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Centro Empresarial conquista
certificação de qualidade total

uso

I Alexandre Bago

Presidente do Cejas, Paulo Mattos, recebe certificado ISO 9001: 2000 de Cid Ronaldo Vieira, gerente da BVQI. Acijs,
CDl, Apevi, Acrevi e sindicatos patronais também receberam o certificado da multinacional. Página 4

Calçadas e ruas

da cidade são

alvo de reclamação
de pedestres

Caminhar pelas calçadas e ruas de Jaraguá do
Sul exige doses extras de atenção. Em quase
todas as vias da cidade há um buraco, pedras
soltas ou ondulações na pista.

PÁGINA 5

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

Alexandre Boqo

Vídeo locadoras de Jaraguá do
Sul e Massaranduba foram pal
co de furto dos mesmos margi
nais na semana passada. Polí
.cla Civil está investigando o

caso. Página 10

Pilotos voltam do

PR, onde atuaram

no 100 Transparaná
PÁGINA 11

Amamentação até seis

meses é imprescindível
para saúde do bebê

PÁGINA 6
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Uder de mercado em edülcios com 7 andares
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RICARDO ALVES DA. SILVA - Especialista em Trânsitopela UNe

Código de trânsito! Não to
�

·;nem al ...

Seis anos; se passaram \:lesde que o então Novo Código
de Trânsit�,� Lei 0°,,9.503/97 entrou em vigor, com a pre
missa de definir punições rígidas e bem definidas, coibin
do a imprudência, � irresponsabilidade, a embriagues ao

volante, o excesso de velocidade e outras irresponsabilidades
que acabam ceifando tantas vidas, deixando outras tantas

mutiladas ou nos leitos dos hospitais, com enormes preju
ízos de toda a ordem para o Estado e para a sociedade.

Atualmente, muitos questionam sobre a eficiência de tal

Lei, no entanto não levam em consideração que a própria
União, os Estadas e Municípios na sua maioria, pouco fi

zeram para se adequar a tal legislação, a qual procurou dar

prioridade ao trânsito seguro como direito de todos e con

seqüentemente, valorizando o bem maior que é a vida.

Parece que o Código de Trânsito não foi bem entendi
do por todos, pois como querer um trânsito segur,;, por'
exemplo, numa BR 101 como a que atravessa o sul 'do P�ís;'
matando tantas pessoas, com seu péssimo estado, ,�e 'con
servação, sem a devida sinalização e o que é pior, tendo
locais c;om lombadas eletrônicas que reduzem a velocidade
de uma rodovia a 50 Km/h, quando deveriam construir

passarelas, túneis, ou outras obras de arre;.
Como querer um trânsito seguro se grande parte dos

Estados ainda não oferecem estrutura pà�a punir o<� maus

motoristas, ampliando a impunidade ao ,deixar de realizar
o devido processo administrativo que .conduairia a puni
ção desses infratores e conseqüente perda de suas carteiras
de motorista, sob a alegação que, falta efetivo humano para
tal desiderato.

Sem falar nas concessões de carteiras de motoristas e

vistorias em veículos, que em muitos locais são motivo de
riso (ou choro???), pois vemos motoristas "barbeiros", em
carros sucateados, colocando em risco a integridade de toda
a coletividade.

Os Municípios que tanto lutaram por autonomia na ges
tão do trânsito, poucos' assumiram de fato suas responsa
bilidades impostas pelo Art 24 do CTB, preferindo ficar

omissos, sem criar o órgão de trânsito municipal, ou crian

do, mas sem integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito. E
o que é pior, a ganância pelo numerário arrecadado com as

multas cresce a cada dia, mesmo que isto seja ilegal, pois o

CTB.é claro, primeiramente o órgão de trânsito tem que
integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, cumprindo suas

obrigações legais, para depois poder cobrar as multas.
Acredito que a mudança comportamental pretendida

pelo Código de Trânsito não era só do cidadão, mas tam

bém das autoridades, as quais têm papel decisivo na conse

cução de um trânsito seguro a todos.

Concluindo, vçjó que enquanto não houver realmente
uma vontade política dos nossos governantes (União, Es
tado e Municípios) em alterar o atual quadro, 'passando a

assumir suas ,responsabilidades, inclusive com uma fiscali-
,

zação rígida do Ministério Público e do Tribunal de Contas
de Trânsito, ficaremos vendo aperias cathpanhas educativas,
muito discurso, mas que no final' acaba� cantando aquela
música: Não tô nem ai..;

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

Mais de 200 pessoas mor

reram semana passada .n a

Arábia Saudità durante um
,

.rituàl de apedrej?tpento, rea
Iizado ánualhient'e entre os

rritt�os. Mô�reram
pis;teada�multidio, que;
anualmente, se dirigem ao'

templo, localizado na cidade
de Min�, para cumprirem o

que consideram ser uma obri- ,

'

gação sagrada, um ritual ne
cessário e uma demonstração.
de fé suprema.

.

A tragédia dei�'a perplexo
o mundo ocidental, que 'des

conhece e não compreende a

religiosidade exagerada dos

muçulmanos, que, aparente
mente, não temem a morte e

não se incomodam em perder
a vida em nome de seu Deus.

Considerada como a mai
or dos.últimos tempos, amor
te de peregrinos não é um fato
recente e inusitado, já acon

teceu em outros anos, com um

número também expressivo
de mortes. O ritual de

apedrejamento é simbólico. É
uma forma de exorcizar o de

mônio, espantar O mal. O

apedrejamento, antigamente
feito contra seres humanos,

Fanatismo
r

A vigi}ância
sobre amoral,

I--\-

pessoal é de
fundamental

import'ância não .:

apenaspara-a
s�IZ!{lç(io da alma,

mas
,

" ;: especialmente
';para,a salvação

do Planeta

matou, em 2001, 35 pessoas,
que foram pisoteadas pela
multidão ensandecida. Em

1998, o número de mortes

chegou a 180 pessoas e, ano

passado, foram 35 mortes;
.provando que o fanatismo

gera conseqüências irrever

síveis e imprevisíveis.
A peregrinação anual co

meçou na quinta-feira e teve

seu ápice no sábado, quando
cerca de 2 milhões de pere
grinos muçulmanos ouviram

o principal clérigo saudita de

nunciar os terroristas e defen

der a rígida interpretação da

fé no reino saudita.

...J

No nosso mundo ociden

tal e cristão na sua quase to

talidade, exemplos de extre

mismos' são raros e os

ensinamentos de Cristo são

.interpretados das mais varia

:das formas, mas dificilmente

. seguidos ao pé da letra, o que
é uma pena, pois a vigilância
sobre amoral pessoal é de fun
damental importância não,�

apenas para a salvação da

alma, mas especialmente para
a salvação do Planeta e do seu

ecossistema, incluindo a pre
sença do homem e a sua con
tinuidade enquanto espécie.

A morte dos muçulma
nos e seus estranhos hábitos

não nos servem de exemplo,
mas valem para nos fazer

refletir sobre a estranheza do

comportamento humano di

ante das dificuldades da vida

e a solução para os proble
mas. Em plena era de culto

à tecnologia, esquecemos de,��
seguir o conceito da solida

riedade, uma das melhores

armas na defesa do desen
volvimentó social, fator fun
damental para o crescimen-

to econômico de todos os

continentes.
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COLIGAÇÃO
Segundo o presidente do PT de Corupá, João
Carlos Gotardo uma considerável chance de

ocorrer uma coligação com o Partido

Progressista do município, Gotardo ainda

afirma que o partido fará uma assembléia

para decidir entre todos os filiados, que

direção o partido irá tomar nas próximas
eleições, se uma coligação ou uma possível
candidatura própria, o que é mais provável.

AGITADO
A oposição do munlclplO de Corupá parece
estar bem agitada com a possível dobradinha
entre Kurt Linzmeyer e Alceu Moretti. A

Rumores ainda que, Partido Progressista não

lançará candidato, se essa for a dupla que

representará o PMDB nas eleições.

'>l'-

CONTAS
O Partido dos Trabalhadores (PT), de Jaraguá
do Sul estará realizando hoje, mais uma etapa
da prestação de �ontas com os parlamentares,
deputado Dionei Walter da Silva e dos

vereadores José Pendiuk dos santos e Marcos

Scarpato. O evento acontecerá as 20 horas,
no bairro João Pessoa, na Sociedade

.

,\" Esportiva João Pessoa.
'·1

EMPRÉSTIMOS
O Governo do Estado e o Besc firmaram

ontem uma parceria para dar aos cerca de 80

mil servidores públicos estaduais ativos as

menores taxas de juros praticadas pelo
mercado financeiro para empréstimos em

consignação em 12, 24 e 36 meses. "Esta é

uma atitude positiva, que pode ser seguida por
todas as administrações municipais", afirmou
o governador em exercício Volnei Morastoni.

O objetivo desta medida acrescentou, "é
.

proteger os recursos dos servidores, que

poderão ser beneficiados com taxas de juros
mais adequadas".

" TRANSFERÊNCIA
O governador interino de Santa Catarina,
Volnei Morastoni (PT), e a s e n ado ra Ideli

Salvatti (PT) abriram fogo contra Espe'ridião
Amin (PP), ex-governador, e a atual prefeita
de Florianópolis, Ângela Amin (PP). A

Prefeitura retirou a conta do Besc e transferiu

para o Banco do Brasil. Com isso, o Besc,
um dos federalizados, perde o segundo maior

cliente e uma movimentação de R$ 500

milhõ es / an'o.

ENTRE ASPAS,

"O deputado Dionei para piorar tem que
melhorar muito", afirmação feita pelo
vereador Carioni Mees Pavanello, sobre

atuação du deputado.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IREPASSE: CÃMARA IRÁ REPASSAR R$ 500 MIL PARA CADA HOSPITAL

Vereador fala sobre projeto
que serão realizados em 2004

]ARAGuA DO SUL - O

atual vereador Carioni

Mees Pavanello, ex-presi-'
dente da Câmara de Vere

adores de Jaraguá do Sul,
fala sobre os principais
projetos que pretende dar

. continuidade durante este

ano juntamente com os

outros vereadores daque
la casa de leis.

Pavanello salientou

"que o principal projeto
que terá continuidade, será
o repasse de R$ 500 mil

reais para os dois hospitais
de Jaraguá do Sul. Não va

mos repassar a verba pro

priamente dita vamos

montar uma comissão
. para avaliar quais as neces

sidades dos hospitais e de

pois fazer as benfeitorias
necessárias" .

"Todo esse trabalho
será realizados pelos 19 ve

readores, estamos traba

lhando em conjunto para
que esse projeto vá adian

te, o nosso orçamento para
este ano é de R$ 5.400,00
reais, é desse dinheiro que
sairá a contribuição para os

FLORIANÓPOLIS - Ses

senta municípios catari

nenses de baixo índice de
desenvolvimento humano

(IDH) serão beneficiados
na primeira fase do Fun

do Pró-emprego. Os con

vênios para operaciona
lização do Pró-emprego
foram assinados com a

Agência Catarinense de

Fomento S.A. (Badesc) e

Besc durante a primeira
reunião deste ano do Con

selho de Desenvolvimeri

.to de Santa Catarina

(Desenvesc), presidida
pelo governador em exer

cício Volnei Morastoni na
manhã de ontem, no Cen

tro Administrativo do

Governo do Estado.
A operacionalização do
fundo alavancará mais re

cursos ao mlcroempre-

São Francisco, votou a

favor do projeto que re

duziu o repasse para o

corpo de bombeiros vo

luntários do nosso muni

cípio, entre outras barba

ridades, como o aumen

to de 1% aos servidores
. públicos. Na minha opi
nião o deputado já de

monstrou que não man

da em seu voto". (FÁBIO
CLAUDINO)

Divulgação

��7",...�,az duras críticas sobre as atividades do deputado Dionei Walter da Silva

hospitais. É claro que
estamos estudando a me

lhor forma para investir o

dinheiro, um exemplo dis

so foi a idéia dada por al

guns vereadores de com

prar equipamentos de hos
pitais particulares que fe

charam nos grandes cen

tros como Rio e São Pau

lo, são algumas das suges
tões que estão sendo estu

dadas", afirma o verea-

endedor, disse o presiden
te do Badesc, Renato

Vianna. Ano passado, as

aplicações em microcré

dito saltaram de R$ 53

milhões para R$ 103 mi

lhões, garantindo a manu

tenção de 80 mil empre
gos e gerando outros 10

mil, acrescentouVianna ao

salientar a importância do
fundo.

Na reunião, transmiti
da ao vivo para as 29 se

cretarias de Desenvolvi

mento Regional através do
sistema de teleconferência,
os técnicos da Secretaria

de Planejamento informa
.
ram que o Governo do

Estado tem 180 dias para
regulamentar a lei sobre

parcerias público-privadas
(PPP). A matéria já foi

aprovada pela Assembléia

Convênios são assinados para operacionalizar o Pró-emprego

dor.'
Pavanello criticou du

ramente as ações que o

deputado Dionei Walter

da' Silva, vem tomando

em relação a vários pro

jetos que viriam de en

contro com a comunida

de de Jaraguá do Sul, "o

deputado teve a cara de

pau de pedir para come- "

çar as melhorias de pavi
mentação da BR-208 por

-

Legislativa. A PPP é im-

portantíssima para o Esta

do elevar os investimentos

em infra-estrutúra já inclu
ídos no Plano Plurianual de

investimentos (prA), disse
o secretário do Planeja
mento, Armando Hess.

Também participaram da

reunião o presidente do

Besc, Eurides Mescolotto,
e os representantes dos 29

conselhos de Desenvolvi

mento Regional.
O Fundo Pró-empre

go tem como pnnClpals

objetivos: Financiar a cria
ção, instalação, ampliação,
modernização, transferên
cia ou reativação de

.'

m1croempresas, empresas'
de pequeno porte, coope
rativas e sociedades de

aurogestão, promover a

capacitação gerencial de

empreendedores; apoiar a

criação e a manutenção de
consórcios de microem

presas, empresas de pe
queno porte, cooperativas
e sociedades de auto-ges
tão, viabilizar a participa
ção de microempresas,
'empresasde pequeno por
te, cooperativas e socieda
des de autogestão em fei-

o

ras e exposições estaduais,
nacionais e internacionais e

apoiar organizações e me

canismos de microcrédito.

�R-t IIU:,u"o-t" 'f..1J.('Il?y/e'

�mVu"úw l/fie).u> ,j(Y i?i1ul.>l/

mr·igs@terra.com.br
I. Ry� !1.!!ftC!r,II4» �orftb.,,-sc��4J.Q j
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IRECONHECIMENTO: CERTIFICAÇÃO DE "QUALIDADE TOTAL" É CONCEDIDO AO CENTRO EMPRESARIAL

ISO 9001 é concedido para
entidades de Jaraguá do Sul

]ARAGUÁ, DOSUL-Nes
te mundo globalizado, a uni
ficação de ações em tomo de

práticas e normas de gestão
já aprovadas internacional

mente é de fundamental im

portância para o desenvolvi

mento das empresas. A avali

ação é do representante da

BVQI - Bureau Veritas

Quality International-, Cid
Ronaldo Vieira,.gerente regi
onal desta multinacional que

I
atual no Brasil há 19 anos e é

responsável pela emissão de
600mil certificações paramais
de 160 países e também ao

Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul e às entidades

que fazem parte de seu con

domínio, como Apevi, Acijs,
CDL e sindicatos patronais,
além da Acrevi.

A entrega dos certificados
ao Cejas e a seus condôminos
aconteceu ontem, durante a

primeira reunião deste ano do
Centro Empresarial. De acor
do com o presidente da eriti

dade, advogadoPauloMattos,
esse certificado está sendo bus
cado hádois anos, quando teve
início o processo de implanta
ção dagestão de qualidade to
tal. Ano passado, foram reali

zadas as auditorias e a conces-

I Alexandre Bago

O diretor do Cejas, Eduardo Schiewe, apresentou um histórico sobre a conquista docertificado

são do certificado ficou garan
tida através do aval do diretor

de operações da Quality.
Progress,JoséLuizAlvarenga.
A Quality Progress é respon
sável pela realização das audi
torias e atua há 11 anos na área

de certificações de qualidade
total.

De acordo com o presi
dente doCejas,PauloMattos,
a idéia de implantar a ISSO
9001:2000 no Centro Em

presarial surgiu em meio a

uma conversa informar com

o diretor daQuality,José Luiz
Alvarenga. ''Em 2002 havía

mos concluido o programa
<de Qualidade Total, em par
ceria com o Sebrae, e consi

deramos que estava na hora

de prosseguir com essa cami

nhada", detalha Mattos. Se

gundo ele, a certificação é

urna prova de que o Cejas é
. referência em suas atividades

e agora tem reconhecimento
internacional. "Mudamos

muitas coisas, aperfeiçoamos .

nosso trabalho e agora obti-

vemos o resultado desse em

penho", analisaMattos..
De acordo com

Alvarenga, a manutenção do

sistema agora é o graHde de

safio. Segundo ele, Santa
Catarina está em sexta colo

cação no ranking de Estados

com o maio número de

certificações, com um total de

187 certificados emitidos e o

Brasil figura entre os 20 países
do mundo em número de

certificados ISO 9001:2000.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Apevi troca diretoria e traça planos de desenvolvimento
]ARAGuA DO SUL - A

Apevi ( Associação das Pe

quenas Empresas do Vale do
Itapocu) troca de diretoria na
segunda quinzena deste mês.

Quem assume a presidência
é o empresário Alessandro

Coelho, em substituição a

ValériaJunkes, que permane
ceuno cargo nos últimos dois
anos. Nesse periodo, a Apevi
lançouprojetos de sucesso,ga
rantindo credibilidade junto
aos seus associados e toman

do a Apevi uma entidade co
nhecida e respeitada na comu
nidade.

Entre os projetos demai
or alcance, Junkes destaca o

Apevi nos Bairros, iniciativa
concretizada durante todo o

ano passado e que consiste em
aproximar os pequenos em

presários, instalados nosBair
ros, da entidade e também
oferecer informações, cursos
e palestras aos pequenos em
presários. De acordo como

Junkes, esse projeto terá con
tinuidade esse ano,com algu
mas inovações. Ele salienta que
o objetivo inicial foi alcança
do. "Conseguimos acabar
com o mito de que somente
os grandes empresários po
dem participar da Associa

ção", exemplifica o ex-presi
dente da Apevi.

Além do Apevi nos Bair
ros, Junkes salienta ainda a

construção daJaraguá-Tec, ou
incubadora industrial, que será

construida no condomínio

industrial de Jaraguá do Sul (
proximidades da Unerj) com
o apoio técnico do Centro
Universitário. O edital de lici

tação, segundo Junkes, será
lançado ainda este mês e a

obra deve começar em bre
ve.O custo total da edificação,
ainda segundoJunkes, será de
R$ 2 milhões. Terá dois pisos
e três mil metros quadrados.
Ano passado, o governo do
Estado repassou a quantia de
R$ 420 mil para a construção
do Jaraguá-Tec.

O novo presidente da

Apevi, empresário Alessan
dro Coelho, afirma que os

projetos da nova diretoria se

rão discutidos em reunião

agendada para essa semana.A
intenção de Coelho é dar con
tinuidade aos projetos em an

damento, como o Apevi nos
Bairros, mas com a introdu

ção de novos elementos.Ele
afirma ainda que a grande no
vidade mesmo será a oferta
de curso de pós-graduação
em Gestão Empresarial, com
enfoque aos pequenos empre
sários. Acena ainda para a edi- ,

ção da Expo-2004, feira
multise-torial que acontece

anualmente no ParqueMuni
cipal de Eventos com a parti
cipação de empresas de to

das as áreas, desde indústria a

prestação de serviços, que já
está com 30% dos estandes

negociados. (MHM)

TERÇA-FEIRA, 3 de fevereiro de 2004

I FORME
PROIBiÇÃO
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

determinou a proibição da entrada de aves, seus produtos e

subprodutos de paísesonde tenhamocorrido casosdeinfluenza

aviária, a chamada "gripe do frango". Além disso, oministério
intensificou a vigilância em portos e aeroportos com vistoria

de bagagens procedentes de países onde houve ocorrência da
doença desde 1991.

COFINS
Passou a valer desde ontem as novas regras do Cofins, que
antes era cobrada sobre cada etapa de produção e que agora
deixa de ser cumulativa e vai ficando menor a cada fase. Isso I,

beneficiaos setores que têm cadeiaprodutivamais longa, como
as indústrias que podem fazer a compensação do rributo. Em
compensação, setores com menor cadeia produtiva terão

aumento na carga tributária porquemo terão essa base a.ser

deduzida. Ou seja, antes todas as empresas envolvidas na

fabricação de um produto pagavam o valor integral da Cofins.
Agora, os 7,6% vão sendo abatidos a cada etapa. A primeira
empresas envolvida na produção, portanto, paga o imposto
mais alto. A alta de Cofins pode provocar a alta de preços ao
consumidor final e a redução da mão-de-obra. O setor de

serviços deve ser o mais prejudicado com a mudança.

CONTRIBUiÇÃO
Vendedores ambulantes e demais trabalhadores informais

poderão contribuir para a Previdência Social, o que permite o
recebimento de benefícios, como auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez, pensão por morte para

dependentes e pecúlio. A contribuição está prevista no (�
parágrafo 12, do artigo 201 da Constituição, conforme
Emenda Constitucional número 41, do dia 31 de dezembro.

A criação da contribuição permitiria resgatar do mercado

informar cerca de 40,2 milhões de trabalhadores, que hoje
não possuem nenhum tipo de proteção social, de acordo

com os dados do InstitutoBrasileiro deGeografia eEstatística.
As contribuições e beneficios a ser concedidos deverão ser

regulamentados por lei ordinária. Segundo o Ministério da

Previdência Social, a contribuição ainda está em estudo pelos
técnicos do ministério, sendo que a alíquota proposta era de

8% sobre o salário mínimo, o que resultaria em contribuição
de R$19,20 ao mês.

SALÁRIO
As empresas devem pagar o salário de seus funcionários até

sexta-feira, quinto dia útil do mês. Esse prazo vale também

para as empregadas domésticas com registro em carteira. O
• piso da categotia é o salário mínimo vigente, de R$ 240,00. ,I

Por le� o salário deve ser pago até o quinto dia útil do mês

seguinte ao de trabalho, sendo que o sábado é considerado
diaútil. Paraquem recebeatravés de contas bancárias,o dinheiro
deverá estar disponível para saque na sexta-feira. A empresa é

obrigada ainda a conceder um horário para o saque. Em caso

de irregularidade GU atraso no pagamento, o funcionário

poderá solicitar a intervenção da Delegacia Regional do
Trabalho.A empresa infratora está sujeitaàmultaadministrativa
os recursos serão recolhidos aos cofres da União.
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IINFRA-ESTRUTURA: OBRAS DE EMPRESAS DEIXAM RUAS E CALÇADAS EM PÉSSIMO ESTADO

CURSOS
OCentro PolitécnicoGeraldoWerrunghaus está comvagas
abertas para os cursos de Auto Cad 2004; Como vender
e encantar clientes; Excel Aplicado; Gerenciamento para
pequenos negócios; Informática básica Windows XP;
Introdução ao CLP; Programação em Delphi e Relações
Humanas, As matrículas podem ser efetuadas na Rua dos

Imigrantes, 500 ou pelo telefone 273-5267.

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
�

:41 Os interessados em ingressar no quadro de Bombeiros

:v,' Voluntários de Guaramirim devem comparecer no dia
14 de fevereiro, sábado, às 15 horas, na corporação dos
Bombeiros de Guaramirim com os seguintes requisitos:
idade mínima de 18 anos, estar empregado com carteira,
assinada para não haver vínculo empregaticio junto à

corporação (trazer carteira de trabalho na data da

apresentação). Não ser portador de qualquer doença ou
.

contusão que afete o desempenho nas atividades de

bombeiros, ser pessoa idônea, com boa conduta perante
a sociedade, (Deve-se trazer folha corrida de boa

conduta, pegar no cartório criminal do fórum de

Guaramirim, munidos de identidade e CPF), ter
residência fixa em Guaramirim e identidade.

VIGILANTES
A Gerência de Educação e Inovação está selecionando

vigilantes para trabalhar nas escolas da Rede Estadual
de Educação na região. São 38 vagas, distribuídas da

seguinte forma: 20 em Jaraguá do Sul, 8 em

Guaramirim, 6 em Schroeder, 2 em Corupá e 2 em

Massaranduba. Os candidatos devem possuir entre
21 e 45 anos, primeiro grau completo, não possuir
antecedentes criminais e estarem em dia com. as

obrigações militares. Os que possuírem curso de

vigilante iniciam imediatamente, os demais

selecionados receberão o curso. O salário está entre

R$ 489, 29, para seis horas e R$ 597,39, para oito

horas de trabalho. A seleção dos candidatos acontecerá
hoje e amanhã, entre 13h30 e 18 horas, na,GEREI,
rua Tufie Mahfud, 155, em Jaraguá do Sul, com a

diretora de assistência ao estudante Deni Rateke.

REUNiÕES:
BRlr.7i)Iil_ImIl.
4· Feira - 191130 - ENSINO

••'liim.l1iif.'.
PARTICIPE!

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

para sempre." Rua: Max Wilhelm, 289
Baependi / Jaraguá do Sul - se

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

2 Coríntios 9:')

-\l)ji S�a determinação
v�,\f� a �erá difícil não
conse que desejo. Uma
rival de.... á tiró-!o do sério.

Pegue IJJ�€ com o gato! Cor:
Vermelho,
To u r o - Invista nos

�;it

"que possa
desempenho na

ixe .conceitos
trás. Aproxime-se

to. Cor: Bege,

de e resolva as

'l:Wis para ser feliz.
Cor: Azul-turquesa.
Cê ncer - Precisará cumprir
suas t embora desejo sejo

vo. Coloque sua

a funcionar.'
no coroçõo.

Pedestres reclamam da situação
precária das ruas e calçadas

]ARAGUÁ DO SUL - Ca

minhar pelas calçadas e ruas

de Jaraguá do Sul é ato que

requer boas doses de aten

ção, Isso porque em quase
todas as vias há um buraco,
concreto solto ou grandes
ondulações na pista. Exem
plos claros podem ser

registrados naReinoldo Rau,
naMarechal nas proximida
des do hospital SãoJosé, no
início da Ângelo Schiochet,
na rua Professora Marina

Frutuoso, entre tantas outras.
O secretário municipal de
Desenvolvimento, Hum
berto Travi, explicou que
estes desníveis na rua acon

tecem em função de traba
lhos de implantação de rede
de esgoto e colocação de

tubos, realizados pelo
Samae. ''A empresa se Gás

também faz trabalhos de

implantação dos tubos para
passagem de gás, E lima sé

rie de fios, cabos e tubos

passam por baixo da terra,

sejam nas vias de passeio ou
no leito carroçável", explica
do secretário que argumen
ta que todas as empresas que
"abrem" os buracos são res

ponsáveis pelo fechamento

delas. A cabeleireira Leoni

Rosa não entende como

uma rua tão movimentada
\ como a Marina Frutuoso
ainda é pavimentada com

paralelepípedo e com des
níveis tão acentuados. ''Uma
rua como esta deveria ser as.
faltada. A situação é vergo
nhosa", reclama. Damesma

opinião compartilha a admi

nistradora Fabiana Correa,
que passa todos os dias por

p
a

lró-qcnhor elogios,
cê adora. Tudo
determinação estará
elevada. Sá não
-

o de lado. Cor:deixe a

Vermelho.
Virgem - Não tenha medo
d Trabalhos legados
a e eventos fa rã o

erá como

m desejo Cor:

Alexandre Buço

Diversas ruas e calçadas encontram-se bastante danificadas

esta rua. "É preciso ter cui

dado para não tropeçarmos
nas falhas das calçadas, an-'
dar por aqui exige muita

atenção", declara. A dona de
casa IedaMuller vai além na

reclamação. Ela conta que
foram feitos diversos traba

lhos de implantação de rede

de esgoto, mas não resolve
ram nada. ''A rua está bem

feia, e ainda não resolveram
o problema. Em dias de
chuva forte o esgoto não

comporta a água e volta

tudo", critica. Na opinião da
dona de casa, o problema
maior está na estrada que em

certos trechos está com o

paralelepípedo se soltando.
O secretáriomunicipal con
corda com o estado ruim

da ruaMarina Frutuoso,mas
explica que infelizmente

quando é mexida a pavi
mentação para qualquer que

.

seja o trabalho, a recolocação
da pavimentação sempre fi
cará diferente. "Essas imper-

feições acontecem porque o

paralelepípedo tem que se
'

firmar no solo, e com o trá

fego de veículos acaba

ocorrendo a sedimenta
ção e com isso as ondula

ções ou depressões naes
trada", explicou Travi.

Com relação as calçadas o
secretário expl'icou que

desde 1993 há uma leimu

nicipal que estipula que-onde
a via é pavimentada todo

proprietário de imóvel é

obrigado a construir calça
das e muros e repará-las em
caso de danos. Mas como

vem sendo realizadas diver

sas obras fica difícil fazer a

fiscalização e cobrança.
"Como poderemos co

brar do proprietário uma

calçada se dias depois al

guma empresa, seja de gás,
seja do Samae, precisa pas
sar algum cabo ou tubo e

arrebentar avia?", argu
menta Travi. Por isso a fis

calização vem acontecendo
somente nas calçadas onde
já foram efetuados traba

lhos de implantação da
rede de gás. "Nestes casos

estamos cobrando e noti

ficando os proprietários
que não deixam as vias de

passeio de acordo com o

es tabelecido", finaliza.
(CELlCE GIRARDI)

,

e
I'
I'

Recuperação de calçadas
projeto da'prefeitura

O setor de desenvolvi-
.

mento municipal tem um

projeto de recuperação da

pavimentação das calçadas
no centro de Jaraguá do

Sul, naMarechal Deodoro,
Reinoldo Rau- Epitácio
Pessoa, Getúlio Vargas. O
projeto intitulado "Trans
fácil" foi enviado para o

BNDS para análise. Serão

contemplados a moderni

zação e melhoria do trans

porte urbano, construção de
quatro terminais, pavimen-

tação, abertura de ruas e 13

Km de ciclovias. A execu

ção do projeto está orça
da em R$ 40 milhões, sen
do R$ 24 milhões do go
verno federal e R$ 16 mi

lhões de contrapartida do

município, ''A recuperação
das vias de passeio aconte
cerá conforme as já reali-,
zadas na Rua Quintino
Bocaiúva, que foram recu

peradas no ano passado
dentro dos padrões", adi
antaHumberto Travi. (CG)

ixe que
introme am na sua vida,

s�fàf(�tre.'rêt"� pena se estressar
no amor? Cor: Preto,
Escor

iva e isso ojudcró a

os utros do que quer,
rqulhosc.

e amor à vista.

ulada.

vai medir
a para o

ão falta, Afaste
o

d

Capricórnio - Sua
de estará à flor da

I

A.,.���'h.;;nfnalise onde está

a;iâéiiqpaop\�nde está

arS9��J?l?iW!? discreta com

g!í.iíJi[êI'S'egi"é'Ôas podem abalar
o namoro, Cor: Combinaçães
de verde e _azul.
Peixes '- Aposte nas tarefas

cooperação trará
trbolho. O bicho
] a dois, se resolver
seu par. Cor:
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ISAÚDE: HOSPITAIS DE JARAGUÃ DO SUL INCENTIVAM A AMAMENTAÇÃO ATÉ PELO MENOS SEIS MESES

Amamentação é aliada na luta
contra a mortalidade infantil'

]ARAGUÁ DO SUL -

Com a saída damulher para
o mercado de trabalho e a

intensificação do marketing
da alimentação artificial, a

amamentação entrou em

declínio e as mães passaram
a usar mais mamadeiras e

chupetas.
O aleitainento materno

exclusivo dos bebês até os

primeiros seis meses de vida,
sem acréscimo de água, chás
ou qualquer outro liquido
ou alimento, é essencial para
fortalecer as defesas do or

ganismo e garantir um ade

quado crescimento e desen

volvimento. Nesse período,
o leite materno atende to

das as necessidades da cri

ança. "Muitas mães acabam

introduzindo água e chá por
achar que seu filho está sen

tindo sede. Fazem isso por
não saberem que mais ou

menos 80% do leite huma

no são constituídos por
água", explica Schirlei

Pasold, enfermeira

supervisora da maternidade

Vicky Bar!el

Bebê que mama não precisa de outro alimento além do peito

do Hospital Jaraguá. "Se o

bebê que mama só no pei
to sentir sede, ele vaimamar,
e, com isso, além de matar a

sede ele se beneficia com

todos os nutrientes e as de

fesas específicas do leite hu
mano, fato que jamais acon-

tecerá se receber apenas
. água", acrescenta.
f'

A introdução de alimen-

tos complementares só deve

acontecer quando o bebê ti
ver completado seis meses

de idade. Assim, até os dois

anos ou mais, as mães de-

vem continuar amamentan

do ao mesmo tempo em

que oferecem os alimentos

usados pela família. A dona

de casa Ligia de Lima, 44

anos, de Corupá, amamen
ta seu quinto filho, Guilher
me de Lima, nascido esta se

mana. Ela sabe o quanto é
.

importante dar o peito ao

seu bebê." Eles crescem sa

dios e é um momento de

carinho. Meus filhos mama

ram até dois, três anos", or

gulha-se.A também dona de

casa, TatianaWessler, de 25

anos, de Três Rios do Nor

te, também amamenta sua

filha recém-nascida Rayane.
-�) Ela conta que todos os seus

sete filhos mamaram no

peito, mas que os últimos

deixam de mamar aos três,
quatros meses. "Daí eu dou
leite de vaca ou uma

papinha", conta Tatiana sob
o olhar desaprovador da

enfermeira. ''Acho que fal

ta insistir um pouco mais

em dar o peito", diz a en

fermeira. (CELlCE GIRARDI)

Amamentação beneficia tanto a mãe como a criança
]ARAGUÁ DO SUL-Não

é preciso nenhum preparo
especial para dar de mamar.

No entanto, alguns hábitos,
como tomar banho de sol

na região do mamilo areolar

diariamente no começo da

manhã, podem ajudar. As
vantagens do aleitamento

materno são inúmeras. Nas

crianças, evita a ocorrência de

diarréia, pneumonia, infec
ções urinárias, doenças do
ouvido, má formação dos
dentes e muitas outras situa

ções, além de influenciar no

quociente de inteligência. Os
benefícios vão até a idade
adulta. "O bebê que é ama

mentado conforme o reco-
.

mendado terámenos chance
de desenvolver diabetes, hi
pertensão e doenças
cardiovasculates", reforça.

Já em relação às mães, a
amamentação proporciona
redução do sangramento

vickyBartel
Enfermeiras capacitadas auxiliam as mães na amamentação

após o parto, diminuição da
incidência de anemia, câncer
de mama e ovário e comba
te a osteoporose, entre ou

tras vantagens.Durante ages
tação, as mulheres devem

procurar se informar sobre
as vantagens da amamenta

ção e como amamentar. O

hospital Jaraguá realiza pro
gramas de incentivo a

amamentação. "100% das
mulheres parturientes saem

daqui amamentando, mas in
felizmente não conseguimos
acompanhar todas. Mas das

que conseguimos fazer

acompanhamento 75% con-

tinuam amamentando. As
I

outras 25% deixam por
achar que o leite é fraco, por
influência da família, falta de

instrução mesmo", revela
Schirlei. O aleitamento ma

terno exclusivo até os seis

meses, praticado dia e noite,
com intervalos que não ultra

passem quatro horas, prote
ge amulherde uma nova gra
videz durante os primeiros seis
meses após o parto. Nesse

caso, a amamentação pode
ser usada como um méto

do anticonceptivo com se

gurança de 100% nos pri
meiros dois meses e de mais
ou menos 98% de dois a seis

meses. Todas as mulheres,
nos primeiros meses após o
parto, devem ser aconselha
das nos programas de plane
jamento familiar para que pos
sam optar pelo método

anticonceptivomais adequado,
recomenda a enfermeira.' (CG)

\

.\

TERÇA-FEIRA,3 de fevereiro de 2004

de a eraCollor o reajuste não
tem sido repassado de for

ma correta e mesmo no tem

po de FHC o cálculo destes

valores não foi atualizado. Há

aindamuito aposentado sem
reajuste", esclarece Silva que
explica que alguns aposeQta
dos já entraram com ação na

justiça solicitando o recálculo .

e receberam o pagamento da •

diferença. A reunião tem o

intuito de alertar os aposen
tados e orientar a quem tiver

interesse de requerer seus di

reitos. "O problemá é que
não temos idéia de quantos
são os aposentados que es

tão nesta situação.E será nesta

reunião que poderemos fa

zer um levantamento da real

situação. Por isso concla
mamos a quem tiver alguma
pendência ou mesmo dúvi

da com relação a aposenta
doria que compareça a reu

nião", convida. (CG)

Rubens: "Esclareceremos defasagem salarial dos aposentados"

Reunião esclarece defasagem
salarial de aposentados

.

R; PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU

AYROSO, 763 • NOVA BRASíLIA

(47) 371.9659

]ARAGUÁ DO SUL - A

Associação dosAposentados
e Pensionistas deJaraguá do
Sul está convocando os apo
sentados associados ou não

para uma reunião, no dia 6

de fevereiro, sexta-feira, na
sede da associação, que fun
ciona no prédio do Sindica

to dos Trabalhadores doVes

tuário, na Rua Francisco

Fischer. O encontro aconte

ce das 9h às 11h 30 e das 13h

às 15 horas. Segundo o res

ponsável pela Associação,
Rubens Manoel da Silva, o
encontro servirá para escla

recer aos aposentados as si

tuações com relação a de

fasagem, valores e diferenças
no cálculo da aposentadoria,
valendo para quem recebe

mais de um salário. "O au

mento tem sido diferencia

do em 40% para quem ga
nha um salário e 20% para

quem recebe mais. Mas des-

Corpo &Mente
ACQUA CENTER
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cj zqtos + 1 suíte e demais

dependências. Tr: 370-8097
ou 9104-5468.

ANA PAULA U - vende-se, cj
72m2, terreno com 420m2. R$
45.000,00 aceita-se proposta.
Tr: 273-0530. (proprietário)

371-0108.

BARRA VELHA - aluga-se. Tr:
9124-3178.

ENSEADA-vende-se, cj 85m2,
.

alv., 2 qtos, banh., COZo e sala,
ter. cj 17,5 frente e 22,5
fWl'1dos. Tr: 9102-7311.

-- .

veas
ALUGA-5E-qtos mobiliados, pI
moças, mobiliado, no centro.

R$100,00 livre de água e luz.
Tr: 370-6406 ou 9975-5643 cj
Dulce. CZERNIEWICZ-vende-se, cj 3

qtos, sala, COZ., banh., toda
acabada.' R$55.000,00. Tr:

ESTRADA NOVA - vende-se,
alvenaria, pronta, 146m2.

R$60.000,00. Tr� 371-
1470.ALUGA-SE - ótima casa, centro,

AMIZADE.;. vende-se, alv., cj
ter. cj 688m2, próx. ao Salão.

R$45.000,00. Aceita-se carro.

Tr: 370-1823.

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

SC"ÉNIC ALlzÉ E

CLIOAI.ITHENrJQUE1.0 t6V
Melhore. Compra. 2003
em suas Categorias.

Dicave BLUMENAU
322·8800

ITAJAI
348 ·8460

JOINVILLE
435· 3700

JARAGuA DO SUL
370·6006

Rede Renault. 183 Concessionárias no Brasíl, Vale do Itajaí e Litoral Norte - SC

Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte a sua 'Concessionária Renault p�ra sua região.
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2130 ou 9137-3648 el Carlos.

PARA COMPRAR CAMtNHÃO, CARRO E IMÓVEL • CAS� TERRENO, APT� GALPÃO
Apartamento • Frente ao Mar /. 3 Suites + Dep. 2 Garagens
R$ 328.000,00
Apartamento • 2 e 3 Dormitórios (Suite) • Pronto pi Morar - Novo •

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

R$ 80.000,00

VENDE·SE - alv., el 100m2,
murada. R$34.000,00. Tr: 370-
1475.

..

_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,O(l.__

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se,
casa mista el 02 qtos, sala,
cozinha, bwe, lavanderia. Rua

Águas Claras, 436. Tratar: 275:
8013 ou após as 18:30 no 370-

4594

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

Jaraguá. Tr: 276-3866.

VENDE-SE - nova, alv., boa

local., el 71m2, 3 qtos.
R$65.000,00. Tr: 9997-2020.
Creei 7402

JOÃO PESSOA - vende-se, no

Cond. Dna. Benta, el 90m2.

R$35.000,00. Tr: 275-6445.

Cruz/São João do Itaperiú, el
área total de 90.000m2, el
10.000m de plantações de
arroz. R$70.00Q,00 nego Tr:

374-2122.

m2 (piano). R$ 18.000,00
(facilitado). Tr: 372-3922 el
Walter. CRECI 9238.

371-4284.9104-5468 el Tina. Creei 9839

VENDE-SE - mercearia e

verdureira, na Barra. Tr: 9125-
1242 ou 9914-5438 el Maicon.

PROCURA-SE - moça pI dividir
apto na Vila Lenzi, 1º mês já
pago. Tr: 9102-4350 manhã.

VENDE-SE - ou troca-se, casa
em Joinville pI casa em Jaraguá.
Tr: 276-3866.

JOINVILlE - vende-se, el
terreno, próx. ltlng a.
R$8.000,00. Aceita-se troca por
carro. Tr: 9102-1895.

CORUPÁ - vende-se, lote el
736m2, no Bairro Ano Bom, Rua
da Simon Têxtil. R$10.000,00.
Tr: 375-1915 ou 375-1039.

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

R$16.000,00. Tratar no local.

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

PROCURA-SE - moça pI dividir
apto no centro. Tr: 275-3079 ou

371-5503.

VENDE-SE - nova, alv., boa

localização, 71m2, 3 qtos. R$
65.000,00. Tr. 9997-2020
Creei 7402.

PiÇARRAS -vende-se. beira de

rio, murada, alv., el 100m2, 3
qtos, sala dupla, banho e eoz.

Tr: 376-4222.

CORUPÁ - vende-se, el
52.500m2, próx. Seminário.
R$110.000,00. Tr: 372-3063

após 19:00.

SÃO Luís - aluga-se, el 2 dorm.,
na R. Feo Hruska, 276. Tr: 370-
2365 ou 9953-6121 el Aleimar.

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

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

VILA' LENZI - vende-se, mista,
ter. e/'750m2• R$18.000,00.
Tr: 9101-4923 ou 370'6188.

VENDE-SE - terras em Leoberto

Leal, próx. Vidal Ramos e Rio do

Sul, el energia elétrica e estrada

pública, el 130 hectares. Lindas
terras. R$160.000,00. Tratar:
371-1987/275-0777 ou 371-
5639.

PROCURA-SE - pI alugar, el
suíte + 3 qtos, paga-se aluguel
até R$600,00. Tr: 372-0492
aos sábados pela manhã.

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

FIGUEIRA-v�nde-se, el 375m2,
próx. Colégio Waldemar

Sehmidt: R$25.500,00. Tr: 371-
5512. Creei 8054.

VilA I,ENZI ,..vende-se, alv., na
R. João André dos Reis, 338.
R$28.000,00 à vista ou

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

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto ja formado, el
mercadorias e mobiliário.
Defronte pI -Marechal. Tr: 275-
3070: Creei 8950.

RAU - vende-se, alv., el 110m2,
próx. Sup. Brasão.

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

VENDE-SE- no Cond. Amizade,
el 2 qtos e eoz. sob medida. Tr:
371-7305 el Veiga.

GUARAMIRIM - vende-se, el
875m2, no Bairro Nova

Esperança. Tr: 373-1695. VENDE-SE - comercial,
condomínio centro, el
3.900m2, totalmente

aproveitáveis. Tratar: 275-
3070. Creei 8950.

VENDE-SE - central, "
......

"'-"'a_�. ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
+ garagem. Tr: 372-1395. --.:;:.�gt. Divinópolis, ótima,

localização el 395

m2,(15x26,34). R$ 20.000,00.
Tr: 372-3922 el Walter. CRECI
9238.

SÃO uns - vende-se, próx. do
Caie, alv., el forro de laje,
assoalho de piso, 3 qtos, gar.
pI 3 carros e demais dep., el
escritura. R$35.000,00. Tr:

9137-5573.

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
e/3 dorm. sendo 1 suíte, sacada
el ehur., eoz. mob .. Entrada +

pare. em 50 meses direto el
proprietário. Tr: 275-3070.
Creei 8950.

ALUGA-SE - el 1 dorm. Tr: 372-
1395.

VilA NOVA - vende-se,
belíssimo, el 724m2, próx.
Fórum e Clínica Sta. Cecília.

R$65.000,00. Tr: 370-0383 el
Alexandre ou 9143-8;338.

VENDE-SE - linda área el
20.000m2, chácara eeol.,
tipo eond. res., ter. el toda
infra-estrutura, pronto pI
construir, água de nascente,
a 5km do centro, ·aeesso
todo asfaltado, escriturai
registro, 100%

reguiarizada. R$60.000,00
el propr. Aceita-se contra

proposta. Tr: 370-8563 ou

9103-3580.

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tr: 370-3561 el

NEREU RAMOS - vende-se, el
392m2, no Lot. Zanghellini.
R$15.800,00 .. Tr: 371-5512.
Creei 8054.

SCHROEDER - Vende-se, R. Don
Pedro n. 829 rio Hern, imóvel
de esquina com aprox. 110m2
em terreno de 562 rn>, R$
45.000,00. Tr: 372-3922 c!
Walter. CRECI 9238.

proprietária.
--�------------------ <'

ALUGA-SE no Cond.

Res.ideneial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

'PiÇARRAS - vende-se, el
2.000m2, defronte BR 101. Tr:
372-1395.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende
se, el 36m2, el ter. de 360m2,
no Lot. Souza. R$5.000,00. Tr:
276-2118.

ÁGUA VERDE - vende-se, el
375m2, próx. Chopp Club.

R$24.000,00. Tr: 371-5512.
Creei 8054.

CENTRO - vende-se, novo, todo
mobiliado. Tr: 9975-7602.

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

R$150.000,00. Aceita-se casa
ou apto no negócio. Tr: 9112-
5501. (proprietário)

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

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

VENDE-SE - el 20.850m2, pI
res. ou lazer, el casa suíça,
jardim, lagoa, canil, riacho,
galpãc /qutttnete. ter. prontos
pI construir, a 10m do centro, '

asfalto até a entrada. Motivo

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

valor no litoral sul ou

proposta. Tr: 370-8563 ou

9103-3580.

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

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

ÁGUA VERDE - vende-se, próx.
Igreja S. Judas, local alto el
371m2 (15x26m). R$
25.000,00. Tr: 372-39220el
Walter. CRECI 9238.

SCHROE,DER - Vende-se, R.

Don Pedro n. 829 rio Hern,
imóvel de esquina com

aprox. 110m2 em terreno de

562 m2• R$ 45.000,00. Tr:
372-3922 el Walter. CRECI
9238.

SANTA LUZIA - vende-se, no

Lot. Geranium, el 480m2, el
'

fneto pela CEF, pode ser usado
fundo de garantia. R$9.500,00.
Tr: 372-1274.

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

Vende-se casa na praia BARRA DO SUL, (bairro
Costeiro, 70mts da lagoa), de alvenaria, 2
qtos, terreno com 720,OOm2 (2 lotes) c!

• J

árvores frutíferas. RS 30.000,00;,
negociáveis. Tratar: (47) 9119-0733

SCHROEDER - vende-se, centro,
el 450m2. R$15.000,00. Tr:
370-2736 hor. Comi.

VENDE-SE - oficina mee., el
elevador e todas as

ferramentas. Aceita-se troca por
carro. Motivo de doença. Tr:

JARAGUÁ 84 - vende-se, el
1.900m2, casa, galpão,
aproveita-se para fazer lagoas.
Tr: 273-1660.CHICO DE PAULA - vende-se,

fundos LOT. Firense, el 1138
SCHROEDER - vende-se, na R.
15 de Novembro, próx. Marisol,
el 600m2• R$8.500,00. Aeeita- .

se carro ou moto no nego Tr:
370-9922. VENDE-SE

Cobertura
TRÊS RIOS DO NORTE - vende
se, na R. José Meeh, bairro

.
Santo Antônio, el 350m2, ei
instalação de luz, pronta pI
construir. R$12.000,00. Aceita
se carro no nego Tr: 276-2113.Valorizllndo

Seu. ambiente! VENDE-SE - na R. Pref. José
Bauer, el 420m2.

R$14.000,00 nego Tr: 9142-
2694.

"

VENDE-SE- na R. da Faculdade,
el 527m2, água, luz, esgoto e

escritura. Tr: 372-1359 dia ou

274'8050 à noite.

Tratar: 370-2000VENDE-SE - sítio em Santa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

·ANALlSTA DE MEIO AMBIENTE �6070 A) experiência em Estação de
Tratamento de Água e Efluentes. Necessário possuir Curso Superior
completo em Engenharia Química ou Engenharia Sanitária e/ou Engenharia
Ambiental. (Jaraguá dei Sul)
·AUXILlAR DE ESCRITA FISCAL (6076 A) com experiência na função.
(Jaraguá do Sul)
·AUXILlAR DE CONTABILIDADE (6075 A) com experiência na função.
(Jaraguá do Sul)
·ASSISTENTE DE CUSTOS (6071 EL) necessário já ter trabalhado na

área de custos. (Schroeder)
·TÉCNICO EM ELETRÔNICA (6035 A) com experiência em eletrônica

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

inglês. (Jaraguá do Sul)
·OPERADOR DE TELEMARKETING (6057 EL) com experiência em

vendas por telefone e assistência técnica. (Guaramirm)
·RECEPCIONISTA (6081 EL) com experiência, de preferência residir no
centro ou proximidades. (Jaraguá do Sul)
·SUPERVISOR DE PCP (6038 A) experiência de mais de 3 anos na

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

inglês. (Jaraguá do Sul)
·CONTADOR (6025 EL) Experiência com lempresa de grande porte na

área de: contabilidade fiscal, contabilidade gerencial,
indicadores econômicos/financeiros, tesouraria. Necessário possuir
conhecimento e domínio em sistemas integrados - ERP (Preferencialmente
Magnus - Datasul) e informática. (Guaramirim)
·COMPRADOR (6024 EL) experiência em suprimentos, planejamento
de compras, controle de almoxarifados, compra dematérias-primas e

desenvolvimento de novos fornecedores. (Guaramirim)
·CONSULTOR TÉCNICO (6002 EL) com experiência na área automotiva.

(Jaraguádo Sul)
·GERENTE DE PRODUÇÃO (6014 EL) experiência no ramo alimentício.

(Schroeder)
·GERENTE COMERCIAL (6058 EL) Necessário possuir curso superior,
ter conhecimento básico em inglês e de preferência ter trabalhado no área
alimentícia (Schroeder)
·LíDER DE ESTAMPARIA/ENCARREGADA (6019 ES) com experiência
comprovada na área. (Guaramirim)
·VENDEDOR DE VEíc'uLOS (6027 ES) com experiência em vendas de
automóveis. (Jaraguá do Sul)
·TÉCNICO DE TELEFONIA (6041 A) com conhecimento em manutenção
de telefones, fones operadores, fax, placas troncos e celular rurai.
Necessário possuir Carteira de Habilitação - categoria AB. (Jaraguá do

Sul). I

·OFFICE BOY/MOTORISTA (6077 A) possuir Carteira de Habilitação
Catagoria AB. (Jaraguá do Sul)
·AUXILlAR DE ALMOXARIFADO (6043 A) com conhecimento no ramo

metalúrgico. (Jaraguá do Sul)
·AUXILlAR MECÂNICO DE SUSPENSÃO (6082 EL) com conhecimento
em manutenção de veículos, troca de escapamentos, freios, pneus,
suspensão, balanceamento e geometria. (Jaraguá do Sul)
·FRESADOR (5970 ES) experiência de 6 anos na função, necessário
possuir carteira de habilitação. (Jaraguá do Sul)
·FRESADOR (6007 EL) experiência na função e conhecimento em

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

Convencionai. (Jaraguá do Sul)
·SERRALHEIRO (5910 A) experiência na área de alumínio, necessário
saber interpretar de desenhos. (Jaraguá do Sul)
·OPERADOR DE PRODUÇÃO/ESTAMPADOR (5978 EL) com

experiência em gravação de quadros.]
·AUXllIAR DE PRODUÇÃO (6080 EL) de preferência residir proximo a

Prefeitura de Jaraguá do Sul (Jaraguá do Sul)
·OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do
ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo
masculino. (Jaraguá do Sul e Guaramirim)
·ZELADORA (6074 A) residir no centro ou proximidades. (Jaraguá do

Sul)
. ·COSTUREIRA - (lOm experiência (Guaramirim, Schroeder)
CHACREIRO (6020 ES) com experiência. (Guaramirim)

Rua Jorge Czerniewiez, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 - CIP89255-000

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

.

VENDE·SE RESTAURANTE

Tratar: (47) 373-1030 I 9967-0417

9136-0174

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

área contábil e controle financeiro.

Requisitos:

- Formado(a) em ciências contábeis.
-Experiência comprovada em conta-

bilidade e controles financeiros (bancos,
fluxo de caixa, lucros e perdas,
orçamentos e custos).
- Residir em Jaraguá do Sul.
Enviar curriculun vitae detalhado com

pretensões para Caixa Postal 1370.

OFEREÇO.:ME - pI trabalhar
como estampador, cl exp. em
estampa corrida, 5 anos. Tr:

373-3787.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como motorista, pedreiro,
soldador ou com manutenção.
Tr: 9102-1895. .I

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como jardineiro, porteiro,
cobrador ou animador de festa
de criança. Tr: 276-0828 recado

cl Margarete pela manhã.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar

I
como estaglária. Tr: 370-0782

CONSÓRCIO - vendedores(as),
com experiência na área externa

pi Jaraguá do Sul e região. Ótima
remuneração. Tr: 371-8153.

DIARISTA - precisa-se, cl exp.,
'p/ 5º ou 6º feira, que resida no

bairro São Luiz ou arredores. Tr:
371-8153 hor. ComI. Ou 9122-
6233.

HOTEL ESTÂNCIA RIBEIRÂO
GRANDE-.precisa-se de recepc,
e aux. de cozo Dispomos de 3

vagas para cada setor. Tr: 275-

1995 cl Juarez ou Nunes.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como revisora, dobradeira, aux.
ou corte, cl experiênia. Tr: 373-
3787.

CENTRO DE INTEGRAÇ��A-ESCOLA
3 7 �.l�O 3 2-

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa-
1Q fase em diante

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

Carga Horária Diária: 08 horas

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

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando:· Ciências Computação I Sistemas de

Informação
Requisitos: Domínio em Windows, Word, Excel e
conhecimento em HTML.
Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensino Médio

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

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

Você é

criatlvo? 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 apfos a encarar desafios para atuar na área de criação de
materiais publicitários, educativos e promocionais.

Currículo com portfoliodeve 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 serào devolvidos após o dia 19/1.

CROMOART
CR!A,ÇÁO" FOTOLITO

cl Ana Paula.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista ou empregada no

período da tarde, ótimas
referências. Tr: 376-3661 cl
Marly.

OFEREÇO-ME; - pI cuidar de
pessoas idosas, cl experiência.
Tr: 376-1158.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como secretaria ou

recepcionista, cl experiência,
.
possuo curso de secretaria
informatizada e marketing. Tr:
371-8073 cl Mara.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como passadeira, Bairro São
Luís. Tr: 371-0815.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como zeladora ou mensalista,
meio período. Tr: 370-6371.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar de
costureira, cl 6 anos de

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 - emprego de
diarista ou mensalista, cl
referência. Tr: 370-8529 cl
Teresinha.

PROCURA-SE - serviço de
balconista, atendente de
supermercado ou mensalista.
Tr: 370-3007 cl Nilva.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO

COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICO
EM ENFERMAGEM

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2004

TERÇA-FEIRA,3 de fevereiro Ide 2004

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Carga Horâria: .1.800 horas Periodo: 01;03;04 a Oel;2006
Horário: 8h às 1lh (matutino) ou.:19h às 22h (noturno)
Informações Complementares:

. Curso aprovado pelo MEC;
· Reconhecido pelo COREM;
Apoio pedagógico permanente:

· Professorés altamente capacitado e qualificado;
· Príncipais livros inclusos;
· Certificado reconhecldo Nacionalmente.

Carga Horãria: 550 horas
.
Período: 01;03;/2004 a

1.1;02/2004 Horário: 19:00n às 22:00h

Informações Complementares:
· Principais livros. inclusos:
· Acornpanhamento pedagógico permanente:
· Corpo docente altamente capacitado e qualificado;
· Certificado reconneckto Nacionalmente.

Carga Horária; t2 horas
..

Horário: 19:00h às 22:00h
Informações Complementares:

· Aperfeiçoa o relacionamento pessoal e ínterpessoal
conhecendo a importância das emoções e das mudanças
cornportamentals visando uma melhor convivência.

CURSO PREPARATÓRIO PARA O BESC
Carga Horária: 96 horas Período: 09j02j2004 a 19;03;2004 Horário: 19:001> às 22:00(, Vagas Limltadas

o Senac reserva-se o direito de cancelar ou transferir o evento caso nào atinja o número mínimo ·de participantes

Rua"Adéliá' Fischer, 303 - Jaraguá do Sul- Santa Catarina
";:'_ www.sc.senac.br- E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br

PROCURA-SE EMPREGO
Durante a distribuição das

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

equipe do Jornal deparou-se
com inúmeras pessoas que es

tavam desempregadas.
Esta semana, duas delas

nos procuraram para pedir
publicamente uma oportunida
de de emprego.

Ivete Aparecida Borba

procura emprego de diarista,
bagá, auxiliar de cozinha ou

. qualquer outra vaga. Também
aceita doações. Contato pe
los telefones 370-0646 (reca
do) 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 na Rua Irmão Lean

dro, 208.

PROCURA-SE =estágio como

técnico têxtil. Tr: 371-5640.

PROCURA-SE - trabalho
como revisora,
di stri bu i dora, coordenadora
de conf. e acabamento ou

operadora de tear retilínio.
Tr: 371-7733.

Você ainda vai ter es·'a marca no seu ,arrolAI
,

Mudomos: R" Borõo do Rio Bronco, 230 - Centro

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

HOfTIologoda peito

IINMETRO

ículos
ASTRA - vende-se, sedan, GL,
1.8, 00/00, compl., 4p, azul,

bancos em couro, rodas esp. Ti':
370-8336 ou 9125-0006 c/
Osmar.

CHEVE - vende-se, 500, 88,
branco, c/ rodas 14.

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especinlizodo em lnjeçõo eletrônico, mecânico geral
multi morcas_

.

• Temos finonclcmento,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R$4.500,00. Aceita-se troca. Tr:
273-6242 ou 9134-0498.

CHEVETTE - vende-se, 89,
vermelho, bom estado.

R$4.500,00. Tr: 9975-7214.

CORSA-vende-se, pick-up, 99,
c/.GNV. R$13.000,00. Aceita
se troca pI Uno ou Celta 031
04. Tr: 9117-4100 cl Edson.

CORSA - vende-se, wind, 2p,
1000, 97. Tr: 9124-7815 ou

�. 371-2624 cl Josnei.
•

CORSA-vende-se, sedan, GLS,
1.6. R$13.500,00. Tr: 9962-
3664.

CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, t.e., rodas,
alarme, película e som. Tr:
9117-3464.

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

(12:00 ou após 17:30)

CORSA - vende-se, sedan,
branco, 01, 1.0, único dono.
Aceita-se troca por astra, 001
01, 2p. Tr: 372-2907.

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

), compl.(a.c., teto, d.h., v.e.).
� R$9.500,OO. Tr: 372-3652 cl

Alcides ou Edinéia.

MONZA - vende-se, 86. Valor à
combinar. Tr: 373-1695.

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

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

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

9123-7355.

MONZA-vende-se, 93, 4p, a.c.,
d.h., vinho, pneus e amort.

novos, película. R$4.7·00,00 +

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

OPALA - vende-se, diplomata,
90, verde, bicolor, çompl., cl cd,
roda 15, liga leve. Tr: 370-8959
ou 9979-1061

VERSALES - vende-se, 92,
álcool, 4p, prata, V.e., t.e.,
impecável, manual.

R$8.100,00 ou financio. Tr:
370-3574 ou 9123-7355 cl
Waldir.

ALFA ROMEU - vende-se, 3.0,
94, preto. R$10.500,00 + fncto.
Aceita-se troca. Tr: 273-6242
ou 9134-0498.

PALIO - compra-se, branco,
acima de 01, 4p, bom estado.

Tr: 9125-7798 cl Emerson.

PALIO - vende-se, ED.

R$4.000,00 entro '+ 35x

R$325,00. Aceita-se moto. Tr:

275-6445.

�ALlO - vende-se, 99, a.c.,

t.e., air bago R$6.000,00
entro + 31 x R$269,00. Aceita
se troca. Tr:. 371-9868 cl
Marcos.

TEMPRA - vende-se, 97,
compl., azul. R$12.300,00 ou

financio. Tr: 370-3574 ou 9123-
7355 cl Waldir.

TIPO - vende-se, 94, compl.,
v.e., d.h .., teto e roda.i Entr. e

assumir prest. Tr: 9962-8198

cl Anderson.

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

UNO vende-se, 92.

R$5.500,00 nego Tr: 9102-
1895.

UNO - vende-se, EX, 00, 4p,
único dono, 27.000km. Tr:

9125-7798 cl Emerson,

CORREIO DO POVO 5

COURIER - vende-se, 98, 1.3,
cl prot. de caçamba e lona

marítima, azul marinho, bonita.
Valor à combinar. Tr: 370'2468
ou 9969-5540.

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

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

R$10.000,00 à vista. Tr: 9134-
3557 cl Jean.

FORD 1000- vende-se, cabine
dupla, 86/86, prata. Aceita-se
carro de menor valor e nego Tr:

376-0168 cl Amilton.

F-l000 - vende-se, cabine

dupla, 86, modo Souza Ramos,
prata. Aceita-se troca por carro
de menor valor e nego Tr: 376-
0168 cl Amilton.

KA - vende-se, 98, cinza meto

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

MONDEO - vende-se, CLX, 97.
UNO - vende-se, trio, 91, �OO. Aceita-se troca

nunca bateu, ótimo estado.�r veículõ de menor valor. Tr:

370-3574 ou 9123-7355 cl 9117-0493.
Waldir.

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

Klt Portão Eletrônico + Interfone

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

PAMPA - vende-se, 93, 1.8.

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Inte/bras

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.

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

SDN

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

TELEFONIA
(Instalação e Assistêncía Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI contrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset]
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores (lo ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes o baterias p/ telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable C/\T 5e

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e ínterfones
Cancelas automáticas pi portarias

, Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Calor)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e/sensores lnfravermetho
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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Moto CG 125 Titan KS
Gol GIII 4p
Corsa Wagon
S-lO cornpl.
Courier Clx
Escort Hobby
F-l000
F-4000
Corsa Wind MPFI

Fiat Uno Eletronic
Gol1.000i
Gol GIII completo 1.6
Fiorino Working
Corsa 1.6 pick-up
MS 608 carroceria

MB 1513 caçamba
MB .1113 truck

MB 710 turbinado. c( baú
MB 710 turbinado

01
00
00
00
98
96
92
90
97
94
96
00
96

96

82
79
75

98
00

cinza

prata
vermelho
azul
cinza
cinza

vermelho

bordô
vermelho
vermelho

verde

branca
vermelho

amarelo

azul
vermelho

branco

Celta
Corsa Hatch
Corsa GL 1.6 a.c., d.h.
Corsa Super 4p
Corsa Wind MPFI
Corsa Wind
Monza GL cl trio
CheveUe DL
Monza SL compl. -Ar

Gol Special
Golf com pio + couro
Gol Special
Polia Classic compl.
Gol16v 4p

Tipo 1.6 IE cornpl.
Uno 1.5R

Mondeo GLX . top de linha
Escort GL 16v cornpl.

Scenic RT 1.6

III
I

STRft'fêiIR .•
� av/ornáveis 370 31 13

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

CORSA 4P, A.C"
CORSA 4P
CORSA SEDAN SUPER
MONZA GL, C( TRIO +OH
CORSA WINO
OMEGA GLS
OMEGA GLS, COMPL. + TETO

UNO MILLE
UNO CS

KA GL 1.0
VERONA GL 16V, 4P
ESCORT SW COMPL.
ESCORT HOBBY
ESCORT HOBBY 1.6
VERONA GLX

roto SEOAN 1.6. COMPL.
'PARATI MI
GOL Mll.0
GOL MI
POINTER GL
GOL 1.0.

CHEVROLET

FIAT

FORD

VOLKSWAGEM

:,=i/:: __ ;-:::--_ <'

AVi:'Prefeitô Waldemar"ºruba;::37
FIAT Tempra, bco couro 93

Palio 99

Tipo ap 95

Palio EDX 4p 98

EscortXr3 compl. 89

Escort GL 1.8 95

Escort GL 1.6 95

Escort Zetec 97

Gol Special 01

Gof1.0 95

Gol4p 99

Gol Special 02

Monza GL compl. -Ar 95

Kadett 96

Preto

Verde

Branco

Bordá

Verde

Branco

Prata

Cinza

Prata

Azul mel.

Branco

BRANCO 2002
BRANCO 1999
BRANCO 1999
AZUL 1994
VERMELHO 1994
PRETO 1994
CINZA 1993

CINZA 1991
VERMELHO 1989

PRETO
VEROÉ
AZUL
AZUL
CINZA
BORDÔ

2000
1998
1997
1996
1994
1991

Scenic RXE 2.0

Vectra GLS 2.2
Gol G1114p, 16v
AstraGLCOmpl.�
Fiesta 1.0 4p"�

-

�
F-l000 cabo Dupla
Gol CL1:6
Vectra CD

GolMI

CorsaWind 4p
Goll.0

Ka

Corsa 2p
Escort GLX 1.8 compl.

verde 99 G

verde 00 G
branco 00 G

azul 99 G

vermelho 98 G

cinza 89 e

bege 91 G

vermelho 94 G

branco 98 G

prata 01 G

prata 94 G

vermelho 98 G

preto 96 G

95 . G

01 G

Monza SLE, álcool 1.8

Monza SLE, 1.8, cornpl., 2p, gasolina

Chevette SL, 1.6, gasolina

Fusca 1300

Chevette DL 1.6

Corsa Super 1.0

Gol Mll.6 compl.

Vectra GLS, 2.0, compl.

Palio 4p

Vectra GLS compl.

Parati
KaGL
S-10deluxe

Tempra
I

MonzaGLS
BelinaGLX
D-20'
Pampa 1.6
Parati
GolMI
Gol MI

Gol4p
Meriva

Selina

Omega
Omega
Fusca

Omega
Omega
PalioWeekend

FORD

vw

GM

R$ 9.000,00

R$10.500,OO
R$ 9.000,00

R$11.500,00
R$ 5.000,00
R$ 9.000,00
R$ 8.500,00
R$13.000,00

R$11.500:00
R$ 7.500,00

R$12.500,00
R$12.900,00
R$ 8.800,00

R$ 8.800,00

GM
Vermelho
Branco
Branco
Bordô'
Cinza
Bordo
Azul
Prata
Vermelho

VW
Branco
Branco
Branco
Branco
Prata
FIAT

Azul
Vermelho
FORD

Prata
Azul
RENAULT
Cinza

03
03
01
97
97
95
94
93
93

02
01
99
99
99

94
89

97
98

00

373-0806
373-1881

99
00
96
93
92
89
95
93
94
98
98
99
03
90
93
93
78
94
95
99

4p,1.0.16v, R$15.500,00
motor zetec, R$12.800,00
cabo est., GNV, cornpl. R$ 22.500
cornpt. R$ 8.700,00
cornpl. R$ 8.700,00
álc., d.h., 1.6 R$ 4.700,00
cornpl. Cabinada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6.700,00
1.6, c( opc. R$ 8.400,00 f
R$11.000,00
1.0 c( opc. R$ 11.300,00
R$13.500,00
1.8 cornpl. R$ 33.000,00
1.6, gasolina. R$ 5.800,00
GNV. R$15.500,00
GLS, cornpl., GNV. R$15.000,00
R$ 3.500,00
CD 3.0 R$16.000,00
CD R$18.000,00
compl, R$18.000,00

branca

dourado
branca

preto
cinza
bordô

� branco

branco

bege
branco

azul

branco

grafite
cinza

grafite
azul

branco

azul

azul

azul

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

vw Go11.62p
Go11.02p
Bugy 1.5
Sanlana 1.8L 4p
Tempra 16v4p
Uno 1.0 elelr. 4p
Unol.0 4p
Fiorino 1.0 aberta 2p
Escort GLX 1.8L 2p
Blaser 2.2 4p
Chevelte 1.6 2p
Tilan 125 KSE
Yamaha 125K
Tltan t 25 KSE
Titan 125 KSE

Branco
Praia
Amarelo
Cinza
Chumbo
Vermelho
Azul
Branca
Preto
Cinza
Cinza'
Azul
Preta
Praia

J Vermelha
Vermelha
Azul

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

LD veíeulos 373-4047

I

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

vw

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

Tempraouro lêv Azulmet.

TipolE4pcompl. Azul
Uno SX 4p Bordô

EscortHobby2p Praia
Escort SW cornpl.+ leio Bordô
Escort SW cornpl. - v.e. Azul
Escort G11.8 álcool Prelo
S-102.2cab. Dupla Prata
Corsa Wind 1.0 Bordô
Corsa Sedan Millenium Prata
Veetra GLS cornpl, Praia
Corsa Azul
Fusca 1.6 Branco
Kombi passageiros G/GNV
Gol CU1.6, d.h., 1.1. Prata
Parati CL 1.6 Prata
Sanlana Quantum GLS Cinza
Fusca Azul
Jet Ski Fedoo 750 Sentado
BMW325 Prata

94
93
95
98
94
97
97
94
97
98
01
97
96
86
95
96
88

89
69
94
93

FIAT

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

FIAT

FORD

GM
MOTOS

BisC100
Dream

96

87

87

78

93

97

vermelho

dourado

prata

branco

FORD

GM

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

R$24.900,00
R$10.800,00
R$16.500,00
R$18.300,00
R$ 8.900,00
R$ 3.500,00
R$ 8.900,00
R$10.500,00
R$ 5.300,00
R$ 5.700,00
R$ 1.300,00
R$ 6.300,00
R$28.900,00

verde musgo

cinza meto

00

97

verde meto

cinza

verde

cinza

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

Barraca pi campi�g completa

VEíCULOS
370-7516
Financia

. Rlla YoIélltefMârqua��t, 1850 � Barra do. Rio·Molhâ f'JâraglÍá do Sul,,� se,
Uno fire Azul 02
Gol GIII plus, gasolina, 4p Branco 01
S-10 cab, Estendida, 6cil., GNV Azul 98

. Golf2.0compl, Cinza 98

. 1J1,i.""�i�10 Mille Branco 96

('>ri�mpa álcool Marrom 95
Fiorino furgão. Branca 94
Hilux Sw4,.diesel Cinza 93
r.iooo diesel Cinza 92
Escort GL álcool Verde meto 88
F-iOOO Amarela 86
Éscort Prata 86
Fusca Azul 78

310-3021

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

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

Aceitamos troca, por carro

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

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

Suzuki f Jimmy
S-10 cf GNV

Uno EP a.c., trio
Pajero cornpl.

Gol CLI a.c., d.h.

01

96

96

95

95

94

92

91

verde R$ 28.005,00

R$ 18.500,00

R$ 9.500,00

R$ 45.000,00

R$ 12.500,00

R$ 8.500,00

R$ 7.500,00
R$ 19.000,00

R$ 3.900,00

cinza

preto

chumbo

preto

cinza

branca

Chevette SL básico 86 marrom

Seja parceiro
da BV Financeira

e faca ótimos
,:,

, .

negocias
neste espaço!

-------- - -

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

Escort L 1.6
Gol Special (SEM TROCA)
Belina L 1.6
CG 125 Titan
Goll.0

Prêmio CS 1.5

Fiat Strada est.

Gol CLll.8

Fiat 147

Passat

Honda CG 125

D-20 cabine dupla
Opala Diplomata
Goll.0

Preto
Branco

91

Branco

Bordô

Prata

Prata

Verde

Preto

Azul

Branca

Azul

Vermelho

Dourada

93
01

96

81

84

81

86/94
88

94

93

96

(47) 371-9730

nua Bermu-do Dornbusch, 1880 - Bacpcndi - Jm'aguá do Sul

Vectra GLS completo"
Vectra GLS completo
Corsa Sedan compl.
Uno SX completo
Blazer DLX
Corsa Wind
Palio

-

Escort Xr3
Gal MI
Chevette
Omega
Palio Weekend
Corsa
Uno
Apolo
Monza
Gol
Gol
Fusca

G�I Mll.0 2p
VT - Shadow 600cc
Gol GIII16v 2p
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diesel
Escort GLX 1.8 16v, cornpl.
Palio 1.0ED
Pampa 1.6L
Parati 1.6 MI c( a.c.
Omega GLS 4.1 cornpl.
Passat 2.0 4p cornpl,
Gol CL 1.6
Gol LO
Logus GL 1.8
Corsa 1.0 2p
Kadet SLE 1.8
Ipanema SL 1.8
Saveiro CO
Monza Classic 2p
F-lOOO
Pampa 1.6
Uno 1.3S
Del Rey 1.6 GL
Escort

branco
preta
branco
branco
branco
azul
vermelho
branco
branco
verde
preto
prata
branco
prata
preto
vermelho

bege
branco
azul
vermelho
branca
vermelho

95
97'
99
97
98
95
96
89
98
88
95
98
98
94
91
89
87
86
85

G
G
G
G
D
G
G
G
G
G
G
G
G
G'
G
G
G
D
A
D
G
G
A
A

FI_ElIA
"''' Votoral1!lirn I finanç;f$

W. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

BR 280 -Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127

CAMINHÕES

VW 8,120

VW 8.120

VW 15,180

VW 14,220

VW14,170

VW 17.210

02 R$ 53.000,00 chassi

01 R$ 53.000,00 cf baú

01 R$ 75.000,00 3° eixo chassi

97 R$ 68.000,00 3° eixo graneleira

99 R$ 58.000,00 toco ct baú

01 R$ 85.000,00 3° eixo chassi

I!I.�-,�itreilll
",_ . �. , _" i

_, n.' .
. ,y .. ,", .

·AUTOIIHÓVEIS

EKP.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Juuá do Sul

Rua João Planinchek, 293· Nova Brasilia - Tel.:370-0164

Scenic RT 1.6 compl.
Golf 1.6 compl. air bag
Clio RN cf a.c. + trio
Gol 4p 16v cf opc.
Astra GL compl.
Corsa Wind 4p
Honda Civic LX

•

Corsa 4p c/ d.h. + trio
Fiesta 4p cornpl.
Ka
Corsa Sedam GL
Escort SW compl.
Polo Classic compl.
Palio Weekend compl.
Corsa 2p cf opC.
Gol MI c/ v.e., t.e.

\W�í8!J!�s
Av, Pref, Waldemar Grubba, 4142 - Centenário· Jaraguá do Sul

R$ 5.900,00
R$ 11.900,00
R$ 3.900,00

___i'"""_'''''''l''_ R$ 2.700,00
R$ 7.500,00
R$ 7.200,90
R$ 17.500,00
R$ 10.500,00
R$ 1.900,00
FINANCIADO

FINANCIADA

R$ 23.boo,00
R$ 6:900,00
R$ 7.500,00
R$ 8.000,00
R$ 13.900,00
R$ 2.700,00

Gol1.0i
Gol CL 1.6
Kombi Furgão
0-20 Sulan compl,
Tipo SLX
CG Titan KS

Aoouo GL
Gol LS

Pointer Cu 1.8
Gol! 1.8
Monza SL 1.8
Corsa GL
Uno S
Uno Mille
Uno
Fiesta 4p
Del Rey
Renault Clio RT 1.6

Cinza
Vermelho
Azul
Cinza
Cinza
Branco
Prata
Azul
Azul
Prata
Cinza
Cinza
Azul
Branco
Branco
Prata

Azul 95(95
Branco 92(92
Branco 87(87
Prata 89(89
Cinza 94(95
Vermelha 02
Prata 90/91
Azul 83
Verde 96

95
Azul 92(93
Vermelho 95
Vermelho 89(90
Vermelho 90(91
Bordô 98
Prata 02
Dourado 85(86
Prata 00

Vermelho
Azul
Branco
Azul

, Branca
'Marrom
Preto

I

01
01
01
01
01
01
98
98
98
98
98
98
97
97
97
97

R$ 9.200.00
R$ 6.200,00
R$ 3.800,00
R$ 28.500,00
R$ 9.800,00
R$ 3.900,00
R$ 5.800,00
R$ 3.000,00
R$ 9.800,00
R$ 12.800,00
R$ 8.500,00
R$ 10.500,00
R$ 4.800,00
R$ 6.000,00
R$ 9.300,00
R$ 19.500,00
R$ 4.000,00
R$ 21.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

R$6.200,OO. Tr: 371-6828 cl
Sérgio.

VERONA - vende-se, GlX, 1.8,
gas., 93/94, d.h., alarme e v.e.

R$8.800,00. Tr: 275-2419 cl
Valter.

BRASíUA-vende-se, 77, verde,
bom estado. R$1.300,00 nego
Tr: 276-3084.

FUSCA - vende-se, 81, bege,
ótimo estado. Tr: 273-0227 cl
Sr. Vieira.

FUSCA-vende-se, 1300, t, 8+.
R$2.600,00. Tr: 273-6242 ou

9134-0498.

FUSCA - vende-se, 77, ótimo
estado. Tr: 9992-678 cl
Luciano.

GOL - vende-se, 1000, branco,
96/�7, ótimo estado. Tr: 9117-
8501.

GOL-vende-se, GIII, 4p, turbo e

d.h. de fábrica, única dona,
prata, bancos pretos, farol
milha. Aceita-se troca por carro

.
de menor valor. Tr: 275-3271
ou 9961-3590.

GOL-vende-se, ct, MI, 1.6, 97,
verm., impecável. Tr: 273-0037.

GOL - vende-se, 1000, 94,
cinza, 1.0. R$7.000,00. Tr:
370-9922.

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

GOL - vende-se, CU, 1.6, 96,
alarme, chave geral, para
choque 'na cor, 2Q dono.

R$10.000,00. Tr: 276-0397.

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

PARATI-vende-se, 16v, turbo,
02, cinza titáneo, 4p, compl.
R$28.500,00. Tr: 9973-
0905.

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 cl
Waldir.

SANTANA - vende-se, Cl, 1.8,
89, gas., impecável.
R$5.800,00. Tr: 371-6238.

, i
Iii

IC·om ..de·peç·�s···Anton·i·o!
fi�dibata8

I�_flí�gj
I Fone: 370-2764 :

IceI.: 9104-2070 /9957-6099!
lAVo Wald�mar GfI.Jbba. 4i106, rTre_VO_,�e Sc-hroodarl!

SANTANA-vende-se, quantum,
GlS, gas., compl. R$4.900,00.
Tr: 273-6442.

SAVEIRO - vende-se, 01, GIII,
1.8, gas/GNV com inmetro,
compl., prata, rodas de liga,
lona rnar., ótimo estado. Aceita
se proposta à vista. Tr: 370-

8563 ou 9103-3580.

AERO WILLVS - vende-se,
original, 69. R$6.5000,00 nego
Tr: 372-3214.

CAMIONETE - vende-se, dodge
Dakota Sport, 3.9C, gasol.,'
GNV, 99. Tr: 371-6506 cl Osni.

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

som, t.e. 5p, trava pI crianças,
rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tr: 370-8928.

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.

F-4000 - vende-se, 79, MWM,
carroceria, 2º dono. Aceita-se
troca. Tr: 9979-1437.

1113 - vende-se, 74, d.h.,
turbinado. Aceita-se troca por
608. Tr: 372-1894.

1113 compra-se, de

preferência financiado. Tr: 372-
0108.

VENDE-SE - vende-se, agrale
1.600 cl baú. R$13.000,00. Tr:
9963-5665 cl Walmor.

AGRALE - vende-se, 27.5 SXT,
de trilha, caixa e motor novo, cl
nota. Tr: 371-7562.

BIZ - vende-se, 98, 11.000km.
R$2.500,00. Tr: 274�8497 ou

9119-4086.

BIZ - vende-se, 02, preta, ótimo
estado. R$850,00' + 20x
R$188,OO. Tr: 9123-7355 ou

370-3574 cl Waldir.

BIZ - vende-se, 02, cl parto
R$1.450,00 + fncto. Tr: 370-
7863 pela manhã cl Rudinei.

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

CBX 200 - vende-se, estrada,
98, vermo R$3.000,00 + 18x

R$80,00. Tr: 371-9138 ou

9124-2387 cl Milton.

CG - vende-se, Titan, 00, ES, cl
parto e freio a disco, prata.
Aceita-se troca por Titan 95 a

98. Tr: 9141-9445 ou 9142-
4641.

CG - vende-se, Titan KSE, 031
03, cl partida. R$1.500,00 +

24x R$180,00. Tr: 370-2385.

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

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

SCOOTER - vende-se, 97,
sundown, PGX, 90cc, verde

musgo, perto estado. Tr: 9992-
3518 cl Ari.

SUNDOWN - vende-se, 97,
vermo R$1.400,00. Tr: 371-
9168 ou 9124-2387 cl Milton.

.TITAN - vende-se, KS, 01,
honda. R$3.300,00. Tr: 374-
129Ô ou 9991-8825.

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

R$5.500,00. Tr: 9975-4981.

CD - vende-se, kenwood, frente
destacável. R$320,OO. Tr: 275-
3271.

COMPRA-SE-jogo de rodas, aro
13, cl pneu. Tr: 372-0108.

COMPRA-SE - jogo de rodas 16

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

ESCAPAMENTO - vende-se, pI
CB500 ou outras, marca

Coyote. R$100,00. 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.

SOM - vende-se, pI carro,
Panasonic. R$390,00. Tr: 8803-
2220 cl Iris.

VENDE-SE - jogo de rodas 5

pontas, original de saveiro, aro
14 + 4 pneus 185, meia vida.

$520,00. Tr: 9131-5111 cl
Paulo Henrique.

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

ASSADOR - vende-se, de

frango, Venâncio. R$300,00. Tr:
,

9132-4095.

BABV LlSS - vende-se, pI
cabelo, pI modelar cachos

largos, cl 1 ano de gar., marca
Revlon. R$45,00. Tratar: 376-
2203 cl Raica.

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

BICICLETA - vende-se, monark.
R$130,OO. Tr: 370-6188 ou

9101-4923.

BICICLETA - vende-se, Verona,
semi-nova, feminina. R$200,00.
Tr: 273-6242.

BICICLETA - compra-se,
feminina, a/marcha. Paga-se
até R$70,00. Tr: 049 9997-
3427.

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

BICICLETA

ergométrica,
vende-se,
Athletic.

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
rlHte4. de /4Pf' <1-�. <Ú4. s� des� de 4.u4� lU(,

;t:?�,� em�__� des� da.A�

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-

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
·Venda *LocaSão ·Cons·ertos "Montagens

Irmáqulnas Indústria
e Comérolo LIda. - ME

Trabalhamos com vendas e conserlos:
- Motores Estacionários - Mofoserro
- Lava JoIo - Rocodeiro • Assistência 74 hs
- Aspirador - Mo'tobombo$ www.irmaquinas.(jb.net
- Compressor - Enlre outros... irmaquinas@uol.com.br

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Ce�tro. Jaraguá do Sul

275·0316/371.9421
9133.6136/9952.1838

A RECOMAQ, registrada na 'Junta Comercial em 17-11-1969,
começou suas atividades em 31-1-1970, 'data da inauguração oficial.
Iniciou com 4 sócios vindos de Joinville, conseguindo vencer no

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

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

Ronaldo direcionou seus produtos para o mercado de móveis e

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

representante exclusiva na região.

2130 ou 9137-3648 cl Carlos. filhote. Tr: 373-3787.

CACHORRO - vende-se, cofab cl
pintcher. R$30,00. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 cl Noeli
ou Solange. '

CACHORRO':' vende-se,
pintcher, filhote. Tratar:

373-3787 ou 9993-1751.

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

9993-1751 cl Noeli ou �
Solange.

CACHORRO - doa-se, preta,
adulta. Tr: 373-3787.

CACHORRO - vende-se, poodle,

SEGURANÇA �ATRIMONIAL
Guarda de Portaria

I Recepcionista
".

Serviços de Limpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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serviços da região
iee.com.br

m.br
Titan ES

"__ I

aninscheck, 293 - Sála 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

Titan KS

371-1
Compra - Vende
Troca >- Financia

9132-4095.COMPUTADOR - vende-se

computador DX4 100, 12 rnb
rarn, teclado, monitor 14

synemaster, rnouse, 1,44 , HD

2 GB. Tratar: 275-0018 c/
Rafael

CELULAR - vende-se, Nokia

3320, c/ 2 capas, c/ 8 meses,

manual e nota fiscal. R$250,OO.
Tratar: 8802-8968.

FREEZER - vende-se, vertical,
Cônsul, em perfeito estado de

funcionamento. Tratar: 370-

9367 c/ Afonso.

Temos todos modelos de

carretinhas para motos e.jet ski CELULA� - vende-se, Nokia

3320, bateria em ótimo estado,

1.lllllkd.��-$ :�atar: 275-0018 c/ FRIGOBAR-eompra-se. Tr: 372-
3655.

CRISTAIS - vende-se, p/
decoração, por motivo de

mudança. Tratar: 9902-2879.
FRISADORA - vende-se,
copiadora. R$3.000,OO. Tr:
275-3019 recado c/ Conceição
ou 9132-4454 c/ Juea.

CENTRíFUGA - vende-se, Arno.
R$120,OO. Tratar: 370-1823. ESTEIRA - eornpra-se, ótirno

estado. Tr: 373-2625.

COMPRA-SE - moto serra e

roçadeira costal. Tr: 9113-
1311.

ESTEIRA - eornpra-se, elétrica,
ou troca-se por urn celular.
Tratar: 376-2393.

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
[araguá do Sul- se

GATO - vende-se, Persa
Hirnalaia, c/ 3 rneses.

'R$180,OO. Tr: 370-4$6 c/
Edna.

COMPRA-SE - revistas "Ponto

Cruz" da coleção "Manequirn
Ponto Cruz" de 2003,
exernplares 1,2,3 e 4, novas ou
usadas. Tratar: 371-9195 ou

371-0508 c/ Marly.

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

COMPRESSOR - compra-se, de

ar, até 2hp. Paga-se à vista. Tr:
9975-3806.

CANOA - vende-se, p/ pescar,
e/2 rernos, eadeada, semi-nova.
R$400,OO. Tratar: 273-0779.

CACHORRO - vende-se, filhote
de pinteher nº 1. Tr: 370-4461.

GELADEIRA - vende-se,
industrial, 4ptas, aço-inox. Tr:
9132-4095.
/

CACHORRO - vende-se, filhotes
de: Yorkshire, Shi-tzu, sharpei,
beagle, sehnauser, lhasa apso,
labrador, boxer, bolgue inglês,
pit buli c/ pedigree ou contrato.

Tratar: 370-8563 ou 9103-
3580.

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

COMPUTADOR '- vende-se, 166.
R$350,OO. Aceita-se aparelho
de sorn ou dvd no nego Tr: 9142-
2694.

CELULAR - vende-se, Nokia

1220, c/ 2 rneses de uso.

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

GELADEIRA-vende-se, Cônsul,
ern perfeito estado de

funeionarnento. Tratar: 370-

9367 c/ Afonso.

COMPUTADOR - vende-se,
duron, 1.3ghz, 256rnb, gravo
de CD, HD 20gb, monitor 15",
vídeo, sorn, fax e rede, rnouse
c/ rolagern etc. Tratar: 370--
8342 ou 9102-9162 c/
Rafael.

FAX - vende-se, phileo, usado.
R$200,OO. Tratar: 370-7995.CONSÓRCIO - vende-se, carta de

crédito contemplada de

R$5.700,OO, c/ 21 pagas.
R$2.800,OO + 39x R$103,OO.
Tr: 276-0397.

CELULAR - vende-se" Nokia

3320, pré-pago, semi-novo, c/
carregador + capa verm.

R$199,OO. Tratar: 9975-5279
ou 9143-1396 c/ Teca.

MARCA - vende-se, c/ nome de
Dettentos, + personag., c/
registro no INPI, classe 25,
mista, acompanha '+/- 60

criações, etiq. e bandeirinhas

bordadas. Valor à combinar.
Tratar: 370-9674 ou 8802-
2362.

FILMADORA - vende-se,
pequena, Panasonie, semi-nova,
c/ eontr. remoto. Tratar: 376-
0168 c/ Amilton.

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

COMPUTADOR - vende-se,
pentlurn '133, 32 mb ram ,

teclado, monitor 14, mouse,

estabilizador, cdrom, 1,44.
Tratar: 275-0018 c/ Rafael

CÂMERA DIGITAL - vende-se,
Penean. Tr: 370-3555 c/
Wanderlei.

CÂMERA - compra-se, digital,
acima de 4mpx, ou troca-se por
flauta transversal. Tratar: 374-
1828 ou 9909-7428.

L

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

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

FREEZER vende-se,
horizontal, Cônsul, 200l.

R$300,OO. Tr: 9132-4095.
_ CÂMERA DIGITAL - vende-se.
�, Valor à combinar. Tr: 373-0734

c/Célio.
MÂQUINA - vende-se, de tricô,
Elgin Brother Eletronie. Tr: 371-

FREEZER - vende-se, vertical,
.reot. Cônsul. R$350,OO. Tr:

CARRINHO - vende-se, de
eaehorrão prensado. Tr: 370-
3555 c/ Wanderlei. Mais Qualidade
CELULAR - vende-se, Nokia
6120, ej carregador e c/ plano
Pronto Tim, c/ 3 capas
coloridas. ,R$150,OO. Tr: 376-
1118 c/ Juliana ou Walter em
hor. comI.

COMPUTADORES

PERIFÉRICOS E ACESSÓRI "

Para o lar
e para a IndústriaTEeNe

CALHASSUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

REFORMAS
A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

qualidade em tudo que produz. Calhas, Coifas, Aquecedor
Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes para

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Mictórios,
Proteção para parabólicas, Corte e dobra de chapas,
Funilaria Industrial em Inóx; Galvanizados e Alumínio.

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

Estofados e
Cadeiras.

* corino *tecidos

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL Ê COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidl, 279· Cenlro - Joroguó do Sul- se . Fones: 370·6448 - 275·0448 - fax: 371-9351Tratar: 273-1636

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SESC
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 imediata.

11-
t'l
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R$2.000,00. Tr: 275-3019

recado cl Conceição ou 9132-

4454 cl Juca.

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.

TELHAS - vende-se, 1.500.

R$200,00. Tratar; 376-3707.

TV - vende-se, 14", Panasonic,
semi-novo, cl contr. remoto.

R$350,00. Tr: 370-8441 cl
Valdecir.

VENDE-SE - roupa de crianças
até 9 anos. Tr: 373-3787.

VENDE-SE - eqptos completo pI
montar açougue. Tratar: 374-
1116.

VENI;)E-SE - jóias antigas, ouro,
brilhantes, 50% do valor. Tratar:
9902-2879.

VENDE-SE - pI quem gosta de

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

2879.
�"-

'"""Iê) _

VENDE-SE - maq. de sorvete

americano. Tratar: 373-4614 ou

9127-6470.Os interessados deverão ENVIAR Curriculum Vitae (cdm 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 <'

1970 ou 9902-7864.

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

9104-5581.

MÁQUINA vende-se,
tanquinho. R$50,00. Tr: 37,0-
6188 ou 9101-4923.

MESA - vende-se, cl 4
cadeiras. R$150,00. Tr: 370-
6188 ou 9104-4923.

MESA - vende-se, de canto, pi
sala, bordô, mad. maciça.
R$30,00. Tratar: 370-7995.

MICRO-ONDAS - vende-se,
panasonic. Tratar: 276-3002.

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

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

NEOPRENE - vende-se, Mormai,
longo, tam. G, novo. R$200,00.
Tr: 371-8681 cl Sandro.

OREGON -vende-se, Scientific,
viva-voz. accelerator pc trainer,
50 ativ., prog. e jogos, à pilha e

energia, novo, na caixa, aumenta
a capacidade cl cartões Smart
Cards. R$250,00. Tr: 370-
7627.

PIA - vende-se, americana.
R$150,00. Tr: 370-6188 ou

9101-4923.

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

PLAINA - vende-se, de '1.00mm.
R$2.300,00. Tr: 275-3019
recado cl Conceição ou 9132-
4454 cl Juca.

PORTÃO - vende-se, de ferro,
3,30xl,10, ótimo estado.

R$150,00 nego Tr: 276-3084.

PRECISA-SE - de doação de
mesa cl cadeira e pia cl balcão.
Tr: 275-2052 cl An?ressa.

,
QUADROS - vende-se, cl

OPORTUNIDADE
Está precisando de telefone, mas está no SPC
ou SERASA??1
Não tem problema, nós temos sua linha comercial
e residencial, instalação rápida para toda a região.
E mais: pagamento só após a instalação!
Ligue AGORA!!!!!!
(0**47) 222-3763ou (0**48) 9608-7533

VENDE-SE - máquina de assar

pizza, Tratar: 373-4614 ou

9127-6470.

VENDE-SE - kit turbo, compl.,
pI motores AP 1.6, 1.8, 2.0, e

sflssoaelzos e crJonserlJação
- Vendas de tacos, assoalhos
emparquet com coloração,

molduras, Tratar: 9902-2879.

RACK-vende-se, em mogno, pI
tv, vídeo e ap. de som, novo,

R$120,00, Tr: 371-1410,

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

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

SOFÁ - vende-se, jogo.
R$250,00. Tr: 370-6188 ou

9101-4923.

SOM - vende-se, aparelho cl cd.
R$250,OO. Tr: 273-6242,

TELEVISÃO - vende-se, 20".
R$300,OO, Tr: 273-6242 ou

9134-0498.

TOLDO - vende-se, 7x5, semi
novo. R$1.100,OO. Aceita-se
troca por câmera digital. Tr:
275-0165,

TORNO - vende-se, copiador,

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

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

acomodação pI 6 pessoas,
toda reformada. R$2,200,OO,
Tratar: 275-2949 manhã cl .

Fábio.

VENDE-SE - ervas medicinais pI
todos os sintomas. Tr: 9117-
2447 cl Marcos.

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

VESTIDO - vende-se, de prenda,
azul, cl bordado cor creme,

manequim 36/38. R$80,00.
Tratar: 9125-7533.

VíDEOCASSETE - vende-se.

R$150,OO. Tr: 370-6188 ou

9101-4923.

VIDEOGAME - vende-se,'
Nintendo 64, cl 11 fitas orig.
Aceita-se troca por Play Station.
Tr: 370-3555 cl Wanderlei.

PLANEI' GAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

* PLAYSTATION 2

'XBOX
• PLAVSTATION ONE
·DREAMCAST
* NINTENDO 64
• GAME BOY COLOA
• GAME BOV.ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

VIDEOGAME - vende-se, P01y
Station, 2 contr., 1 pistola, 1
fita e jogos na memória, semi
novo. R$40,OO. Tr: 370-8441

cl Edelson.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, 2 contr., cl
garantia, semi-novo.

R$300,OO, Tratar: 273-0779.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station one, cl 2 contr. anal., 1
memory card, 1 game shark,
volante e pistola nova. Tratar:
370-96'74 ou 8802-2362.

VIDEOGAME - vende-se, Super
Nintendo, cl 7 fitas, 2 contr.

R$180,OO à vista ou R$210,OO
em 3x. Tratar: 371-2646.

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast, cl 2 contr. e 3 jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206.

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

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

destravado, cl 3 jogos.
R$750,OO. Tratar: 376-2206.

I J '

VIDEOGAME - vende-se, '�'-
hintendo 64, com 3 controles;
1 fita 007, R$ 250. Tratar: 275-
0018 cl Rafael

VIOLÃO - vende-se, Crafter

CJ40, cl equalizadorTriband, cl
captação ativa, sem uso.

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

VENDEDORES

Procura-se vendedores pI
venda de fornos para

panificação e refrigeração
industrial. Necessita de

automóvel. Comissionado.

Tratar: 273-1154.

9137-3156
Atendemos Motéis, a domicílio e temos local

U1IRO ,. OLIIOS VERnES

Ml\RCOS
iniciante, somente para

mulheres.

914:3-7678
nas ah às 1211 f' das 22" ii 1h
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Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

& Arquitetura
Topografia

· Medição de terra
· Desmembramento
· I<egularlzaçao de medidas
· Proleto e execuçóo
(residoncial, comercial, etc.)
- Reformas em geral
- Paisagismo
370-7611 /9113-1663

,

!
�

o.o� ••

AUTO PEÇAS

papa�io
.

a ndbà: loja 'da .Auto;
',;_': .:·.··'1+i/\:X.1:,�;'J.'-'0:-·<::;:::".,' ":::".":

'.' Papagaío, lOêáliia .:

Rlurí�d�'jlllholí650�
.••. VilaNova

RUA 25 DE JULHO, 1650 -

V,LA NOVA - JGlJÁ DO SUL
E.mail: papagaiO@ferra.com.br

�

[.1i
.

I
IAnuncie aquil!! I

371·1919 i
I

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276·3429
9975·5659

L. __ .. _

r"-
_

-: ,·_·_-_··�···��-·_·'l
I AnunCie aqul!U
I 371.1919
f .: .. . ._. . . ___

, .

iA .• nu
i nanere aqul ,,

371·1919

Comércio·
Insta,l·ad'ora

t;."@,,,,gle Ltda. .

.. ,,�,
.

Serviços de. Instalações
Elétrica. e Hidráulica

.Corn Fábricà, dc\
i;'\i"""·':'i: -!..... .

� . .

(47) 374-f4�P
9991-8567

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

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

·····································1
.:

,Anuncie aqui!!! i
371·1919

Anuncie aquil!!
371·1919

i * Sancas
j * Meia Cana
j * Rebaixo
i * Forro
i * Acabamentos de gesso

i * Consertos
1 * Orçamento sem compromisso

I ,

! fOTOCOPIADORAS· IMPRESSORAS i
.

. MATERIAIS DE CONSUMO
.

- ASSISTtNCIA TÉCNICA

1276-34171
L���d8IUI�.,Sl�:�llaNIIVI.. :I�.'!l.lIIla.. do�IlI·.SCf

\j\
UI
10
o.

...lV'
I '-'t>- i'::. .

!TRABALHOS
I COM LAVA-JATC{

(Água quente e fria)
! ..'%
j Dedellzação (Collins e Bl8casJ
j laração ePlnhlra de Telhados eMmB

Ilmlleza de Calll�'álllla 8 .

'mllerme81lllllação de '-dr.

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

_.�j Produto:

!
, I
, Venha Conhecer a !
iModa que é um Doce!i

i
!

i Preços especiais I
j de inauquração'
i Modinha
i tam. 01 a 16

I
i

Moda Adulto i
,

i

Fone: 371-5810 i
, ,

L_��.���:.���������:�:.2��_3J

Mudanças,
fretes e

viagens com
F-4QOO esa.

'AYenid� Getúlio Vargas, 594
.

Centro· Jaraguá do Sul
Tel.: 370-,3612

Anuncie aquil!!
371·1919 i

.J

I ..

I Mensagens
1276-3462
!

j ATENÇÃO! i

! Novidade emJaraguá d� Sul I
I NOVO TELEMENSAGEM! I
! Ligue e solicite demonstração gratuita iL _�� --._--- i

ração
's, DVO's

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 cf lajotas

� VIDRAÇARIA
LIA Arte Vidros
Vidros, Espelhos, Bisotê, Lapidação e Polimento,

Jateamento, Plotter de Recorte, Acessórios
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�J
� Y-ace (f!m'f0

e Distribuidora de Cosméticos:

!f:.'()1111/f/de/ clrZosas.- � /)fl.HUlIW

Fone: 371-6110
9905-2653

fone: 275-1450
Av. Har. Deodoro (la Fon.scci'l, 491
.ala 01 • Ccntm . }n,..gu.i ,lo Sul

�
Medicamentos em geral
Manipulação de fónnulas médicas

Fisioterápicos e
Cosméricos manipulados

Fone: 371-8298
Rua oão picom I 10 - Centro

fRAêCOcosmé�;�
f CICLOS d'RACCO �
i DMAE· age IlUl fíbros mUlwlurel

. II {-ElASTASE . oliva síniese de elallioo e Clilágeoo
_

t: PEN1ACARE - efeilo !enm IO,b.m OI Ninr(Q� J� eX,Kllno Ii AHA - elimino mon(bl e !a(ll!:o penetro(oo de 011V01 �
V fUCOGEl· dupia hidrolo(õo �
.f��e1i3lQi"6�8''al]_lli
f Av. MarechC11 D. do Fonseca, 9n.'J1I7L�Á�!r�����r

ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E

PEQUENAS EMPRESAS DO
VALEDO ITAPOCU

SAUDE Bc INFORMA AO

RTIGEM
DESCRIÇÃO
É um distúrbio do equilíbrio que dá ao indivíduo a sensação de estar girando, quando em verdade ele se encontra

em repouso. Outras vezes, os objetos que o rodeiam parecem girar ao redor da pessoa. A vertigem paroxística
benigna pode ocorrer quando a cabeça é movimentada rapidamente, mas a alteração dura alguns minutos. Esse

tipo de vertigem é considerado um distúrbio menor, que melhora de maneira espontânea após alguns meses.

CAUSAS
Qualquer distúrbio que afete o ouvido, o nervo auditivo ou o centro do cérebro encarregado do equilíbrio (por
acidente vascular cerebral ou aterosclerose) pode causar vertlçern. Outras causas incluem substâncias tóxicas

(entorpecentes, álcool ou toxinas alimentícias) e alterações súbitas da função ocular.

SINTOMAS
As náuseas e vômitos são sintomas que podem estar associados à vertigem. Também podem se apresentar
dificuldades para caminhar, com tendência Ia ir de lado. Podem existir movimentos oculares rápidos, cefaléias,
zumbido nos ouvidos e possível perda da audição.

DIAGNÓSTICOS :::::.:-...
�

O estudo oftalmológico dos movimentos oculares pode indicar uma alteração no ouvido interno. Outros testes

adicionais abrangem radiografias, tomografias ou ressonância magnética da cabeça para pesquisar a presença
de tumores ou alterações ósseas. Quando existe a suspeita de uma infecção, pode ser feita uma amostragem do

líquido do ouvido ou de líquidocefalorraquidiano para a sua cultura.

TRATAMENTOS
O tratamento imediato é 8eitar a pessoa com os olhos fechados. Deve-se procurar identificar a causa que gera

esse transtorno e solucioná-Ia.

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 (SC), janeiro de 2.004.

Valério Junkes - Presidente

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

VI
ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E

PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

t2.,t� ALPHA

� ALOE®

Saúde e Beleza

Shampoos, cosméticos,
i sucos naturais de Babosa

(Aloe vera)

fEone: 372-01"52.
- GINECOLOGIA -

ÇalaJ:ri
a,· CAM/Se 1242· rEGO 030/79

Hal!llltação SOBRAeIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
RWl: Guilherme l'\lh:gc, 50 • Sl 406

Fone: 370-1705
solUlltll®tllJfUJ!'f).com,br - Jllmg!l�í rf{rSI�1

DI
V
...

ICO-FARMA� f�CIA E MANIPULAÇAO

EDITAL DE

CONVOCAÇAO

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.

Valério Junkes - Presidente
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Vicky Bartel

"Não sabemos qual será o valor do repasse", comenta Silvia

Salário Educação será

depositado dia 10 destemês

]ARAGuA DO SUL - o

repasse da cota municipal
do salário-educação não

mais dependerá do

cadastramento das secreta-

" riasmunicipais de Educação
r no Fundo Nacional de De

�� senvolvimento da Educação

�\(FNDE). A primeira parce-
la será depositada no dia 10

em contas específicas, aber
tas em nome das prefeitu
ras municipais nas mesmas

agências do Banco do Bra

sil que movimentam as ver

bas do Fundo de Participa
ção dos Municípios (FPM).

A decisão do FNDE,
respaldada em parecer da
Procuradoria Jurídica do ór
gão e autorizada pelo Minis
tério da Educação, foi toma
da em função das dificulda
des que a maioria dos muni

ópios enfrentou para se ca-

f!, d:strar. Muitas prefeituras
.

nao consegulram obter o
Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica (CNPJ) específico
para as suas secretarias muni

cipais de Educação e outras

nem sequer têm essas secreta

rias em seu organograma.Daí
o o pequeno númerode cadas
tros efetuados até o dia 26 de

janeiro, prazo determinado

pelo FNDE para que as pre
feituras comunicassem ao ór

gão os dados necessários à

abertura das contas para o pa
gamento da primeira parcela,
no dia 10. "As contas das pre
feituras específicas para o re
cebimento da cota do salá-

fi rio-educação serão abertas
com base nos cadastros ode

todos os municípios, de que
o FNDE já dispõe. Será ele

que abrirá a conta e não sa

bemos nem o número ain

da", explica a secretária ad

junta de educação Silvia
Piazera.

As secretarias estaduais
de Educação também não

precisarão mais efetuar o

cadastramento, pois o

FNDE utilizará os cadastros
o já existentes em seu banco
de dados para a abertura das
contas correntes junto ao

Banco do Brasil. Esta pro
vidência visa agilizar o cum
primento do prazo para Q

repasse da primeira parcela.
Segundo a Lei n° 10.832/
2003, a partir deste ano, os

municípios receberão dire

tamente as suas cotas do sa

.lário-educação, sem depen
der de critérios definidos em
leis estaduais e sem que es

ses recursos transitem, antes,
pelos caixas dos governos
dos estados. "Pela antiga lei,
através do estado o municí

pio de Jaraguá arrecadaria

R$ 1,2 milhão para o ano

de 2004, agora com essa

nova lei, não sabemos quan
to iremos receber" afirma a

secretária adjunta.
A lei define que os repas

ses serão baseados no nú

mero de alunos matricula

dos na rede pública do en

sino fundamental e alunos

do EJA; conforme o Cen
so Escolar realizado pelo
Ministério da Educação, nú
mero que chega a mais de
11 mil alunos, (FC)

GERAL
redacao@jornalcorrelodopovo.com.br

IPREVENÇÃO: UMA DAS MELHORES ARMAS CONTRA INVASÕES E ASSALTOS

CORREIODOPOVO 7

Prevenção é amelhor arma para
garantir segurançanas empresas

,
.

]ARAGuA DO SUL - A

recente onda de invasões e

assaltos em empresas e

condomínios mostra cada

vez mais a importância e a

necessidade de se discutir

segurança. No município
de Jaraguá do Sul as inva

sões crescem a cada dia

por isso, é importante to

mar atitudes concretas

para que este tipo de vio

lência se afaste da vida co

tidiana. Com o objetivo de
adotar um posicionamento
diferenciado no combate

câmeras e grades. As gra
des, normalmente utiliza

das a 45° e voltadas para o

interior do local facilitam

a entrada e dificultam a sa

ída. O conceito destas gra
des foi copiado das prisões
onde se deve dificultar, de

domínio ou empresa, a

entrada é que deve ser di

ficultada e, para isso, o gra
dil deve ser inclinado 45°

para o lado externo.

A iluminação interna

do prédio deve ser a me

nor possível, caso contra

rio, além de expor a segu
rança como se fosse uma

facilidade em observar e

a crimes contra o

patrimônio existe hoje no Vicky Bartel

município várias" empresas Emprep trabalham com tecnologia de ponta para garantir a sesurarrça
'

especializadas emproteção�
e vigilância a empresas e Partindo deste princípio é

condominios. O compro- possível desenvolver pro-
metimento dessas empre- jetos de segurança para em-
sas vem desde o atendi- presas e condomínios de-

mento e agilidade com que tectando as vulnerabilida-

são tomadas as precauções des existentes nos locais. As

contra esse tipo de violên- empresas trabalham com

cia. Para chegar a uma se- toda a infra-estrutura ne-

gurança máxima, segundo cessária para garantir a se- fato, a saída. Em um con-

Edson Arnoldo Herzog gurança total de morado-

diretor da Autotec Vigilân- res ou funcionários, inclu-
cia Eletrônica, existem ba- indo treinamento de pes-
sicamente duas táticas: o soai e equipamentos com

ataque e a defesa. "O ata- tecnologia' de ponta.
que significa repressão e a DICAS - Muitos con-

defesa, prevenção. A pre- domínios cometem erros

venção é .a única forma de básicos ao utilizar de ma-

evitar qualquer tipo de neira inadequada algumas
agressão, de todas as natu- das ferramentas mais co-

rezas e razões", explica. muns de segurança, como vitrine, o invasor terá mais

avaliar o interior do local.

As câmeras devem obser-

var quem quer entrar e não

quem já entrou. Portanto,
câmeras em garagens, hall

social e' elevadores não

têm função para a pre
venção nos casos de in

vasão, servindo apenas
para questões internas.

Além disso, o profissio
nal da guarita tem outras

funções além de

monitorar as câmeras.

Por isso, elas devem ter
sensores que chamem a

atenção deste operador
em caso de algum even

to inesperado. (FC)

Primeiro Emprego é realidade em Santa Catarina
FLORIANÓPOLIS - A

Secretaria de Desenvolvi
mento Social e Meio Am

biente, através do Sistema
Nacional de Emprego
(SINE), realizou na última

semana, o primeiro contra
to entre uma empresa e

um candidato à vaga
disponibilizada pelo Pro

grama Nacional de Estí

mulo ao Primeiro Empre
go para Jovens.

Pelos números oficiais,
em Santa Catarina existem

até agora 44 empresas ca

dastradas e cerca de 128

jovens habilitados. O pro
cesso de seleção é feito pelo

Ministério do Trabalho,
através de análise do ban

co de dados do SINE/
Se. O próprio Ministério
envia carta aos empresári
os, após avaliação do per
fil dos jovens desemprega-

-dos que estão na listagem
do órgão em cada estado

.

da federação.
'

,

O ,ministério tem

como critério colocar no

mercado de trabalho os

jovens entre 16 e 24 anos,

que devem estar estudan
do (sem ter concluído o

20. Grau) e que possuam
renda percapita de V2 salá
rio mínimo. Para cada vaga

disponibilizada o Sine en

caminha três jovens. Eles
não necessitam de qualifi
cação profissional, pois 00

conceito é que aprendam
dentro da própria empre
sa que dará a oportunida
de.

Deve-se ressaltar que o

SINE não intermedia a

verba destinada ao Progra
ma Primeiro Emprego. O
subsídio, pago em seis par
celas de R$ 200,00 vai di

reto do ministério à em

presa que, para se cadas

trar, assina antes um termo

de adesão onde estarão as

certidões negativas do

FGTS, INSS e dívida ativa
com a União, além da exi

gência de colocar o traba
lhador em regime formal
da CLT - a chamada car

teira assinada.
O primeiro termo de

adesão do Programa Pri

meiro Emprego em San
ta Catarinaz foi assinado,
na sala da Diretoria de
Trabalho e Renda da SDS.
De um lado esteve a em

pr�sa Benatto Móveis Es

peciais e do outro a jo
vem Simone Aparecida
de Melo, que exercerá o

cargo de recepcionista te
lefonista.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8CORREIO DOPOVO GENTE & INFORMAÇÃO TERÇA-FEIRA,3 de fevereiro de 2004

PARABÉNS
Recebeu os cumpri
mentos no último do

'mingo, dia 1, Gilson

(Alemão). São os vo

tos de muitas felicida

des da Construtora

M i ss e I, a e s p o s a

Fábia,' as filhas

Daniele e Taiane e o

EMA RECE......"R�
Saiba emagrecer

sem deixar de co

mer. Conheça o pro

grama "Disciplina
'Alimentar". Info

ma ões: 9973- 3814

BIG BOWLLIN
Ne s ta Quinta-feira,
dia 5, no Public, show
com a Banda Os' Che

fes, .... cje Florianópolis.

PREPARE-SE
Como já é de costu

me acontece o Car
naval 2004 com pro

moção do Clube Atlé

tico Baependi e Boa-l

te Notre será do di

'20 a 24. Na sex

dia 20, Noite Azul

Branco no Baependi
no sábado dia 21,

Boate Notre, no do

mingo às 15 hora

Carnaval Infantil

às 21 horas supe

carnaval no Baepen
di e na terça-feira,
dia 24 Baile de Car

naval no Baependi. E

a animação será por
conta da Banda

Manchester Band,
de Joinville.

CE'NTER

li
I Cd',· DVD', �CESSÓRJOS PARA SOM

I Av, Mal. Deodoro, 406· Centro 371-2847

I��of�ing Breit��pt. Centro _:?_���

POR FRANCIENE FAGUNDES

Casam-se nesta sexta-feira, dia 6, Mario
Rinkawetsky e Charline Krause. A
cerimônia religiosa será na Igreja
Evangélica do centro e após na SER
Vierense

OS PAIS JACKSON E TRíCIA (ABAIXO), E .

OS AVÓS GILMAR E ZEONILDA (ACIMA),
e-

ESTÃO MUITO FELIZES PELA PASSAGEM DO

10 ANO DE MATHEUS LODWICHAK, QUE
FOI DIA 27/1

•
Os
proprietários
da academia
Impulso,
Heide e

Renato
Ricardo
Behnke

Fotos: Divulgação

Cola Grau em Joinville, neste sábado em

Fisioterapia, Mayenne A. Silva. Seus pais,
irmãos, sobrinha e cunhada desejam
sucesso nesta nova etapa de sua vida

A bela Marlene Pessoni fazendo pose em

sua viagem ao Chile

•
Aniversariou
dia 31/1,
Carlos Cezar
de França.
Sua família
deseja muitas
felicidades

Márcia Mayer (E), Eliziane Ribeiro,
lediane Zardo e Wanderléia Finta da

equipe Impulso

Rogério Finta

Ingomar Bruns
Rudi Buttendorff
Willian Carlos Rublo

Rita Karsten

Alzira Becker
Paulo Krutzsch

Augusto Verblnen

'Adelaide Reigel
Jussara Claudino de Lima

Valéria Grah
Samuel Guimarães

Angela, Risso
Ricardo Alexandre Rocha
César Augusto Ribeiro
João Henrique Eloi

Juçara Maria Rozza

3L2
Sandro Rogério Alvize

Dirceu I<rueger
Eduardo Fugel
Ronaldo Petry
Marli F. Boddenberg
Carlos Fernando Priebe

Maristela Moretti

Gerson Schmitz

Carin Iark Stern
Alice Cristina Duwe

Valmir Scoz

Sérgio Henn

Adilson Utpade!
Mário Valdir Schneider
Rocheli Vehmeister
Ivan Lourei ro da Silva

'Vicente R. Petry
Lídia Schmidt Ersching
José Carlos Greboge
Idalina Picolli Rubini

52

Arold Rode

Jorge Luiz Nagel
Tatiane F. Bartel

Cláudio Celso Klein Junior

Eliseu Eloi Feustel
Edelmar Dõrinq

6j_2
.Roberta D. Dias

David de Borba
Ariovaldo Hansen

Solange Okopnik
Isolde I<uhn

Augusto Flor da Silva

Lucimara H ass

7/2
Kátia Karla Bruch
U rsula Christine B. Franzner

Carlos Alberto da Silva

Gabriela Nagel Guths
Luanna Hidler

José Carlos Demarchi
Zeli Butzke

Verônica I<uster
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ROSINHA AGRADECE AS EMPRESAS

E FAMÍLIAS QUE AJUDARAM A

REALIZAR O 10° NATAL DAS

FAMÍUAS CARENTES DIA 21/12/03

Rádio Jaraguá AM

Rádio RBN

Jornal Correio do Povo

Jornal A Gazeta

Jornal Diário Catarinense
TV Local

Repórter Tim Francisco

Repórter Agustinho
Comunicador Valerio

Gorges
Secretárias Ani e Jane
Farmácia Ana Paula Sr.
Jacson de Avila

Supermercado Angeloni
Madeireira Flórida
Carrocerias Argi
Malwee Malhas

Acarai
LOja Salfer

LOja de Caça e Pesca
Safari
O Boticário
Stella Calçados
Ótica Multi Visão
Duas Rodas
Hort e Reimer
H P Motos
Juju Moda Baby
Despachante Lessmann
Estile Cosméticos

1,99 Preço Único
Água de Cheiro

Big Pé Calçados
Loja Jomar
Posto Amizade
Mercado Araucária
Móveis Rabello
Dessis Informática

,Refrigeração Frigomaq
Hotel Labor - São

Leopol do/R S

Hotel Fraiburgo
Viatour Turismo
Mercado Andreia
Panificadora Pão Brasil
Sra. Alda Anacleto e

Família
Sra. Jurema Lessmann

Salão de Festas de Erna

Bompani
Cabeleireira Shalon
Nete Cabeleireira
J R Criações
Sr. Darci Buchmann

Loja Koxixo
Luni Pan Conf.
Bar do Buzzi

Posto Mime Ana Paula
Pointer Modas
M otoa rt

Relojoaria Seifert
Barra I nformáti ca
C.F.C.' Lessmann

A todos muito obrigada! Desejo que este ano seja
de muita prosperidade e que possamos estar
sempre unidos. São os sinceros votos de Rosinha

'

do Povo - Promotora de Eventos Beneficentes.

HISTÓRIA
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Na foto' temos uma visão da Rua

Procópio Gomes de' Oliveira, provavel
mente datada entre 1935 e 1945. O

flagrante registra um desfile ou passa

gem de tropa, nas imediações do Bos

que da Saúde (bar, restaurante e pen-

são), de propriedade de José Muller,
irmão de Artur Muller (prefeito de

Jaraguá do Sul). No local funcionou

também o Cine Ideal, de propriedade
de seu filho adotivo Ingo Muller. Ao

lado, José Muller tinha uma ferraria,
que mais tarde se transformaria na In-

dústria de Máquinas FAMAC. Quem
souber informar algo sobre o flagrante
da foto, pode entrar em contato com o

jornal. Agradecemos por qualquer in-
formação adicional.

�
"

'.í4 f11fft(;;.ia de nossa gente não pode ficar só na saudade". O passado só é

importante se seu tempo foi bem empregado.
Barão do Itapocu

c ONFIRA A HISTÓRIA POR EUG�NIO VICTOR SCHMÔCKEL

Há 16 anos Há 4 anos

No ano 2000, o CORREIO DO POVO comparecia
com um encarte especial, enfocando os 60 anos

da importante empresa METALÚRGICA
ERWINO MENEGOTTI que os fornecedores

e distribuidores consideravam a melhor do

Brasil, reconhecida em 35 países, que na época
da entrevista informavam que era a sua intenção
de crescer 35% ao ano, dividindo-se em quatro
unidades de negócios independentes, cada um

com estratégia própria, tornando cada segmento
mais focalizado e c om p e tt trv o inter

nacionalmente. O diretor-superintendente do

grupo Menegotti, Eduardo Ferreira Horn,
informava a o final da entrevista que a

Menegotti Formas Metálicas e pré-moldados é

uma empresa que fabrica qualquer tipo de

forma para trabalhar com concre to e investe

em sistemas construtivos para construção civil.

Queremos mudar o sistema convencional de

se construir casa ou prédios, com estrutura

pré-moldada, uma casa pode ser construindo

em menos tempo e com custo inferior. Horn

explicava para difundir o trabalho e

Metalúrgica Erwino Menegotti expõe seus

produtos em, feiras nacionais e internacionais.

A metalúrgica iria participar da Fematec que
era a Feira de Máquinas e Tecnologia para
Construção Civil, na Argentina e, depois
estaria representada na maior feira de

construção civil do Brasil, a Fehab-Anamaco,
em São Paulo. Em abril daquele ano iria

participar da Bauma, maior feira do segmento
de construção civil do mundo, que ida
acontecer em Munique, na Alemanha. Empresa
ora não botar defeito.

Em 1988, o CORREIO DO POVO comparecia com

uma edição festiva assinalando os 50 anos da

Associação Comercial Industrial de J araguá do SlJ,1.
Do programa do jubileu de ouro constava a

abertura de uma mostra fotográfica sobre o

desenvolvimento das empresas jaraguaenses. Na
ocasião o empresário Eggon João da Silva usava

da palavra para lembrar fatos durante os cinqüenta
anos de existência. O presidente em exercício, Sigolf
Schünke comparecia na Rádio Jaraguá, enfocando
as atividades da ACIJS. O economista Celso Ming
palestrava na ocasião, abordando a economia

nacional e suas perspectivas, no salão de festa do

Clube Atlético Baependi. Durante o jantar de

confraternização, realizava-se a autorga de Sócios

Beneméritos aos ex-presidentes Eggon João da

Silva, Rodolfo Hufenuessler, Flávio Orlando Rubini,
Henrique Reis Bergan,Waldir Octávio Rubini, Bruno

Breithaupt, Oswaldo Pereira e Alidor Lueder, Alfons
Buhr, de saudosa memória, colaborava nas

comemorações, cedendo fotos do longínquo
acontecimento. Dizia o então semanário jaraguense,
nas suas reflexões, que nada existe por acaso, que
tudo tem seu tempo para nascer, crescer, desenvolver
e fenecer. É o que nos anima em fazer, voltando ao

passado que é a base do colossal desenvolvimento

desta terra, envolvendo temas da descoberta do

Brasil, da instalação da Província de Santa Catarina e

da fundação de Jaraguá do Sul. Quando da

Passagem dos 112 anos de nossa existência,
comparecíamos para afirmar a capacidade
criatividade dos homens, sempre esteve presente, em
todos os momentos e, onde ele pisou tratou logo
de fazer alguma coisa para si, para sua família, para
terceiros e para a sua comunidade. Continua, ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I FURTO: LADRÕES ENTRARAM NOS ESTABELECIMENTOS E APROPRIARAM-SE DE FITAS VHS E DVDs

Seis locadoras damicrorregião
foram o alvo do mesmo golpe

]ARAGUÁ DO SUL - A

Delegacia de Policia Civil

do Município abriu inqué
ritopolicial para investigar
os furtos ocorridos quin
ta-feira em cinco vídeo lo

cadoras da cidade. Seguin
do a mesma linha para
golpear os estabelecimen

tos, três homens novos,
bem vestidos, entraram em

locadores onde se apropri
aram de fitas VHS e

DVDs, enquanto os

.
atendentes eram distraídos.
Além dos locais lesados no

Município, houve também

uma vítima do mesmo

golpe, em Massaranduba.
A delegada Fedra Konell

está trabalhando nesse caso

e enfatiza que é importan
te que as demais lojas víti
mas de furto também re

gistrem queixa para que

possa, tomar as providên
cias legais.

Na Vídeo Mania, loca
lizada no shopping center,

quatro pessoas entraram no

estabelecimento com intui

to de efetuar cadastro e lo
car fitas. "Meu filho quem
estava atendendo aquele dia.
Enquanto dois o distraiam
no preenchimento da ficha,

Alexandre Bago

Vítimas do mesmo furto devem efetuar registro na Delegacia de Polícia Civil

outros dois aproveitaram
para ir atrás das prateleiras
praticar o furtar. Ao todo,
eles levaram quatro DVDs
e três VHS. Esta foi a pri
meira vez que enfrento um

problema desse gênero",
enfatiza aproprietária, Telma
Custódio Franco. Ela salien
ta que na identificação, um
deles deixou o nome, disse
ser natural de Blumenau e

entregou comprovante de
residência falso.

Nas demais vídeos, os
agentes do furto apresen
taram a mesma identifica

ção com os mesmos da-

dos e tambémt;�� das respectivas fitas", diz
taram do momento d?'"'o proprietário da Winner,
cadastramento para efetu-

.

localizada no Bairro Cen

ar o furto. Na Barão tenário, Alberto Durval

Batista. A mesma indigna-Vídeo, os meliantes leva
ram seis fitas e quatro
DVDs; em Massaranduba
foram três DVDs; cinco

capas, três DVDs e duas
fitas VHS, na Vide Vídeo;
nove produtos na Vídeo

Center, da Barra do Rio

Cerro, e sete fitas e dois

DVDs da Winner Vídeo.
"Como em algumas loca-

,

doras eles furtaram apenas
as capas, eles procuravam
em outro lugar a locação

ção apresentava a propri
etária da Vídeo Center,
Laura Konell. "Isso foi

muita sacanagem. A partir
de agora temos de sermais

enérgicos nas normas. Não

vamos mais locar fitas para

quem não for morador do

Bairro Barra do Rio Cer

ro, a não ser que venha

acompanhado de alguém
que resida por perto", diz.

. (FABIANE RIBAS)

Fl� � _

CATEGORIA TRAVA GUERRA CONTRA LEIS DA UE
As equipes de F-1 podem deixar suas sedes na Europa por causa de novas legislações da União Européia, garantiu
ontem à agência de notícias "Reuters", o presidente da FIA, Max Mosley. Três leis geram descontentamento nos

chefes de equipe da categoria. A primeira, que prevê prisão do responsável pela equipe cujo piloto morra em um

acidente de corrida e que facilita extradição, já gerou no início do ano ameaça de boicote às corridas no continente

europeu. A segunda diz respeito ao controle da propaganda de tabaco. Equipes com sede em países da Europa não

poderão exibir logos de marcas de cigarro nem mesmo em provas fora do continente. "É ridículo", disse o chefe
. da BAR, David Richards. O dirigente ameaça tirar o time da Inglaterra, levando a fábrica para o Japão - sede da

parceira. Honda. Por fim, uma nova lei prevê que a carga de trabalho semanal caia para 35 horas. "Não tem sentido

algum nisso, é burlesco. Você não pode fazer uma equipe de F-1 ir à pista trabalhando 35 horas", sentenciou Mosley.
A maior parte das equipes da F-l têm sede na Grã-Bretanha. Estima-se que os dez times gerem ao todo cerca de
40 mil empregos diretos.

BURTI VOLTARÁ A FAZER TESTES PelA FERRARI
Luciano Burti está de volta à Ferrari. O brasileiro, que foi piloto de testes da equipe em 2002, assinou contrato e

voltará a participar de algumas sessões pelo time, segundo informa nesta segunda (2) o site ''Atlas F1". "Este ano a

Ferrari terá só Luca Badoer como piloto de testes em tempo integral", falou Burti ao site. "Eles estão trabalhando
muito próximos à Sauber e um de seus acordos é que a Ferrari pode usar os dois pilotos da Sauber quando achar

que isso é necessário", explicou o brasileiro. Burti disse que mesmo tendo contrato assinado com a Ferrari, está livre
para testar e correr em outras categorias este ano. "Estou discutindo possibilidades para 2004", confessou.

Fl _

Onde nós erramos?

'POR FLAvio GOMES

É o que vem se perguntando Eddie Jordan
desde o final de 2002, quando perdeu a boiada

do patrocínio da Deutsche Post, precipitando à

bancarrota: onde nós erramos? Quando foi que
perdemos o controle da coisa? Nesta semana, caiu

a ficha para o irlandês. Ele, que teve peito d
.

�
encarar a F-1 em 1991, numa época em que dava

para fazer uma temporada com dez ou doze

milhões de verdinhas, finalmente entendeu que o

buraco é bem mais embaixo. "Todos somos

culpados" foi sua conclusão. Com previsão de

gastos de US$ 85 milhões para este ano, para
atender ao objetivo único de não terminar o

l'1undial em último, Eddie, um irlandês simpático
e quase sempre sorridente, parece notar que a

estrada para as equipes independentes está no

fim. O diagnóstico é tão preciso quanto óbvio:

ninguém conseguiu conter a escalada dos custos;

quando as montadoras se enfiaram de cabeça nas

corridas, então, a F-1dei·xou de ser brinquedo
de gente que se forinou na escola da graxa e da

camaradagem dos anos 70.

São sete as gigantes da indústria automobilística' ,

que usam a categoria como plataforma de

publicidade para seus produtos: BMW, Mercedes,
Ford, Toyota, Renault, Honda e Ferrari (esqueçam
a Fiat; a Ferrari de hoje é muito mais saudável

financeiramente que sua controladora). Sauber,
Minardi e Jordan sobrevivem. Os suíços sem

maiores problemas porque têm acordos técnicos

com Maranello e patrocinadores de porte, como I

a Petronas, a Red Bull e o banco Credit Suisse.

As outras duas são pouco mais do que aventuras

caras e sem futuro. Mas os lamentos do Peruca,
como Jordan é conhecido, não devem comover

ninguém. Dirigentes de origem parecida, como
Ron Dennis e Frank Williams., souberam se

adaptar aos novos tempos. Claro que tinham um

passado a oferecer a seus parceiros, mas Eddie

teve chances parecidas com Yamaha, Peu'geot e J
\

Honda, e não soube aproveitar, talvez por não

se enxergar como funcionário de ninguém. É uma

pena? É. OS grandões engoliram os pequeninos?
Engoliram. Há o que fazer? Não. Tem sido assim

em tudo. 0 mundo não passa de um grande
negócio .

QÍJina
concurso: 1256

05 - 07 - 1 1 - 29 - 41

LOTE:RIAS
Megasena
concurso: 534

03 _ 08 - 23 _ 31 - 48 _ 57

I.:oteria Federal
concurso 03803

1 ° _ Prêmio: 54.663
2° _ Prêmio: 46.082
3° _ Prêmio: 21 .500
4°-Prêmio: 74.724
5° _ Prêmio: 43.819

Lotomania
concurso: 388
07 - 13 _ 22 - 27 -

34 - 37 - 39 - 43 -

46 - 47 - 57 - 67 -

68 - 70 _ 77 - 79 -

83 - 89 - 93 - 94
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NOTAS _

ULBRA/BRASIL TELECOM REFORÇA O ATLETISMO

A equipe de atletismo da Ulbra/Brasil Telecom con

tratou o atleta Edson Miguel, 38 anos, mais conheci

do como Birigui. Atualmente, ele tem a segunda me

lhor marca brasileira de todos os tempos no arre

messo de peso: 18,55m, estando a 17 centímetros

do recorde nacional. Birigui é treinado pelo experi
ente técnico cubano, Juan Baloy Messias, e supervisi
onado pelo técnico da Universidade, Carlos Miranda.
Com 1,87m, pesando 145kg e com mais de 20 anos

@e carreira no atletismo, ele conquistou títulos im
'&
�ortantes. Em 1997/98/99, 2000 e 2001 foi

pentacampeão brasileiro; em 1997/99 garantiu o

bicampeão sul-americano; e ainda ganhou medalha

de bronze nos Jogos Ibero-Americanos em 1990.

O paulista iniciou no esporte em 1983, competindo
pela sua cidade natal (Birigui-SP), nome que lhe ren

deu o apelido. Com as conquistas, Birigui também
despertou o interesse de outros clubes brasileiros,
como a Funilense-R], o São Caetano-SP e o Vasco

RJ. Seu principal objetivo, desde
2001, é voltar a treinar e poder competir pela Uni

versidade. A Ulbra/Brasil Telecom é uma equipe de

expressão, com uma estrutura invejável. Isto vai

possibilitar que eu tenha condições e tranqüilidade
para buscar os resultados - afirmou Birigui. Para o

-técnico Miranda, Birigui tem totais condições de
voltar ao topo do cenário nacional. Além de títu

los, o técnico da Ulbra/Brasil Telecom também

"j.essalta a importância de ter um atleta experiente
na equipe.
- Ele veio para somar. A história dele no atletis
mo incentiva muito a gurizada mais nova. Estou

muito feliz em tê-lo na Ulbra. Ele será o melhor
arremessador do estado - acredita Miranda.

GUGA CAI NA CORRIDA E SOBE NO RANKlNG DE ENTRADAS
, O catarinense Gustavo Kuerten perdeu sete posições na
Corrida dos Campeões, mas ganhou duas no Ranking
de Entradas. As duas listas foram atualizadas e divulgadas
pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), ontem.
Guga despencou na Corrida dos Campeões devido à

eliminação na terceira rodada do Aberto da Austrália,
primeiro Grand Slam do ano. Como não foi longe na

chave, o brasileiro acabou ultrapassado por vários rivais
na lista que eleva em conta apenas as competições
íFsputadas no ano. Guga, que caiu na semifinal do Torneio

.�. de Auckland, na Nova Zelândia, também no mês de

janeiro, tem apenas 30 pontos, ocupando agora 24'

posição.
Por outro lado, beneficiado pelo fato de ter conseguido
disputar um jogo a mais que no ano passado no Aberto
da Austrália, Guga ganhou posições no Ranking de

Entradas, que leva em conta as últimas 52 semanas. No

Ranking de Entradas, os tenistas defendem pontos
conquistados na mesma competição no ano anterior.

Guga soma agora 1.410 pontos na 17' posição. Entre
os outros brasileiros, Flávio Saretta subiu duas posições
e é o 46°, e Ricardo Mello vem em 125°.
Na Corrida dos campeões, Ricarda Mello é o 88° com
quatro pontos. Saretta, em 134°, tem um ponto. O suíço
Roger Federer, que conquistou o título do primeiro
torneio de Grand Slam do ano, assumiu a primeira
colocação do Ranking de Entradas com 5.225 pontos.

,.Na Corrida �os Campeões, que conta somente os

resultados obtidos na temporada, Federer também é o

primeiro colocado, com 200 pontos.

espo rte@jOrriaJc()rreiOdopovo.com.br
AVENTURA: RAIO CONTOU COM MAIS DE DOIS MIL QUILÔMETROS DE TRILHA, COM MUITAS DIFICULDADES

Pilotos'consideraram excelente
a décima edição do Transparana

]AAAGuA DO SUL - Os
aventureiros Carlos Isaias,
Eduardo Finta, Nivaldo liz,
Marcos Maia, Antônio

Hesmann e-LaerteMilan che

garam sábado à noite em '

Jaraguá do Sul, depois de

participarem da, décima edi

ção do Transparaná, raid que
fez a ligação da costa oeste

com a costa leste do Estado

do Parariá através de seus ca-
,

minhos históricos. Ao todo,
foram.mais de dois mil qui
lômetros de prova, com per
curso entre estradas vicinais e

trilhas degrandes dificuldades,
exigindo grande resistência

dos veículos e uma alta

performance de pilotos e na

vegadores. Ná opinião de
, Isaias, apesar de ter sido can

sativa, foi uma das melhores

competições já realizadas,
considerando a dificuldade da
trilha.

- Eu tive azar porque

por seis vezes tive os pneus
furados. Mas em geral, a pro
va foi excelente, foi o melhor
trajeto comparando com

Vargas Felipe, na categoria
Sênior, e Eder Cleitón
Nardelli e Arno Adriano

Murara, na categoria Je�p.
O 10° Transparaná tem

patrocínio de Dpaschoal /
Godyear e apoio da RPC

(Rede Paranaense de Comu

nicação), Paraná Turismo,
Totem, Gráfica Padrão e Re

vista 4x4&Cia (FABIANE RIBAS)

cio à cerimônia de premiação
que contou com a presença
do prefeito de Guaíra. Com

muito champagne foi come

morado os primeiros lugares
de Gilberto Ruppenthal e

IsaqueJoséRuppenthal na Ca

tegoria Máster; Luiz Altevir
Fontana e Joel Kravtchenko,
na categoria Pick-up; Thiago
Rosato de Freitas e Thiago

cansativa pela duração das provas pelo grau de dificuldade das trilhas

Divulgação
Pólos esportivos treinam aproximadamente mil jogadores

vice-campeonatos e nove

terceiros lugares, nas mais
variadas competições e ca

regerias. Um dos motivos

deste sucesso 'dentro das
, quadras está na valorização
dos atletas locais. Mais de

90% dos jogadores que
compõe as equipes de 'ren-

edições anteriores-, destaca
o piloto, que ficou na 11' co

locação. Hesmann ficou com
a 22' posição e Liz com IS'.

A dupla gaúcha de Três

Coroas conquistou o primei
ro lugar na Master, principal
categoria do Transparaná.
Após um almoço de confra

ternização no Santa Mônica
Clube de Praia, foi dado iní-

dimento da entidade são de

Jaraguá do Sul ou de suas

cidades vizinhas.
Fora das quadras, a as

sociação trabalha forte na

massificação da modalida
de no município, através da
manutenção de 16 pólos de

basquete; da regular prorpo-

Ajab completa quatro anos de promoção de basquete
]ARAGuA DO SUL - A

Ajab (Associação Jaragua
ense de Basquetebol) com
pletou quatro anos de ativi

dades no dia 1 de fevereiro.
Fundada com o objetivo de

difundir, dirigir e incentivar
o desporto do basquetebol
em Jaraguá do Sul, a entida
de apresenta em sua histó

ria, registros de grandes con
quistas. Neste período de

atuação, foram conquistados
quatro titulos de grande ex

pressão estadual- osJogos
Abertos de Santa Catarina

(2001), o Campeonato
CatarinenseMirim Feminino

(2002) e a Olimpíada Estu
dantil de Santa Catarina, por
duas vezes (2001 com a equi
pe Masculina e em 2002
com a Feminina).

Em outras dezesseis oca
siões as equipes da Ajab es

tiveram presentes no

podium, conquistando sete

ção de competições como

o streetball, o trioball e o

oldball; e da realização de

projetos sociais. A equipe
adulta, carro-chefe dos pro
jetos esportivos e sociais, foi
desativada no final de 2002,
após a saída de seus patro
cinadores. Com muito es

forço, a Ajab conseguiu se

manter no elenco importan
tes atletas como Chitos,
Alessandro e Olavo, que le
varam a equipe jaraguaense
à conquista da medalha de
bronze dos Jogos Abertos
de Santa Catarina de 2003.

Para 2004 a prioridade
é investir nas equipes de

base, porém não está des
cartada possibilidade da vol
ta da equipe adulta, o que
acontecerá caso seja acerta

do um patrocínio antes do
início do Campeonato
Catarinensé, previsto para
junho.
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I DIVULGAÇÃO: CADA VEZ MAIS PESSOAS SE INTERESSAM PELA PRÁTICA DA MODALIDADE DE CANOAGEM

Dois paranaenses superam-se
I

na seletiva de canoagem C2
SCHROEDER - Uma

dupla paranaense se supe
rou e surpreendeu a todos

neste final d� semana, du

rante a seletiva nacional de

canoagem Slalom, catego
ria C2 (caiaque duplo), rea
lizada no Rio Bracinho, em
Schroeder. Para a disputa
foram convocados os qua
tro melhores barcos da

modalidade - todos fize

ram parte da seleção brasi
leira, que recentemente

conquistou o sul-america

no. Como os

quatro caiaques tinham

oportunidade de sair

de Santa Catarina com as

passagens para Atenas, a

CBCA (Confederação Bra
sileira de Canoa

gem) pwgramou a elimina

tórià em três etapas.
A surpresa para toda a

comissão técnica brasileira
foi o fato de os irmãos Gui
lherme e Gustavo Almeida,
de Tomazina, no Pa

raná, superaram todos os

obstáculos e adversários e

venceram as quadro pwvas
realizadas no sábado. "Eles
mostraram que têm muito

potencial na canoagem. Es
tão há dois anos apenas nes
ta modalidade, são novos e

já estão despontando", des
taca um dos integrantes do
Clube de Canoagem
Kentucky, Adilson Porn

merening. No sábado à noi

te, a comissão técnica deci
diu não realizar a terceira

etapapor não haver dúvidas
da superioridade dos irmãos

•

�_ Divulgação
Canoístas da seleção brasileira aprovaram iirqual;��!le da pista do rio de Schroeder

. '-�") ,

paranaense. Em fevereiro, os ,

dois vão treinar na pista de
Atenas para participar da
Copa do Mundo, em busca

de índice olimpico. "O Bra

sil está em 14° no ranking,
se os dois se dedicarem nos

trenós, em grandes chances
de trazer resultados positi-

vos para o Pais", considera.

Pommerening salienta

que a pwva de sábado reu

niu aproximadamente 15

pessoas, entre comissãotéc

nica e atletas, e que todos

apwvaram a estrutura de
.

Schroeder, principalmente
em relação à área de acesso

e à receptividade: O que
está sendo bastante positi
vo é o apoio vindo da pre
feitura e a divulgação dos

meios de comunicação. Isso
faz com que mais pessoas
se interessem por esta mo

dalidade esportiva", diz.
(FABIANE RIBAS)

Estadual e Copa Brasil acontecem no final de semana

A primeira etapa do Campeonato
Catarinense de Canoagem e da Copa Bra
sil de Canoagem Slalom acontecem neste

final de semana, também em Schroeder,
no Rio Bracinho. Promovida pela Fecesc

(Federação de Canoagem do Estado de
Santa Catarina), a disputa vaireunir apw
ximadamente 60 atletas de várias partes
do Brasil, incluindo a seleção brasileira. As
categorias que irão competir são Kl, Cl,
C2 e Plástico Importado. Os favoritos são:

na Kl, Gustavo Selback, do Rio Grande
do Sul; Cl, o gaúcho Cassio Ramon Petry;

C2, os irmãos Gustavo e Guilherme

Almeida, do Paraná, e na categoria 'Plásti
co, o schroedense Adilson Pommerening,
atual campeão catarinense na modalidade,
é o destaque.

No sábado, serão realizados os treinos li
vres e, no domingo, a partir das 12 horas,
será feita a demonstração da pista. No perío
do da tarde, às 13 horas, inicia aprimeira pro
va oficial; às 15 horas a segunda, e às 16 ho

ras, prova por equipe. Em seguida será feita a
premiação com a presença de autoridadesdo

Município. (FR)

CRICIÚMA .ESTRÉIA COM VITÓRIA
O Criciúma estreou com vitória no Campeonato Catarinense neste domingo. A equipe bateu a

Chapecoense, até então líder do grupo A, por 3 a O, com dois gols de Marcos Dener e 'um de Reinaldo.
O novo líder do grupo é o Caxias, com sete pontos. A equipe assumiu a ponta com uma goleada por
5 a 2 sobre o Tiradentes. O Avaí vem em seguida com cinco pontos, após empatar sem gols com o

Hermann Aichinger.
Pelo grupo B, o Figueirense deu continuidade à sua irregular campanha e empatou em 3 a 3 com o Lages,
fora de casa. O time de Florianópolis acumula agora 4 pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota.
O líder do grupo é o Marcílio Dias, que neste domingo bateu o Tubarão por 2 ai, em casa.

RODADA _:_ Os demais resultados da rodada são Caxias 5 x 2 Tiradentes, Avaí O x O Her�ann, Aichinger
Chapecoense O x 3 Criciúma, Lages 3 x 3 Figueirense, Marcilio Dias 2 x 1 Tubarão e Guarani 1 x O Joinville.

OTAS _

DME DE MASSARANDUBA
O Departamento Municipal de Esportes da
Prefeitura de Massaranduba retomou as

atividades dia 19 e já 'realizou reunião com os

professores das escolinhas. As aulas começam
no dia 16 de fevereiro com as modalidades
de futebol de campo, futsal e voleibol. As

primeiras competições promovidas pela
entidade esportiva serão os campeonatos
a b e'r to de vôlei de areia, feminino

masculino, e futebol de areia, ambas na Praçl
Guesser. Mais informações podem telefonar

para 379-1203.

BRASIL SOFRE COM INCHAÇO DA LIBERTADO
RES

Competição mais cobiçada pelos clubes do

continente, a Copa Libertadores começa

hoje ainda mais inchada que as últimas

edições. Pela primeira vez na história, 36

equipes disputarão o principal título das

Américas. O aumento do número de clubes

poderia significar um favoritismo ainda

maior por parte dos times brasileiros, mas,
a realidade não é bem essa. Desde o último;
inchaço, em 2000, quando o País passou a

ter quatro vagas asseguradas ao invés d

duas, o futebol brasileiro não venceu mais.

O novo formato da Libertadores manteve o

número de representantes dos demais países.
Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Peru,
Bolívia e Equador têm direito a três equipes
cada.

Graças ao inchaço, o regulamento da

competição teve de ser adaptado de

maneira esdrúxula ao número ímpar de

grupos. Os campeões dos nove grupos se

classificam para as oitavas-de-final,
assim como os cinco melhores segundos
colocados. As duas últimas vagas da

segunda fase serão decididas em

confrontos entre o s e x to melhor

segundo colocado contra o nono, e 01
sétimo contra o oitavo.
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