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Erosão em campo de futebol
deixamoradores preocupados

Vicky Barte!

Moradores da Vila Brimiller, em Guaramirim estão preocupados com erosão num

campo de futebol. Em dias de chuva a lama invade as casas de lama. Página 5

Malwee realiza jogo amistoso
contra o campeão paranaense

Alexandre Bago

Advogado tributarista, Gui
lherme Fogaça, afirma que a

alteração da Cofins era

desejada pela indústria, mas

não se imaginava um aumento
tão exagerado. Página 4

Centro de Educação
Tecnológica inaugura
Hoje na Vila Lalau

, PÁGINA 8

DeputadoDioneidaSilva
poderá sofrer punição

. .

por contranar executtva
PÁGINA 3

Grupo Guará-Mirim

iniciará suas atividades
no próximo sábado

PÁGINA 9
Alexandre Boqo

Equipe Malwee realiza o primeiro amistoso em casa hoje à �oite, às 20h30, contra o time de Cascavel. Página 12
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BLÊNIO BOTIJADEARAÚJo - e-mail: blenioaraujo@hotmail.com

Venho através desta informar de um desastre ocorrido

infelizmente na minha família.

Viajei com meu irmão na passagem de ano para a famosa

praia de CAMBORIÚ-SC, no Sábado (03/01/0�) fomos nos

divertir em uma casa noturna chamada IBIZA, muita gente
bonita, ambiente aconchegante, foi uma noite super divertida.

No Domingo de manhã meu irmão acordou com fortes dores

no· estômago; de imediato levamos ele ao HOSPITAL

.SANTA INÊS em Balneário Camboriú. Muitos exames e 04

dias de internamento, de' início eu suspeitava que os médicos

sabiam o que ele tinha, mas não queriam contar, falavam que

possivelmente fosse uma Salmonella mas eu descartei a

possibilidade devido nossa alimentação ter sido somente em

casa.

No dia 07/01/04 meu irmão infelizmente veio a falecer, e
os médicos não haviam nos passado o laudo ainda, contactei'
meu advogado que entrou em contato com o Hospital, tivemos
uma reunião diretamente com o Diretor do Hospital.

Para nossa surpresa o caso era o seguinte, as casas noturnas
servem cervejas LONG NECK, e muitas pessoas pedem para
que seja colocado uma FATIA DE LIMÃO para um "toque
especial"(e porque não dizer mortal). Aí que esta o problema,
estes limões fatiados não são utilizados prontamente, e muitas
vezes eles são fatiados antes mesmo da casa abrir, durante a

tarde, então o ácido cítrico do limão "velho" em ação com

os clarificantes excessivos e as bactérias já existentes

naturalmente nas cervejas (Coccus e Lactobacillus) das cervejas
DRAFT produzem uma toxina altamente nociva ao nosso

organIsmo.
A sugestão para quem talvez não acredite nesta'rnensagem

seria pedir que o garçom fatie o limão NA HORA E NA
SUA FRENTE, isso minimiza e muito o risco de qualquer
tipo de infecção ..

Peço humildemente que divulguem este e-mail, nada trará
meu irmão novamente, mas muitas vidas poderão ser

poupadas.

Qualquer informação adicional podem entrar em contato

comigo, ajudarei no que for possível.
'

Um abraço a todos e que DEUS os abençoe

OSMAR GÜNTHER - Diretor da Divisão de Pesquisa e

Planejamento, Gerência de Planejamento, Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul (SC)

Com o objetivo de esclarecer corretamenre a oplO1ao
pública, cabe uma retificação em relação à matéria sobre

segurança, veiculada à pág. 7 da edição de 03/02/04 do CP,
quando é dada orientação para que a grade no topo das
cercas que circundam imóveis tenha inclinação de 45° voltada

para a parte externa.

Na realidade essa orientação fere frontalmente a legislação,
uma vez que com a inclinação voltada para fora ocorre

INVASÃO do espaço público ou privado das propriedades
circunvizinhas, ultrapassando-se linha divisória dos imóveis.

Reconhecemos que com' a inclinação para fora o acesso

fica mais dificultado, contudo sob o ponto de vista

ESTRITAMENTE LEGAL o certo é incliná-la 45° PARA
DENTRO.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro, ou pelo e-mail:
redacao<S>iornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o cireito
re sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e granaticais recessárías,

OPINIÃO
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

QUINTA-FEIRA, 5 de fevereiro de 200�

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.

É louvável a iniciativa da

Federação da Agricultura do
Estado de Santa Catarina em

distribuir manual de orienta

ção a Previdência Social na

área rural. A--�ecisão veio em
''l)

boa hora, embora com um cer-

to atraso, pois há anos os re

presentantes da categoria rei

vindicam mais democratização
nas informações relacionados

às leis que regem os profissio
nais da área rural, seus deve

res, suas obrigações e seus di

reitos. O manual tem 140 pá
ginas e está sendo entregue
aos sindicatos rurais, contado
res e empresas do setor, que, a

partir de agora, terão à dispo
sição todas as informações
necessárias no que diz respei
to à Previdência Social, como

seguro especial, contribuição
especial, consórcio simplifica
do, cooperativas e outros con

ceitos relativos ao INSS de in

teresse específico dó agricul-.
toro

Com a distribuição da

cartilha, espera-se que o pro
dutor rural sinta-se mais segu
ro em sua atividade, em suas

decisões e em relação' ao seu

Segurança
r

Coma

distribuição da
cartilha, espera-se
que oprodutor
ruralsinta-se
mais seguro em
sua atividade

futuro enquanto contribuinte.
De todas as atividades produ
tivas, o setor rural é o que
menos informações tem a

esse respeito e o que concen

tra um número expressivo de

trabalhadores sem acesso aos

benefícios do INSS por des
conhecimento das normas de

pagamento de tributos.
De acordo com informa

ções da Federação da Agri
cultura do Estado de Santa

Catarina, amaioria dos empre
gadores rurais brasileiros po
derá ficar excluída dos bene
fícios previdenciários da apo
sentadoria por falta de contri

buição à Previdência Social
única e exclusivamente por
falta de informação sobre o

modelo de arrecadação ado-
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tado no campo. Dados do

IBGE ( Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística) reve

lam que apenas 110.538 pro
dutores dos 458.245 emprega
dores rurais contribuem para a

Previdência Social.

Tratar da questão
previdenciária de forma a garan
tir uma certa tranqüilidade ao �

futuro dos trabalhadores rurais
'

é de suma importância, especi
almente no que diz respeito à

integração do homem do cam

po ao restante da sociedade.

Certamente, o Brasil anda é

um dos países do mundo que
mais maltrata a sua população
campesina, especialmente o

pequeno agricultor, aquele que
conta com a ajuda de toda a

família para conseguir produ
zir e sobreviver com o mínimo

de dignidade, necessária a todo
.

o ser humano. As políticas agrí
colas praticadas no Brasil ain

dá não beneficiaram o produ- l'
tor rural familiar e a reforma

agrária, prometida há séculos,
ainda não aconteceu, frustran

do os colonos que esperavam
mais atenção do govçrno po
pular de Lula.
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AMVAlI
O prefeito deSchroeder,OsvaldoJurck, foi escolhido entre
outros prefeitos como o próximo presidente da

Associação dos Municípios do Vale do Itapocu, - Arnvali,
tendo como vice, Irineu Pasold, PSqB, deJaraguá do Sul.

Foi durante reunião realizada na segunda-feira à noite, na
sede da entidade, emJaraguá do Sul. O atual presidente da
Arnvali, prefeito Mário Sérgio Peixer, do PFL de

Guararnirim, passa o cargo no próximo dia 20.

PRÉ-CANDIDATO

Y O presidente do PSDB de Guaramirim, Carlito Mannes,
r parece que está tentando tirar o corpo fora, não quer

defender ninguém. Prova disso, é que na noite de segunda
feira ao participar, da reunião semanal da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Guararnirim, cobrou
do presidente da Aciag, imparcialidade total da entidade

quanto o projeto de Lei do Executivo, que visa captar R$
8.9 milhões junto ao BNDES. Mannes é pré-candidato a

prefeito, assim até parece que ele não quer assumir a

Prefeitura endividada.

COMISSÃO
A executiva estadual do PMDB, estará realizando dia 9,
uma reunião que decidirá comei irá se formar a comissão

provisória da executiva municipal de Jaraguá do Sul. Os
( mais cotados para assumirem são, Pedro Garcia, Lórita

\
Zanotti Karstem, Ivo Petras Konell, Amaro Ximenes e

,

Antenor Galvam.

� PLANO B
A rumores que o PSDB de Jaraguá do Sul já tem um

plano B para as eleições deste ano. Existem comentários,
caso haja urna coligação com o PMDB, a dupla que
disputaria as eleiçõ�s seriaAdernarDuwe eNiuraDernarchi.

VOTAÇÃO
O Legislativo de Guararnirim se reuniu na segunda-feira,
em nova Sessão Extraordinária, para discutir e votar o

Projeto de Lei do Executivo que visa financiamento de R$
8.9 milhões, junto aos BNDES, para implantar o sistema

próprio de transporte coletivo no Município. Alegando
ainda não ter recebido as informações exigidas num

expediente, enviadas pela Câmara para a

Prefeitura responder, o presidente da Casa de Leis, vereador
Francisco Luiz de Souza, PMDB, encerrou novamente a

"' Sessão, sem colocar o projeto em votação. Apenas foram
� feitas duas emendas em relação a este projeto.

Para quem possui cavalos

Cuidado ao gerá-lo!

Não contratem o serviço prestado pelo
Sr; Valdir Oesteirreich!
M eu cavalo teve de ser sacrificado
'devido sua incompetência e falta de

sensibi I idade!

Elizabeth de Fátima Martinelli
Viehmann

CORREIODO POVO 3
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

I INVESTIMENTOS: o GOVERNO DO ESTADO PRETENDE INVESTIR MAIS DE R$ 2,5 MILHÕES

Bylaardt fala sobre possível
candidatura em Guaramirim

GUARAMIRIM - o se

cretário adjunto Osni

Bylaardt diz estar à dispo
sição do PMDB. "Hoje o

partido é conduzido por
Ivo Ranghetti, que está co

ordenando o projeto 15,
que visa movimentar o

PMDB. O Projeto 15 con

siste basicamente em um

trabalho de oxigenação do
partido com a realização
de reuniões descentraliza

das a cada 15 dias, a filiação
de 15 no-yas pessoas todo

mês e sempre com a par

ticipação de 15 filiados nas

Vicky Bartel

"Estou a disposição do partido", declara Bylaardt
reuniões" explica Bylaardt.

O secretário também são ro�� novos na poli-
salientou que tem certeza '?:ka", afirma o secretário.
das condições de vitória dcf O PMDB hoje prega um

PMDB em Guaramirim,
uma prova disso foram às

eleições para governador
onde o partido venceu os

dois turnos. "O partido
sofreu uma grande reno

vação em sua nominata

para as eleições deste, 90%
desses possíveis candidatos

grande plano de governo
para Guaramirim resga
tando duas das principais
vertentes, a social que foi

deixada de lado no mtini

cípio e a recuperação eco

nômica.

Bylaardt comenta que
as eleições fossem hoje,

trabalharia para a volta da

humanização do serviço
público, ou seja, o cidadão

em primeiro plano aca

bando com as filas para
consultas médicas, realizan
do programas voltados ao

idoso, as crianças e princi
palmente a implantação
dos PSFs, (programa Saú

de da Família). Além da

construção de dois novos'

postos de saúde, amplia
ção dos horários de aten

dimento das creches, cons
. trução de casas populares
em parcena com o gover
no do estado.

O município estará re

cebendo' este ano vários

investimentos por parte do

governo estadual, R$ 100

mil para a implantação do

céntro cirúrgico do hospi
tal Santo Antonio, 185 mil

para a construção de uma

sede própria para a policia
militar, dinheiro esse que já
está a disposição, R$ 1 mi

lhão para a reforma e am

pliação da Escola de Ensi

no Fundamental Alfredo

Zirmmemann, obra já li

citada aguardando só a as

sinatura da ordem de ser

viço, mais R$ 1 milhão

tambén: para reforma e

ampliação da Escoa Almi-

,
rante Tamandaré e R$ 326

mil para a construção de

uma quadra de esportes na
Escola São Pedro.

Deputado Di?nei da Silva pode sofrer punição
]ARAGuA DO SUL - A

Executiva estadual do PT
se reuniu 'na noite de se

gunda-feira para discutir os
motivos que levaram os

quatro deputados estadu

ais que votaram favoravel

mente ao projeto que de
finiu a taxação dos servi- ./

dores públicos inativos no
Estado, durante a convo

cação extraordinária da

Assembléia Legislativa.
Eles contrariaram uma de-

Alexandre Boqo

Dionei: "estou seguindo a orientação da executiva nacional"
terminação da Executiva

Estadual e da liderança da eram contrários ao proje-
bancada. Os deputados to do governo estadual
envolvidos são Ana Paula -por entenderem que deve

Lima, DioneiWalter da Sil- .ria haver uma regra de

3% amais de contribuição,
enquanto que quem ganha
mais teria um abatimento

de 1% na sua taxa. A vota

ção terminou com 21 vo

tos favoráveis e 13 contrá

rios. Se os quatro parlamen
tares petistas tivessem vo

tado de acordo com a de
cisão da bancada, o resul

tado seria 17 a 17. O de

putado Dionei Walter da

SiÍva disse que apenas se-

guiu a linha politica do par
tido em âmbito nacional,
e que queria uma igualda
de para todos, já que o

governo federal está rea

lizando a reforma

previdenciária. "Acho jus
ta a reforma, mas está

trabalhando para com

pensar essa diferença de

3%, através de vale alimen
tação ou abono", explica
o deputado.

A respeito das puni
ções, a executiva irá se reu

nir na próxima segunda
para examinar as propos
tas de punição para quatro
deputados.
I

mr·lgs@terra.com.br .

JII,III .ernardClI)f),,,bl,l�ch,.�4º !

va, José Paulo Serafim e

WilsonVieira, o Dentinho.
O voto dos quatro foi de
cisivo para o governo do

Estado aprovar o projeto
da taxação previdenciária
em 11%.

A bancada e a Executi

va estadual da legenda

transição para não preju
dicar os servidores que
ganham menos.

Hoje, a contribuição
varia entre 8% e 12%. Os

. altos salários pagam mais
- e vice-versa com o menor

percentual. Ou seja" os

menores salários pagariam
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IARRECADAÇÃO: ESPECIALISTA EM TRIBUTOS CONS,IDERA COFINS BOA PARA A INDÚSTRIA

. Cofins onera carga tributária
de prestadores de

]ARAGuA DO SUL-'- Pa

gar impostos é coisa que o

brasileiro já deveria estar

acostumado, afinal, a tribu
tação faz parte de nosso

c<5tidiano desde 1534,
quando teve início a arre

cadação de tributos no Bra
sil. Desde aquela época; o
cidadão só tem presencia
do o crescimento de tribu

tos, das mais variadas for
mas e fontes. Até agora, pra
ticamente nenhum deles é

bem visto. Embora consi

derados necessários funda
mentais para a economia de

qualquer país, quem paga
sempre reclama.

Esta semana, ou me

lhor, desde o dia 1 ° desde
mês o governo colocou em

vigor a cobrança da Cofins

( Contribuição para Finan
ciamento da Seguridade
Social) uma conseqüência
da Reforma Tributária. A

nova alíquota do Cofins e

sua forma de cobrança, se
'gundo o advogado especi
alista em tributos, Guilher
me Fogaça, prejudica os

prestadores de serviços mas

•

serviços
e pagamento para pessoa
jurídica.

Ainda de acordo com

,
o advogado, a mudança da

alíquota já era esperada e

todo o setor industrial pe
dia que a contribuição dei

xasse de ser cumulativa. O

que não se esperava, afir
ma o especialista, era o au

mento da alíquota, que, de ;

3% passou para 7,6%. "O

ponto realmente negativo é
-

o aumento exagerado",
enfatiza o advogado, que si
naliza para uma elevação de
preços pata o consumidor
final. "Especialistas da área

Alexandre !;ioga

Advogado prevê possibilidade de aumento �,preços econômica estão prevendo
,

, ,'_ �''J elevação de, preços. O se-

não deixa totalmente insa- mulativa.significa pagamen- tor de serviços, o mais pre-
to do tributo Somente so- judicado porque tem cadeia
bre o valor agregado, ou produtiva limitada, deve re-
seja, paga-se a contribuição passar o aumento para o

em relação' a receita pró- consumidor", analisa.
pria, descontando a COD- O advogado explica

ficando a menos a cada tribuição paga em relação que as empresas optantes
a aquisições de matérias pelo Simples não estão in-

primas. Nesse sentido, o I
cluídas nessa tarifação, as-

que dá crédito ao empre- sim como os Bancos e

'sário é a compra de mer- empresas com lucro presu-
cadorias adquiridas para. mido. (MARIA HELENA DE

vogado, cobrança não cu- revenda, matérias primas, MORAES)

tisfeitos os empresários da

indústrias, "Antes, a Cofins
era cobrada sobre cada eta

pa da produção. Agora,
deixa de ser cumulativa e'vai

fase, beneficiando quem
tem a cadeia produtiva
mais longa", explica
Fogaça.

De acordo com o ad-
'

Senar e INSS editam cartilha para produtor rural de se
JARAGUA DO SUL - O

ServiçoNacional deApren
dizagem Rural (Senar), vin
culado à Federação daAgri
cultura do Estado de Santa

Catarina, está distribuindo o
manual de orientação da
Previdência Social na área

rural. O Iivro.com 140 pá
ginas, foi elaborado e edita
do pelo Senar em parceria
com o INSS e está sendo
distribuído aos sindicatos ru

rais, contadores e empresas
do setor. O Sindicato Rural
de Jaraguá do Sul; segundo
a diretoria, ainda não rece

beu as cartilhas.
O superintendente do

Senar em Santa Catarina,
João Gava, explica que a ini

ciativa resulta da interação de
objetivos das duas institui

ções. Pesquisas daConfede
ração da Agricultura e Pe-

cuária do Brasil indicaram

que a grande mai ..oria 'dos
produtores tem dificuldade
em compreender e cumprir
as normas, da Previdência
Social.

O superintendente
aponta que a maioria dos

empregadores rurais brasi
leiros poderá ficar excluída
dos benefícios previden
ciários da aposentadoria por
falta de contribuição à Pre
vidência Social devido à

desinformação a respeito do
modelo de arrecadação
adotado no campo. Menci
ona dados da Pesquisa Na
cional por Amostra de Do

micilias, feita pelo IBGE (
Instituto Brasileiro de Geo

grafia e Estatística), revelan-
do que apenas 110.538 pro
dutores - ou 24% do total

de 458.245 empregadores

rurais - contribuem para a

Previdência Social. O mes

mo levantamento compIO�
va que, em todo o setor pri
vado da economia brasilei

ra, existem 38,7 milhões dê

pessoas excluídas da cober
tura previdenciária, o que
corresponde a 59,1% da

'população ocupada no

mercado de trabalho. O

Senar, conforme Gava, tem
na questão previdenciária
uma de suas preocupações.
Segundo ele, a instituição
desenvolve ações 'de forma
ção profissional rural e ati

vidades de promoção soci

al voltadas ao homem rural,
contribuindo para sua

integração na sociedade, ele
vação da qualidade de vida
e para seu pleno exercício da
cidadania.

O manual está dividido

em três partes. A primeira e

mais extensa trata de "de

veres e obrigações" e

aborda conceitos, segura
do especial, produtor ru
ral/pessoa física, ( contri
buinte individual) consór
cio simplificado de produ
tores rurais, produtor ru
ral/pessoa jurídica,
agroindústria, cooperativa
de produtores rurais,
prestador de mão-de-obra

rural, pessoa jurídica, sin

dicato, federação e confe

deração patronais rurais,
empresas optantes pelo
Simples, entidades filantró
picas/sub-rogação, contri
buição sobre a produção
rural a partir de 1991. A

segunda parte aborda os

"direitos dos trabalhadores

_rurais" e terceira, "amissão,
organização e objetivos.

QUINTA-FEIRA, 5 de fever�ro��

'FEIRA 1
-

A FUndação Empreender, com o apoio daAcijs/Apevi e
parceria com a Câmara de Artes e Ofícios daAlta Baviera,
de Munique, organiza missão técnica empresarial para a

56° Feira Internacional do Handwerk, também em

Munique, na, Alemanha. O evento começa no dia 2 de

março,( mesmo dia da saída do Brasil) e se estende até o

dia lOdomesmo mês.A Feira Internacional de Handwerk

é reconhecida internacionalmente por apresentar as mais
modernas tecnologias, voltadas para empresários demicro
e pequenas empresas. Participam do evento cerca de 1.500

expositores e mais de 400 empresas de 40 países.

FEIRA 2
Além de conhecer a Feira, os participantes de Jaraguá do
Sul visitam a Câmara de Artes e Ofícios de Munique e

também fazem treinamentos em associações comerciais e

industriais e integrantes da fundação Empreender,
principalmente empresários dos setores automotivo,
metalmecânico, moveleiro, marcenarias, açougues e de

panificação.Amissão será acompanhada porum intérprete,
orientador, coordenador e por um mestre alemão que já
esteve em Jaraguá do Sul acompanhando ou

desenvolvendo alguma atividade junto aos empresários
dos núcleos setoriais.

CESTA BÁSICA
De acordo com pesquisa realizada pelo Dieese

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio
Econômicos) em 16 capitais, foi constatado, pelo menos

na maior parte delas - que o ano de 2004 começou com

expressivas elevações nos pre4ços dos gêneros de primeira
necessidade. As altasmais significativas ocorretam emNatal

(10,49%) e Brasília (7,15%), enquanto as menores variações
foram apuradas emCuritiba (0,86%), PortoAlegre (1,74%)
e São Paulo (3,79%).

CESTA BÁSICA 2
Apesar de registrar o segundo menor aumento, a capital
gaúcha continuou a apresentar o maior custo para a ração
essencialmínima conforme prevista no decreto lei 399, de
abril de 1938: o valor da cesta ficou em R$ 172,0'5. São
Paulomanteve a segunda posição, com o valordo conjunto
de bens de primeira necessidade ficando em R$ 171,03.
A terceira capitalmais cara, em janeiro, foi oRio deJaneiro,
cuja cesta pôde ser adquirida por R$ 166,88. Patamar
bastante semelhante foi, ainda, apurado em Brasilia ( R$
166,39). Os menores valores registraram-se em Fortaleza (

I

R$ 135,79(, Recife (R$ 136,30) e João Pessoa (R$ 136,50).
�------------�'f

REUNiÕES:
____ig_i_lil
4' Feira - 19h30 - ENSINO
_''IIIIlIKllio.''1Ii1�'1

PARTICIPE! ,

"Ele dá generosamente
, aos pobres, e a Sua

bondade dura

para sempre." Rua: Max Wilhelm, 289
Baependi / Jaraguã do Sul - SC

Fone: (47) 370-6180
W'ttvw.cas�deoracao.com

2 Coríntios 9:9
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PONTE
O engenheiro eletricista Luis Antonio Negri, presidente
da Associação de Engenheiros e Arquitetos de ]araguá
do Sul (AEAJS), entregou à Associação Comercial e In

dustrial de ]araguá do Sul, o relatório técnico da vistoria

efetuada na ponte da divisa ]araguá-Guaramirim, conhe
cida por Ponte do Portal. O levantamento da situação
física da obra de arte é uma contribuição da AEAJS, ex
plica Negri. Segundo o engenheiro, a ponte não vai cair,
mas necessita de manutenção. "Existem muitas pontes
em uso que requerem atenção quanto ao estado de con

servação", comentou. Paulo Mattos, presidente da Acijs,
�) elogiou o trabalho voluntário da AEA]S, ressaltando que
o levantamento servirá de suporte às reivindicações para
cobrar melhorias junto às autoridades.

APEVI
Associação das Micro e Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu (Apevi) realiza na próxima segunda-feira (9), às
19 horas, assembléia ordinária com os associados, para a

eleição da diretoria (gestão 2004/2005) e discussão de
assuntos de interesse da entidade. O registro de chapas
pode ser feito até dia 6, às 17 horas. Posteriormente, o
Conselho Deliberativo se reúne pa�a discutir o relatório

da diretoria sobre as atividades desenvolvidas no exercí

cio anterior.

SENAI
O SENAl - Serviço Nacional de Aprendizagem Indus
trial e Centro dé Tecnologia em Eletroeletrônica deJaraguá

,,<-J do Sul está com inscrições abertas para cursos de qualifi
cação nas áreas de Confecção e Moda e Metalmecânica.

Os cursos oferecidos na área de Confecção e Moda são

CAD para confecção - Audaces (40 horas, inscrições até

dia 09 de fevereiro), Mecânico de Máquina de Costura
Industrial (180 horas, inscrições até dia 09 de fevereiro),
Costura Industrial; Modelagem Básica, Desenho Indus
trial e Artístico (292 horas, inscrições até dia 31 de mar

ço). E na área Metalmecânica há ainda os cursos de

Soldagem Industrial (80 horas, inscrições até dia 02 de

abril) e Preparatório para cursos téc-nicos (inscrições até
dia 28 de fevereiro). Os interessados podem fazer as ins

crições no SENAL Mais informações pelo fone (47)
3729500 com Fernanda Meri ou Edlucia.

Á�ils� c, "� esperanças

reqivd� �,êJpode�á investir
em man s de se aperfeiçoar
no trab . Estará mais
poderos em todos os

sentidos.
'-<

ar: Branco.
T�!!ro - Terá facilidade para"'" '�

reS61�;(r as,�,Ujiltos dos outros.
TrabdIt10s qVe exijam
coné��ír "-i- serão

bené�� Tudo de bom no

namoro! r: Amarelo.

'F,ózer acordos ou

se u�r �Iegas para

alcaAja ° objetivo: isso é o

que p�de' r supercerto. Paixão
pQJlldfgüéAu:jca serviço pode
pintar. Cor: Vermelho.
Câncer - Pegue tudo o que
aprend U"JlO trabalho e invista
n

"

: ete?rl1ihação. Sua
'

e �%�,2!J,)t�s:a� �:uqueras
chatíiie"o"@ôr: Creme.
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Vicky Bartel

Terreno onde está localizado campo cede com a chuva

co que aos poucos está ce

dendo por causa da erosão.

Na manhã de quarta-feira,
uma equipe da secretaria de
obras de Guaramirim este

ve na vila retirando o entu

lho e o barro que se acu-

mularam e que acabaram

entupindo outras bocas de

lobo localizadas mais abai

xo do campo de futebol. ''A

solução foi parcialmente re

solvida, uma vez que não há
mais aqueles entulhos, mas

GERAL
--r-e....,d,_a-ca-o-@�jo-r-n�ajcorreiodopovo.com.br

IREIVINDICAÇÃO: MORADORES DA VILA SOLICITAM CONSTRUÇÃO DE MURO PARA EVITAR ENXURRADAS

Moradores da Vila Brimiller
solicitam construção de muro

São Francisco doSul organiza o Carnaval dos 500 anos

a r

Verde.

.

idades ligadas à

ação, publicidade
starão em alta.

.10 passado pode voltar

9.�Jsentimentos. Cor:

GUARAMIRIM - Os mo

radores da Vila Brimiller, em
Guaramirim, estão enfren

tando problema ocasionado

pela instalação de um cam

po de futebol reivindicado

pela comunidade e solicitado

pela Associação de Morado"
res, em agosto de 2003. Com
a instalação do campo, as

bocas de lobo existentes pelo
local ficaram entupidas. Com
o temporal ocorrido no fi

nal da tarde de quinta-feira a

família' de Janice Gonçalves
ficou em estado de alerta. Se

gundo ela, o volume de água
e lama vindo de cima do

campo de futebol acabou

por invadir sua residência,
que fica pró�ma. A dona d$'

casa Ana Cazarin também
ficou desesperada com o

volume de água e lama que
corria pela varanda. "Só não

entrou na sala porque tenho
um degrau alto, mas a situa

ção era uma tristeza, uma ca
lamidade mesmo", conta a

dona de casa que por pouco
não perdeu os móveis.

A lama que invadiu as

casas das moradores da Vila

era proveniente do barran-

é preciso fazer um muro e

o sistema de esgoto com a

colocação de bocas de lobo

para evitar os problemas
ocasionados pela chuva for
te como a que aconteceu",
acredita a moradora Nilza

Aparecidá Kuhn.
A secretaria de obras ex

plicou que o barro excedente

já foi removido e que a esco

lha para instalação do campo
de futebol foi da Associação
de Moradores. Segundo o se

cretário Lauro Frõhlich, o sis

tema de tubulação já foi feito
e reconhece a necessidade de

construir um muro no local.

"Estamos trabalhando como

podemos na remoção de

lama, entulhos e abertura de

valas e bocas de lobo

entupidas". O secretário ex

plicou que com a instalação
do campo há necessidade de

esperar o terreno cedimentar

um pouco,mas conta que está
na dependência de licitação
para construção do muro.

"Isso-deve demorar ainda uns

30 dias", finaliza Frôhlich en

quanto os moradores torcem

para que não aconteça outro

temporal. (CG)

SÃO FRANCISCO DO SUL Clube Náutico Cruzeiro do fantasias será dia 20, no Clu- Ubatuba, Enseada, Prainha
- A prefeitura de São Fran- Sul. No dia 13, o clube pro- be Náutico Cruzeiro do Sul, e Praia Grande. Os desfiles

cisco do Sul definiu sua pro- moverá o concurso de fan- às 22horas. Do dia 20 ao dia de rua começam dia 21,
gramação para o Carnaval tasias e a escolha do rei e da 24 haverá bandas no Cen- com os cinco blocos na Rua

de 2004. O Carnaval dos rainha da Melhor Idade. A .

tro Histórico, na Praia do da Babitonga. Dia 22, qua-
500 Anos de São Francisco ''Velha Guarda do Carna- Ervino, na Enseada, na Vila tro escolas e dois blocos sai-

do Sul será maior por causa val Francisquense" fará um da Glória e em Ubatuba, a rão puxados pela "velha

do aniversário. Começará já encontro, dia 15, às 10ho- partir das 22horas. Dos dias guarda". A apresentação se

amanhã, com a escolha da ras, no Mercado Municipal, 22 a 24, um trio elétrico ani- repetirá dia 24 e, dia 23, cin-
rainha e do rei do Carnaval, para relembrar a folia. mará os foliões, a partir das co blocos e uma escola des-

com início às 22horas, no O concurso oficial de 17horas, nas praias de ftlarão na praia da Enseada.

r seus interesses.
nte ao gato,

Aq!lá,�,'2jl;:f ,o�fie no seu

taqp'::fé;ço'nj;€glt1ra o que quer,

Pes,�o��nVue,tes podem dar
url)'Q?fo:rçaWtanto.
Popularidade em alta. Cor:
Vermelho.
Peixes - Preste atenção nos

oJtr· ' ,i(
o que estão

Bom dia para
e por surpresas
noite'. Cor:

sua sensibilidade
em no serviço.

o.encer os, outros
c de. Colega pode
despertb7'pcixâ'o e ciúme! Cor:
Cinze.
Escor ião - Sorte com grana

�I
alta. Não será facil

9,' e sente. Conte com o

a ,9 família. Astral de
c oI ci�S!9�a dois, Cor: Tons
avermellia-d�.

Sagitário - Sua simpatia vai

comandâ'r':O"ii'$tral do dia e

conJagiar"qJb�os. Poder de
lidtr�ç.9..rm d�ia. Tire a noite

6d?e���em casa e descansar.

Capricórnio - Aja com

e verá o sucesso

ais rápido, Seu
icar acelerado
Aguarde boas

ar: Marrom.
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ISAÚDE: RAIVA, TOXOPLASMOSE E HANTAVIROSE SÃO ALGUMAS DAS DOENÇAS QUE MAIS PREOCUPAM AUTORIDADES

Curso de enfermagem qualifica
profissionais de saúde. em JS

]ARAGuA DO SUL - Foi

·lançada na noite de segunda
feira o Curso de Técnico de

Enfermagem na recém fun

dada Escola Técnica de En

fermagem Jaraguá no Hos

pital São José. As aulas estão

sendo ministradas de segun
da a sexta-feira das 19h às

22h com duas turmas de 25

alunos cada.

O curso é destinado as

pessoas que pretendem inici

ar na área e aos auxiliares que

querem melhorar sua qualifi
cação. As duas modalidades
se diferem pelo tempo de

curso, sendo de 33 meses

para os iniciantes e 11 meses

para os auxiliares. Segundo a

chefe de enfermagem do

hospital SãoJosé e sócia-pro
prietária da escola, Cenira
Inês Prauchoer, um dos ob

jetivos do curso é suprir a de
manda demercado na região.
"Hoje temos um número
muito maior de auxiliares do

que de técnicos. E isso é per
cebido pela dificuldade em

conseguir encontrar pessoal e
há necessidade de qualificar
estas pessoas", explicaCeoira.

O curso, aprovado pelo

Alexandre Boga
A auxiliar de enfermagem Giovana faz o curso para reciclar seus conhecimentos

Conselho Estadual de Edu

cação e pelo Conselho de.
Enfermagem, terá em sua

grade curricular, disciplinas
como anatomia, enferma

gem em saúde pública e en

fermagem cirúrgica, dividi
das em aulas teóricas e práti
cas, ministradas por profissi
onais especializados.

O Hospital SãoJosé con
ta hoje com 70 auxiliares e 30

técnicos em enfermagem. E
de acordo com uma pesqui
sa quantitativa realizada junto
às Secretarias Municipais de

Saúde da região no ano de

2003, na região 1b� Vale do
Rio Itapocu, acredita-se que
existam cerca de 160 auxilia
res de enfermagem e apro
ximadamente 100 técnicos
em enfermagem atuando.

Depois de formados, esses

profissionais poderão atuar

em hospitais, postos de saú

de, empresas e também para
particulares. A auxiliar de en

fermagemGiovana Ittoer, 21
anos, está há apenas doisme
ses no hospital São José e já
aproveitou a oportunidade

Parcela para Bolsa de Estudo é liberada
FLORIANÓPOLIS - A

Secretaria de Estado da

Educação e Inovação
(SED) liberou na semana

passada a nona parcela do

Artigo 170 da Constituição
.
Estadual, às universidades
fundacionais do Estado.

Neste ano, o Executivo

destinou, através de bolsas
de estudos a 23,5 mil alu

nos das 21 instituições de

ensino superior, cerca de

R$ 25 milhões divididos em
10 parcelas, no valor de R$
2,5 milhões. O repasse que

ajuda a pagar a mensalida
de de alunos carentes será

pago às instituições que já
realizaram suas prestações
de contas. Dois decretos
foram assinados na última
semana pelo governador
Luiz Henrique da Silveira.

Um deles autoriza a forma

ção de um grupo de traba
lho encarregado de criar a

Universidade Virtual do
Estado e o outro constitui

o Fórum Catarinense de

Politica da Educação Supe
rior. O Fórum é integrado
por dirigentes de entidades

públicas, UFSC, Udesc,
Funcitec e universidades

fundacionais que terá a fun

ção de avaliar, planejar e

estimular a educação supe
rior catarinense. O grupo
de trabalho terá o prazo de
90 dias para elaborar o pro
jeto de lei da Universidade
Virtual que deverá ser envi

ado à Assembléia

Legislativa logo no reinicio
dos trabalhos. A idéia é

potencializar a estrutura de
rede de computadores,

otimizar os recursos huma

nos, compartilhar experiên
cias bem sucedidas e impul
sionar o trabalho de pes
quisa de todas as universi

dades públicas estaduais .

Prevista para começar a fun
cionar ainda este ano, a

Universidade Virtual pro

porcionará o acesso ao en

sino superior aos que não

podem cursar uma univer

sidade regular, em vista da

redução de custos em rela

ção à universidade

presencial. Em 2000, ape
nas 12, 8% dos brasileiros
com 25 anos ou mais ti

nham educação fundamen
tal completa, equivalente a

oito anos de estudo. Mas
só chegaram à universida
de 5,8% dos brasileiros nes
sa faixa de idade.

para reciclar seus conhecimen
tos fazendo o curso de en

fermagem. "O mercado
.�
de trabalho exige que nos

atualizemos e esta é uma

boa oportunidade de cres

cimento profissional", con
ta a auxiliar. (CELlCE GIRARDI)

QUINTA-FEIRA, 5 de fevereiro d�_1_Q04

Empresária assume ACI
de São Francisco do Sul

SÃoFRANOSOO 00SUL
A empresária Jaqueline
Gamper, que atua na área de
comércio exterior, eleita em

dezembro de 2003, irá suceder
Irao Machado Heleno na As

sociaçãoComercial e Iodustrial
de São Francisco do Sul. A ce

rimôniaoficial depossedanova
diretoria acontece no dia 6 de

fevereiro, às 20 horas, noHotel
Villa Real, no balneário de

Paulas, em São Francisco do
Sul. Além do prefeito Odilon
Ferreira, estão previstas as pre
senças do governador do esta

do e da senadora Ideli Salvati,
entre outras autoridades politi
cas eempresariais.Primeirarnu
lher a presidir a entidade de 88
anos de existência, jaqueline é

formada em Direito e Admi

nistração de Empresas pela
UEPG - Universidade Esta
dual de Ponta Grossa. Nascida
no Paraná,Jaquelioe é diretora
daempt-esadeDespachosAdu
aneiros Gamper e da loja
MaoacádoBrasil,A presidente
eleita estabeleceu como metas

a intensificação de campanhas
visando o fortalecimento da

Associação e do comércio lo

ca!, apoiar projetos sociais, fir
mar novas parcerias e ampliar
os relacionamentos comas de
mais entidades de classe, e com
os poderes públicos em nível

municipal, estadual e federal.
"São Francisco do Sul vive
um momento de grandes in
vestimentos e o setor empre
sarial precisa estar preparado
para o futuro", assinala

JaquelineGamper. Ela assinala
ainda que uma das priorida
des é a profissionalização da

gestão,dando continuidade ao
trabalho que já vem sendo re
alizado. ''Vamos buscar a am

pliação do nosso quadro de
associados em pelo menos

30%, dobrar o número de
núcleos setoriais e abrir as nos
sas reuniões não só para os

associados como também

para os não-associados, mos
trando os beneficios e vanta

gens de participar de ummo

vimento associativista".

Moda Masculina
Cal,adão da Marechal, 364
Estacionamento Anexo.
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veículos
A�TRA-vende-se, sedan, GL, 1.8,
00/00, compl., 4p, azul, bancos elil'i'

couro, rodas esp, Tr: 370-8336 ou

9125-0006 0/ Osmar.

CHEVETTE - vende-se, 89,
vermelho, bom estado. R$4.500,00.
Tr: 9975-ztf4.

CORSA -vende-se, pick-up, 99, c/
GNV. R$13.000,00. .Aceita-se troca
p/ Uno ou Celta 03/04. Tr: 9117-
4100 c/ Edson.

CORSA - vende-se, wagon. 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tr: 995.3-5541 (12:00
ou após 17:30)

CORSA - vende-se, sedan, 96, GLS,
1.6. R$13.300,00. Tr: 9962-3664.

CORSA-vende-se, wind, 2p, 1000,
97. Tr: 9124-7815 ou 371-2624

c/Josnei.

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

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

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

CORSA - vende-se, super, 98, 4p,
vinho. R$13.600,00. Tr: 3.73-5030
ou 9957-3751 c/ Adinei.

CHEVE - vende-se.. 500, 88,
branco, c/ rodas 14. R$4.500,00.

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

SCÉNIC AuzÉ E

CLloAuTHENrlQUE 1.0 f6V

Melhor•• Compra. 2003
em sua. Categoria •.

Dicave
-�=-���,,�-

BLUMENAU
322·8800

ITAJAf
348 ·8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque. consulte a sua Concessionária Renaul! para sua região.

Renanlt
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�(JR� 370-311
� o u t o m o v e is

Av_Waldemar Grubba - Jaraguá do Sul- se

�IlIeJea�� 7'

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro- Jaraguá do Sul- SC

VOlKSWAGEM Pampal.6 Verde G 1.989
Gol CL 1.6 Verde G 1993 Resta 1.3 Branco G 1.995

Gol GIII 8V Plus Verde G 2001 Escort L 1.6 Cinza G 1993

Saveiro Sammer Verde G 1997 Stratus LX Preto G 199B

Gal CL1.8 MI Branco G 1997 Resta Branco G 1.995

Goll.01 Vermelho G 1997
Escort L 1.6 Verde G 1987

PICK-UP
Fusca 1600 Azul G 1981 1).20 cabinada &, Vermelha D 1993
Fusca 1300 Bege G 1.900 Flooo. _' Branca D 1981
Kombi Branca G 1900 F-l000 Veraneio Prata D 1984

FIAT Fl000 completa Branca ':D D 1994

Tipo IE 1.6 compl. Vermelho G 1994 F-l000SGNV 'Branca G/GNV 1997

Uno 1.6 R Branco G 1900 Silverado conquest Verde D 2COO

Palio ED 4pts Granco G 2COO Mitsubishi Pagero Preta D 2001

GM IMPBMW3531 Prata G 1992
MOTOS'

Corsa Wind 4p Branco G 2001 Honda ML 125 Preta G
Vectra GLS Cinza G 1997 DT200 Branca G

Bernardo Dornbusch, 330 - próx. Clube Atlético Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx. trevo de Schroeder

Parati 4p
Parati 2p
Gol 1.0 2p
Gol 1.0 2p
Gol 1.0 2p

Voyage GL

Palio 1.0 4p
Palio 1.0 2p
Tipo 1,6 4p
Tempra 2.0 8v

Corsa Sedan

Corsa 1.0 2p
Corsa 1,0 2p
Uno Mille

Fone: (47)
370-8622

I

99 Uno Mil-Ie 93

98 Ford Ka 00

99 Fiesta 4p 96

96. 0-20 Diesel 92

95 Pick-up dupla 94

90 Strada 1.5 GNV 99

00 Pick-up Corsa GNV 96

98 Blazer Diesel 99

95 BMW 328i 96

97 Scenic 1.6 00

95 Vectra GLS GNV 97

99 Mondeo 2.0 CU< 97

96 Monza 4p 94

96 Astra GLS 99

S-10c/opc., d.h.
.

97

$" 10.EFlc(. opc. . 95

Çorsá W9gon ••..... ·•. . ..... :01

·CotSf.l SedanGL'}6"
.

>. "98

CotSéj Wínd 61 6pc.. .
01

Côrsa SLfper 4p, a.c.··· .. 01
Monza SL, 4Pi' v.e.

.

..

93

VW

Gol GIII 16v, a.c., d.h. 00
Gol GIII 16v, 4p, clopc. 00

Quantum CU 1.$ compl.
Gal.MI Specie).
(201 M/16V; c/ opc. +
Gol.1.0í, .

(2or C/.../i.6 I .. ,

Gol 1,�6 álcool .

.

f:.ú'Sê'iJ
FIAT

Tempiá HLX 16v, compt..
falia Weekend - W
Palio ED 4p, clopc.
Uno Plre

Tipo MPI 1.6 compl. + rodas

Fi6rinQ 1, O aberta
FORD

96.

94

r::: :.C' "'o."

RangerXLT4p;compl� + GNV99
fjifisti/4p; .e! opc.; á:c. 00

fiest;;J 4p,'ê/ o{Jc., ··d:h. 99·
«« GL rocem 00
Escort hobby .94>

çscoit hobbyC! opc. 95
MOTO

CGKS 01
01
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MONZA - vende-se, 86. Valor à

combinar. Tr: 373-1695.

MONZA - vende-se, 86, 2p, branco.
R$4.200,00. Tr: 273-6242 ou

9134-0498.

MONZA - vende-se, 90, verde

escuro. R$5.400,00. Tr: 371-2001
ou 9991-6565 c/ Sr. Heinz.

MONZA - vende-se, GLI, 95, 2p,
álcool, d.h., v.e., t.e., vol.

Escamoteável. Tr: 370-3574 ou

9123-7355.

MONZA - vende-se, 93, 4p, a.c.,

ià)id.h., vinho, pneus e amort. novos,
� película. R$4.700,00 + 10x

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

OPALA - vende-se, diplomata, 90,
verde, bicolor, eompl., c/ cd, roda
15, liga leve. Tr: 37Q.8956 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 c/Waldir.

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

PALIO - compra-se, branco, acima
de 01, 4p, bom estado. Tr: 9125-
7798 c/ Emerson.

CORREIO DO POVO 3

PALIO - vende-se, ED. R$4.000,OO oombinar. Tr: 370-2468 ou 9969-
entro + 35x R$325,00. Aceita-se 5540.
moto. Tr: 275-6445.

PALIO - vende-se, 99, a.c., t.e., air
bago R$6.000,00 entro + 31 x

R$269,00. Aeeita-setroea. Tr: 371-
9868 c/ Marcos.

TEMPRA-vende-se, SW, 95, verde,
eompl., menos couro. R$9.500,00.
Tr: 372-0046 ou 9975-1822 c/
Maieon.

TEMPRA - vende-se, 97, eompl.,
azul. R$12.300,00 ou financio. Tr:
370-3574 ou 9123-7355 c/Waldir.

TIPO - vende-se, 94, eompl., v.e.,
d.h., teto e roda. Entr. e assumir

presto Tr: 9962-8198 c/ Anderson.

TIPO - vende-se, 95, 4p, eompl.,
a.c. Gelando. R$9.000,00. Tr: 370-
3574 ou 9123-7355 c/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
c/ Emerson.

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

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

COURIER - vende-se, 98, 1.3, c/
prot. de caçamba e lona marítima,
azul marinho, bonita. Valor à

DEL REY - vende-se, 88, guia,
álcool, eompl., 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 c/ Jean.

FORD lOOO-vende-se, cabine dupla,
86/86, prata. Aceita-se carro de

menor valor e nego Tr: 376-0168 c/
Amilton.

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

KA - vende-se, 98, cinza meto

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

Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

MONDEO - vende-se, CLX, 97..
R$16.900,00. Aceita-se troca por
veículo de menor valor. Tr: 9117-
0493.

(371-197�
MONDEO - vende-se, eompl., 97.
Tr: 374-1117 ou 9975-0117. Compra Vende

Troca - FinanciaPAMPA - vende-se, 93, 1.8.

R$6.200,00. Tr: 371-6828 c/
Sérgio.

!Com. de Peças Antonio!
FTobata I
1:Rºçªª�írªj �:

IQrª§1J:hªª§i�q:1
i Fone: 370-2764 i
iCeI.: 9104-2070 / 9957�6099'
j�:v, w�e��v'?:b.51 .. ��.JT!!V?_������detl1

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

_Consórcio

UNIÃO
371�8153

CONSÓRCIO E FINANCIAMENTOS
Rua: João Januário Ayroso, 80

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul

1987

2001

CBX 200 Strada Roxa

ilell ·:effi"

Comece o Ano com o pé õireito...

pesquise, compare e comprove que o

melbor negócio
está aqui.

CG·125 Vermelha

DT 180 Preta

Reboque madeira Cinza

60 meses

C 100 Riz KS------K$ 83,17
Crypton C 100----R$ 88,25
C 100 Riz ES------K$ 92,36
YBR 125 K---------K$ 95,07
CG 125 KS-------- K$ 96,41
C 100 Riz +-----�-K$ 102,61
XTZ 125 K---------K$ 123,26
NXR 125 KS-------K$ 121,84
NXR 150 ESD-----K$ 150,74
Twister 250------- K$ 168,10
Tornado 250------K$ 181,59

60 m.eses

R$ 8.438,OO-----R$ 163,14
R$ 9.936,00-----R$ 192,07
-R$ 10,927,00-----R$ 211,26
R$ 12.223,00-----R$ 236,31
R$ 12.781,OO-----R$ 247,09
R$ 12.807,OO-----R$ 247,60
R$ 14.21/},00-�--·R$ 274,80

76 meses

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

64 meses

R$19.871,00-----I{$ 369,47
R$ 24.446,00-----1{$ 454,54
R$ 25.562,00-----1{$ 475,29
R$ 29.826,00-----1{$ 554,57
R$ 32.110,00-----1{$ 597,04
R$ 37.060,00-----1{$ 689,08
R$ 40.244,00-----1{$ 748,28
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Escort XR3 Vermelho G 86 R$ 3.000,00

Monza SLE Branco A 86 R$ 4.000,00

Del Rey Cinza G 82 R$ 2.300,00

Fusca 1300L Verde G 81 R$ 2.700,00

Chevy + rodas Branca G 88 R$ 4.000,00

Monza SLE 4p Prata A 87 R$ 4.900,00
Kadet SL Grafite G 91 R$ 6.500,00

Alfa Romeu 164, 3.0 Preto G 94 R$10.500,00+Hnan.
Escort XR3 Azul A 86 R$ 3.400,00

Brasilia Branca G 80
. R$ 1.700,00

Fusca Azul G 75 R$ 2.300,00

Fusca Cinza G 74 2.500,00

R$2.600,OO. Tr: 273-6242 ou GOL - vende-se, ci, MI, 1.6, 97,
-

9134-0498. verm., impecável. Tr: 273-0037.

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

R$8.800,OO. Tr: 275-2419 c/
Valter.

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

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

G\')l-vende-se,1000, branco, 96/
97, ótimo estado. Tr: 9117-8501.

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

GOL - vende-se, LO, 01, branco.
R$13.700,OO. Tr: 9136�3751 c/
Érica.

GOL - vende-se, CU, 1.6, 96,
alarme, chave geral, para-choque na

cor, 2· dono. R$10.000,OO. Tr: 276-
0397.

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

GOL - vende-se, Gl, 90. Aceita-se
troca por carro de menor.valor. Tr:
9975-9925.

lOGUS-vende-se, 94�"'ta, ótimo
estado, dcto quitado. �$13.800,OO.
Aceita-se troca. Tr: 370-2461.

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.

PARATI- vehoe-se.Lsv, turbo, 02,
cinza titãneo, 4p, cornpl.
R$28.500,OO. Tr: 9973-0905.

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

FUSCA - vende-se, 1300, L, 81. PARATI - vende-se, Gl, 94, a.c.,

�!l-�.!

QUINTA-FEIRA, 5 de fevereiro de 2004

Você ainda vai ter esta marca ne seu carro!!!

Mudamos: R. Borão do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1777
Site: www.usagos.com.br

Ho.molo.gada pelo.

1:_INMETRO

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especínlízndc em inieçõo eletrônica, mecânica geral
multi marcas. .

• Temos financiamento.

'IJ)

d.h., rack no teto, rodas.

R$10.500,OO ou financio. Tr: 370.
3574 ou 9123-7355 c/Waldir.

PASSAT - vende-se, pointer, 88,
branco. Valor nego Tr: 371-0482

após 18:00 ou 9121-1320,
,

F;4QOO - vende-se; 79, MWM,
carroceria, 2º dono. Aceita-se troca.
Tr: 9979-1437.

AGRAlE - vende-se, 27.5 SXT, de
trilha, caixa e motor novo, c/ nota.
Tr: 371-7562.

SANTANA -vende-se, ci..a.a. 89,
gas., impecável. R$5.800,OO. Tr: 1113 - vende-se, 74, d.h.,

371-6238. turbinado. Aceita-se troca por608.
Tr: 372-1894.

SANTANA - vende-se, quantum,
cinza, 88, GLS, compl., bom estado.

R$5.800,OO nego Tr: 275-2385.

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

9119-4086.
.

1:1,13 - compra-se, de preferência
financiado. Tr: 372-0108.

BIZ - vende-se, 02, preta, ótimo
estado. R$850,OO + 20x
R$188,OO. Tr: 9123-7355 ou 370-
3574 c/Waldir.SANTANA _ vende-se, quantum, VENDE-5E -vende-se, agrale 1.600

GLS, gas., compl. R$4.900,OO. rr.. c) baú. R$13.000,OO. Tr: 9963-

273-6442. 5665 c/Walmor.

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

AERO WlllYS - vende-se, original,
69. R$6.5000,OO nego Tr: 372-

3214.

BESTA - vende-se, GS, 00, compl.,
c/ ar. R$36.000,OO. Tr: 373-5030
ou 9957-3751 c/ Adinei.

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

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de som,
t.e. 5p, trava p/ 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 c/
Santiago.

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

BIZ - vende-se, 02, c/ parto

SON
compra - vende - troca

financia - novos e usados

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau
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R$1.450,OO + fncto. Tr: 370-7863

pela manhã c/ Rudiriei.

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

CBX 200-vende-se, estrada, 98, vermo
R$3.000,OO + 18x R$80,OO. Tr: 371-
9138 ou 9124-2387 c/ Milton.

CG - vende-se, Titan, 00, ES, c/
part. e freio a disco, prata. Aceita-se
troca por Titan 95 a 98. Tr: 9141-
9445 ou 9142-4641.

CG .: vende-se, Titan KSE, 03/03,
c/ partida. R$1.500,OO + 24x

� R$180,OO. Tr: 370-2385.

CG - vende-se, 80 Aceita-se troca

por computador. Tr: 9975-9925.

COMPRA-SE - moto modelo, honda
Biz / Dream em bom estado. Tr:

9122-1830 c/ Vinícius.

SCOOTER -vende-se, 97, sundown,
PGX, 90cc, verde musgo, perf.
estado. Tr: 9992-3518 c/ Ari.

SUNpOWN - vende-se, 97, vermo
R$1.400,OO. Tr: 371-9168 ou 9124-

2387 c/ Milton.

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

R$3.300,OO.Tr.374-129Oou9991-8825.

XLR 125 - vende-se, 01, branca, c/
5.000km. R$4.200,OO. Tr: 371-
4300 ou 8803-0087 c/ Waldir.

XR 200 - vende-se, 01/01, c/
5.800km, p/ trilha, dctos em dia.

o

R$5.500,OO: Tr: ,9975-4981.
�I

to

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

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

COMPRA-SE - jogo de rodas 16 ou

17, p/ gol bola. Tr: 374-1117 ou

9975-0117.

ESCAPAMENTO - vende-se, p/

CLASSI

CB500 ou outras, marca Coyote.
R$100,OO. Tr: 275-1204 ou 9103-
1611 c/ Ricardo.

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

SOM - vende-se, p/ carro,
Panasonic. R$390,OO. Tr: 8803-

2220 c/ Iris.

VENDE-SE - jogo de rodas 5 pontas,
original de saveiro, aro 14 + 4 pneus
185, meia vida. R$520,OO. Tr: 9131-
5111 c/ Paulo Henrique.

diversos
'AR CONDICIONADO - vende-se,
10.000btu ou troca-se por fax. Tratar:
9991-B696 c/ Arlindo.

ASSADOR - vende-se, de frango,
Venâncio. R$300,OO. Tr: 9132-
4095.

BABY LISS - vende-se, p/ cabelo,
p/ modelar cachos largos, c/ 1 ano

de gar., marca Revlon. R$45,OO.
Tratar: 376-2203 c/ 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,
antiga, excelente, de senhora.
Aceita-se troca. Tr: 371-
1335.

BICICLETA - vende-se, Verona,
semi-nova, feminina. R$200,OO. TI':
273-D242.

BICICLETA -.compra·se, feminina,
s/marcha. Paga-se até R$70,OO. Tr:
0499997-3427.

CORREIO DO POVO 5

rviços da região
,ée.com.br

Rua João "anlflscheck, 293 - Sála 02

Nova Brasilía o Jaraguá do Sul - se

BICICLETA - vende-se, nova,

Sundown, 2 amortecedores. Tratar:
9113-1623.

0018 c/ Eduardo. Tr: 373-3787.

CACHORRO - vende-se, filhote de

poodle toy, branco, macho, Valor à
combinar. Tratar: 275-2130 ou

9137-3648 c/ Carlos.
BICICLETA vende-se,
ergornétrica, Athletic. R$150,OO.
Tratar: 371-1470.

CACHORRO - vende-se, poodle,
filhote. Tr: 373-3787.

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

BICICLET�k vende-se, BMX, aro
20, semi-rtJa. R$100,OO. Tratar:
370-7995.

CACHORRO - vende-se, cofab c/
pintcher. R$30,OO. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 c/ Noeli ou

Solange.
CACHORRO - vende-se, filhote de

pastor alemão. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 c/ Noeli ou Solange.
CABRAS - vende-se, dando leite.
Tr: 275-2385.

CACHORRO - vende-se, três da raça
Poodle. R$200,OO cada. Tr: 372-
1566 c/ Paulo ou Ana Lúcia.

CACHORRO - vende-se, filhotes de:
Yorkshire, Shi-tzu, sharpei, bsagle,
schnauser, Ihasa apso, labrador,
boxe r, bolgue inglês, pit buli c/

CACHORRO - vende-se, filhote de
chow-chow. R$550,OO. Tratar: 373- CACHORRO - doa-se, preta, adulta.

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Intelbras

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

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

eletrônica e t:'utomação de condomínios.

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pj centrais
Telefones e fax
Aparelhos para tetevendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personaltzada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligaçôes
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas ele proteção
Fontes e baterias pI telefones

REDES DE INFORMÁTIC,A
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks.Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAI 5e

'

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

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

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

Kit Portão Eletrônico + Interfone
Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)
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Corsa Wind MPFI
Fiat Uno Eletronic
Goll.000i
Gol GIII completo 1.6

Fiorino Warking
Corsa 1.6 píck-up
MS 608 carroceria
MB 1513 caçamba
MB 1113 truck
MB 710 turbinado, c/ baú
MB 710 turbinado

CORSA 4P, A.C.,
CORSA 4P
CORSA SEDAN SUPER
MONZA Gl, C( TRIO +DH
CORSA WIND
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

pala SEDAN 1.6, COMPl.
PARATI MI
Gal Mll.0
Gal MI
POINTER Gl
GOll.0

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

370-3113
CHEVROlET

FIAT

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

'CINZA 1991
VERMELHO 1989

PRETO 2000
VERDE 1998
AZUL 1997
AZUL 1996
CINZA 1994
BORDÔ 1991

FORD

VOlKSWAGEM

Av'PrçfeitoWaldernâr Gr.uba, 374
FIAT Tempra, bco couro 93

Palio 99

Tipo dp 95

Palio EDX 4p 98

Escort Xr3 compl. 89

Escort GL 1.8 95

EscortGL 1.6 95

Escort Zetec 97

Gol Special 01,

Go11.0 95

Gol4p 99

Gol Special 02

Monza GL compl. ,Ar 95

KadeH 96

Preto

Verde R$10.500,00
R$ 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

Branco

Bordô

Verde

Branco

Prata

Cinza

Prata

Azulmet.

Branco

Celta
Corsa Hatch
Corsa Gl 1.6 a.c., d.h.
Corsa Super 4p
Corsa Wind MPFI
Corsa Wind
Monza Gl c/ trio
Chevetle DL
Monza SL cornpl. ·Ar

Gol Special
Golf compl. + couro

Gol Special
Polio Classic compl.
Gol16v 4p

Tipo 1.6 IE compl,
Uno 1.5R

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

Scenic RT 1.6

"

Scenic RXE 2.0
Vectra GLS 2.2

Gol G1I14p, 16v
Astra G,L cornpl. f.\
Fiesta 1.0 4p �
F,1000 cabo Dupla
Gol CL1.6

Vectra CD

Gol f01
Corsa Wind 4p
Goll.0

Ka

Corsa 2p
Escort GLX 1.8 compl.

FORD

vw

GM

S,10 deluxe

Tempra
MonzaGLS
BelinaGLX
0,20

Pampa1.6
Parati

GolMI
Gol MI

Gol4p
Meriva
Selina

Omega
Omega
Fusca

Omega
Omega
Palio Weekend

I'

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

verde 99 G
verde 00 G

branco 00 G
azul 99 G

vermelho 98 G

cinza 89 D

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

99
00
96
93
92
89
95
93

94

98
98
99

03
90
93
93
78
94
95
99

branca
dourado

branca

preto
cinza
bordô
branco

branco

bege
branco

azul
branco

grafite
cinza

grafite
azul

branco
azul
azul

azul

4p, 1.0, 16v, R$15,500,00
motor zetec, R$12,800,00
cabo est., GNV, cornpl. R$ 22,500
cornpl. R$ 8.700,00
,compl. R$ 8.700,00
álc., d.h. 1.6 R$ 4.700,00
-compt. Cabinada R$ 32,000,00
gasolina R$ 6.700,00
1.6, c/ opc. R$ 8.400,00
R$11.000,00
1.0 c/ opc, R$11.300,00
R$ 13.500,00
1.8 compl: 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
cornpl. R$18.000,00

Prelo

Prelo

Praia

Praia

Praia

GM

Escort SW compl.+ leio Bordô

Pampa GL Verde

Kadett SLE Cinza

Tipo IE 2p (, a.c.)
Un02p
FiatPremioCS
Elba

Escort Hobby2p

KadettGL

Corsa Sedan ve., t.e.

CorsaWind

Fusca 1600

Gol1000

Logus GL
Logus GLS, compl,
Saveiro

VW 790baú

CBR450

Molor casa compl.

Cinza

Praia

Bordô

Branco

Branco

Azul

Bordô

Azul

Azul

Vermelha

Azul

94

97

91

86

94

97

91

92
.

91

01

98

8ô

94

95

94

90

92

90

76

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

CAMINHÃO
MOTO

LD veíeulos 373�4047

FIAT

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

FORO

VW

R$ 7.800,00'
R$ 7.900,00
R$ 5.500,00
2.500,00
R$ 7.300,00
R$14.300,00
R$ 5.800,00
R$ 6.900,00
R$ 6.500,00
R$16.500,00
R$10.900,00
R$ 3.100,ÕO
R$ 6.900,00
R$ 8.900,00
R$ 9.500,00
R$' 5.900,00
R$ 28.500,00
R$ 7.300,00
R$ 36.000,00

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

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

Gal MI 1.6 cornpl.

Vectra GLS, 2:0, cornpl.
Palio 4p

Vectra GLS cornpl.

96 vermelho

87 dourado

87 prata

78 branco

93 verde musgo

/ 97 cinza meto

, verde meto

í? fR\O VEíCULOS
J.6� 370-7516
Troca Financia

FINAtalIA
VIVOWI'3ntim i finunças

91

02

87
98
94

93

01'
96

81

84

81

86/94
88

94

93

96

branco
preta
branco
branco
branco
azul
vermelho
branco
branco
verde
preto
prata
branco
prata
preto
vermelho
bege
branco
azul
vermelho
branca
vermelho

R$ 5.900,00
R$ 11.900,00
R$ 3,900,00
R$ 2.700,00
R$ 7.500,00
R$ 7.200,00
R$ 17.500,00
R$ 10.500,00
R$ 1,900,00
FINANCIADO

FINANCIADA

R$ 23,000,00
R$ 6.900,00
R$ 7,500,00
R$ 8.000,00
R$ 13.900,00
R$ 2.700,00

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

01
02
00
00
99
98
91'
97
97
95
95
94
94
93
94
93
91
91
91
78(90
89
88
88

rl�!��::'� 371·4225 w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

BR 280 -I<m 53 - Guaramirim (47) 373-0127

VW 8,120

VW 8,120

VW 15,180·

VW 14,220

VW 14,170

VW17.210

CAMINHÕES

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 cf baú

01 R$ 85,000,00 3° eixo chassi

-VV-ILLiAM -"alcufos
Rua Marechal Castelo Branco, (47) 374-1117
3549 - Centro - Schroeder 9975-0117

corsa
.

Vectra GLS cornpl,
G.oll000

cinza

OD verde

97 cinza

FIAT

Go11.62p
Go11.02p G

Bugy 1.5 Amarelo G

Santana 1.8L 4p Cinza G

Tempra 16v4p Chumbo G
Uno 1.0 elelr. 4p Vermelho G

Uno 1.0 4p Azul G
Fiorino 1.0 aberta 2p Branca G
Escort GLX 1.8L 2p Prelo G

Blaser 2.2 4p Cinza GIGNV

Chevelte 1.6 2p Cinza G

Tilan 125KSE Azul G

Yamaha 125K Preta G

Tilan 125 KSE Praia G

Tilan 125KSE Vermelha G
BisC100 Vermelha G
Dream Azul G

1998
1996
1997
1995
1995
1995
1996
1988
2002
2002
2002
2001
2001
1997

Compra
Rua Walter Marquardt; 1850- parrado RioMolhâ�,Jar�gllá do sQl.-se.'

Uno fire Azul 02

Gol GIII plus, gasolina, 4p Branco 01

S-iOcab. Estendida, 6cil., GNV Azul 98

Golf 2.0 compl. Cinza 98

Uno Mille Branco 96
Marrom 95
Branca 94
Cinza 93
Cinza 92
Verde met. 88
Amarela 86
Prata 86
Azul 78

,pors�' 'y\Jagon :�u'per 16v 00
KaGL2p 00

96
96
94
94
93
93
91
90
90
89
89
89
86
85
84
77
77
74

73

Vermelho
AZul

Branco
Azul
Branca
Marrom.'
Preto
Preto
Dourado

Aiül..

Dourado
Dourado
Dourado

(47) 371-973.0

Hua Bernardo Dornbusch, 1880 - Bacpcndi - Jaraguá do Sul

Exp.AntônioCarlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá 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 weekerid
Corsa
Uno
Apolo
Monza
Gol
Gol
Fusca

FORO

GM
MOTOS

Barraca pi camping completa

. "r::�G."310-3021
:e.til9$

. .... .. ... .

Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenârio - Jaraguâ do Sul

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

, 98
97
00
97

Aceitamos troca por carro

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

(impa álcool
l� --;�rino furgão

Hilux Sw4, diesel
F,iOOO diesel
Escort GL álcool
F-iOOO
Escort
Fusca

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

Suzuki / Jimmy
5-10 c/ GNV

Uno EP a.c., trio

Pajero cornpl,
Gol CU a.c., d.h.

Kadet

01

96

96

95

95

94

92

91

86

verde R$ 28.000,00

cinza R$ 18,500,00

preto R$ 9.500,00

chumbo R$ 45.000,00

R$ 12.500,00

preto R$ 8.500,00'

cinza R$ 7.500,00

branca R$ 19.000,00

marrom R$ 3.900,00

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018 • 9993·5854 • 9973·3034 • centro/Coru á

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

Cinza
Vermelha

Branco

Bordô

Prata o

Prata

Verde

Preto

'Azul

Branca

Azul
Vermelho

Dourada

Bracno

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

Scenic RT 1.6 cornpl.
Golf 1.6 cornpl, air bag
Clio RN c/ a.c. + trio
Gol 4p 16v c/ opc.
Astra GL cornpl,
Corsa Wind 4p
Honda Civic LX
Corsa 4p c/ d.h. +_trio
Fiesta 4p compl.
Ka
Corsa Sedam GL
Escort SW compl.
Palo Classic cornpl.
Palio Weekend compl.
Corsa 2p c/ opC.
Gal MI c/ v,e., t.e.

Palio EX 4p
Uno, EP 4p cornpl. (-ar)
Gol CU 2p
Uno ELX 4p
Monza, SLE rodas
Apoio CL 2p
Santana GLS 2p
Chevette + rodas
Gol LS 2p
Fusca 1,500
Fusca
Verona GLX cornpl.
Uno 4p
Twister
Titan
Titan
Titan
Biz·ES
Scooter

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocms
neste espaço!

GolMll.02p
VT -Shadow 600cc
Gol GIII16v 2p
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diesel
Escort GLX 1.816v, cornpl.
Palio 1.0 ED
Pampal.6L
Parati 1.6 MI c/ a.c,
Omega GLS 4,lcompl.
Passat 2.0 4p cornpl.
Gol CL 1.6
Gol LO
t.ogus GL 1.8
Corsa 1.02p
Kadet SLE 1.8
Ipanema SL 1.8
Saveiro CO
Monza Classic 2p
F,1000
Pampal.6
Uno 1.3S
Del Rey 1.6 GL
Escort

G
G
G
G
O
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
D
A
O
G
G
A
A

Fiesta 4p
Del Rey
Renault Clio RT 1.6

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

Apollo GL

Gol LS
Pointer CU 1.8
Golt 1.8
Monza SL 1.8
Corsa GL
Uno S
Uno Mille

Uno

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

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

01
01
01
01
01
01
98
98
98
98
98
98
97
97
97'
97

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO
CLASSI

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

& Arquitetura
Topografia

- Medição de terra
- oesmemorornento
- Regularização do medidas
- Projeto e execuçóo
[residencial. comercial. etc.)
- Reformas em geral
- Poisagismo

370-7611/9113-1663

Anuncie aqUi!!�
371·1919 J

AUTO PEÇAS

Papa��lio

RUA 25 DEJULHO, 1650 -
.

VILA NOVA - JGUÁ DO SUL
E-mail: papogaiO@terra.com.br

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276t�429
9975-5659

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

Comércio,
IRst'clladora
�ª:!Ií:!Jie Ltda

Anuncie aqui!!!
371·1919

i"
- - - - -

-1
.1 Anuncie aqui!n

I

i 371·1919
I
1... ....

Serviços de Instalações
Elétrica'e Hidráulica

Cdn.l.B�bric� de P8�tes.

d� 6e'8 metn;;"t···
>L

Anuncie aqui!!!
371·1919

(47) 374-1430
9991-8567

Anuncie aqui!!!
371·1919

Rua Mal. Castelo BriH1CO, 4893
Centro - Schrocder - se

Anuncie aqui!!!
371·1919

* Sancas
* Meia Cana
* Rebaixo
* Forro
* Acabamentos de gessa
* Consertos
* Orçamento sem compromisso

QUINTA-FEIRA, 5 de fevereiro de 2004ij-

Venha Conhecer a
Moda que é um Doce!

Preços especiais
de inauguração
Modinha I

tam. 01 a 16
Moda Adulto I

Fone: 371-5810 I
... �.�� ... �.�.I: .. �r?�?pi?.�?rT1��,1??� .....

Mudanças#
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

1I��!:i
,

FOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS i
- MATERIAIS DE CONSUMO

'

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA
.

.

276·3417,
, Rua 2�_'uIhD-,-SI5: Vila�o�: laraU.H!d�!: se j

········_:-;-··'··'1
. i

\S\ '" j

W
10
(},

�V
yP'- ,

TRABALHOS I
<1

COM LAVA-JATO i
(Água quente e fria)·' I
Dedelllação reUlllns 8Brocas) " I

Lall8ção e Plnrura lIe Telllados 8�uros !
Ullllleza lIe CaIxa d'água II fi:, < IIImllermeafJllllação de�flIJras / ..

':

"

Trabalhamos ondo VOCB precisar !
(cidade, praia, slllo. elC.J

[411310·1488/370·8810/9602·3735
'

..

Rua •..lo;é.Kra"se.,.. 21.2. .•.�ia�oy� .•.Ja!a..�uá.do.. �uI.,•.� .. i

I Anuncie aqui!!!
; :

371·1919

Mensagens
276-3462

ATENÇÃO!
Novidade em Jaraguá do Sul

NOVO TEIJEMENSAGEM!

li solicite demonstração gratuita

,. I!: i
iAvenida Getúlio Vargas, 594 I
!

.

Centro· Jaraguó do Sul I
j Tel.: 370-3612 i
i_.__� .________j

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto
Barrinha Pedras

Compactadores deSolo
Colocação de Tubos de Concreto

Remóção de Rochas
.

Drenagem
Pavimentação cf Lajotas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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QUINTA-FEIRA, 5 de fevereiro de 2004 CLASS

pedigree ou contrato. Tratar: 370-
;

,8563 ou 9103-3580.

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

CÂMERA DIGITAL - vende-se,
Penean. Tr: 3'70-3555 c/ Wanderlei.

CÂMERA DIGITAL-vende-se. Valor
à combinar. Tr: 373·0734 c/ Célio.

CARRINHO - vende-se, de eaehorrão
prensado. Ir: 370·355.5 c/
Wanderlei.

CELULAR -vende-se, Nokia 6120,
c/ carregador e c/ plano Pronto Tim,
c/3 capas coloridas. R$150,00. Tr:
376-1118 c/ Juliana ou Walter em
hor. comI.

CERCADINHO - vende-se, de bebê,
novo. R$80,00. Tr: 372-3164.

COMPRESSOR - compra-se, de ar,
até 2hp. Paga-se à vista. Tr: 9975-

')1 38?6.
»

COMPUTADOR - vende-se, 166.
R$350,00. Aceita-se aparelho de

som ou dvd no nego Tr: 9142-2694.

CONSÓRCIO - vende-se, carta de
crédito contemplada de R$5.700,00,
c/ 21 pagas. R$2.800,OO + 39x

R$103,OO. Tr: 276-0397.

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

9909-7428.

CANOA - vende-se, p/ pescar, c/2
remos, cadeada, semi-nova.

R$400,00. Tratar: 273-0779.

CELULAR - vende-se, Nokia 1220,
c/2 meses de uso. R$200,00.
Tratar: 9957-6991 ou 273-0296 c/
Denilson.

CELULAR - vende-se, Nokia 3320,
pré-pago, semi-novo, c/ carregador+

'�1,1 capa vermo R$199,OO. Tratar: 9975-

5279 ou 9143-1396 c/ Teca.

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

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

CELULAR - vende-se, Nokia 3320,
el2 capas, c/8 meses, manual e
nota fiscal. R$250,00. Tratar: 8802-
8968.

CELULAR - vende-se, Nokia 3320,
bateria em ótimo estado, R$ 250.
Tratar: 275-0018 c/ Rafael

CENTRíFUGA - vende-se, Arno.

R$120,00. Tratar: 370-1823.

COMPRA-5E - moto serra e roçadeira
costal. Tr: 9113-1311.

COMPRA-SE - revistas "Ponto Cruz"
da coleção "Manequim Ponto Cruz"
de 2003, exemplares 1,2,3 e 4,
novas ou usadas. Tratar: 371-9195
ou 371-0508 c/ Marly.

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

20gb, monitor 15", vídeo, som, fax e
rede, mquse c/ rolagem etc. Tratar:
370-8342 ou 9102-9162 c/ Rafael.

COMPUTADOR -vende-se, pentium
133, 32 mb ram , teclado, monitor
14, mouse, estabilizador, cdrom,
1,44. Tratar: 275-0018 c/ Rafael
COMPUTADOR vende-se

computador DX4 100, 12 mb ram,

teclado, monitor 14 syncmaster,
mouse, 1,44 , HD 2 GB. Tratar: 275-
0018 c/ Rafael

CRISTAIS - vende-se, p/ decoração,
pormotivo demudança. Tratar: 9902-
2879.

ELETRO EROSÃO - vende-se,
Mavetron, c/ digital Mitotoio, 100
amperes. R$18.000,00. Tr: 376-
3684 c/ Moisés.

'

EQUIPAMENTOS - vende-se,
compl., p/ restaurante e prod. de
massas(pratos, talheres, coifas,

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.

Restauração
de Móveis e

Antiguidades. MÁQUINA,... vende-se, de tricô, Elgin
Brother Eletronie. Tr: 371-1970'ou
9902-7864.

'Datar: 370-5290 MÁQUINA - vende-se, de tricô, Elgin
Brother, c/ estoque de verão. Tratar:
372-3192 ou 9104-5581.

fritadeiras, máq. de massas,

churrasq, e etc.). R$8.600,OO. Tr:
372-1566 c/ Paulo ou Ana Lúcia.

MÁQUINA - vende-se, tanquinho.
R$50,00. Tr: 370-6188 ou 9101-
4923.

ESTEIRA - compra-se, ótimo estado.
Tr: 373-2625. MESA - vende-se, c/ 4 cadeiras.

R$150,OO. Tr: 370-6188 ou 9104-
4923.ESTEIRA - compra-se, elétrica, ou

troca-se por um celular. Tratar: 376-
2393. MESA - vende-se, de canto, p/ sala,

bordô, mad. maciça. R$30,00.
Tratar: 370-7995.ESTEIRA - vende-se, elétrica,

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

panasonic. Tratar: 276-3002.
ESTUFA - vende-se, duas, p/ secar
cogumelo. Tratar: 374-2152. MÓVEIS - vende-se, p/loja. Tratar:

275-0495.
FAX - vende-se, phileo, usado.

R$200,00. Tratar: 370-7995. MODEM � compra-se, ADSl Roter.
Tratar: 371-6005.

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

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

FREZADORA - vende-se, Cone

KFF30, c/ morsa giratória e jogo de

presilhas. R$8.500,OO. Tr: 376-
3684 c/ Moisés.

OREGON _lÇde-se, Seientifie, viva
voz, aceel��r pc trainer, 50 ativ.,
prog. ejogos. à pilha e energia, novo,
na caixa, aumenta a capacidade c/
cartões Smart Cards. R$250,OO. Tr:
370-7627.

FREEZER - vende-se, horizontal,
Cônsul, 200L. R$300,00. Tr: 9132-
4095.

PIA - vende-se, americana.

R$150,00. Tr: 370-6188 ou 9101-
4923.

FREEZER - vende-se, vertical, 180l,
Cônsul. R$350,OO. Tr: 9132-4095.

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

funcionamento. Tratar: 370-9367 c/
Afonso.

FRIGOBAR - compra-se. Tr: 372-
3655.

FRISADO'RA - vende-se, copiadora.
R$3.000,OO. Tr: 275-3019 recado

c/ Conceição ou 9132-4454 c/ Juca.

GATO - vende-se, Persa Himalaia,
c/ 3 meses. R$180,00. Tr: 370-

486e/Edna.
'

GELADEIRA - vende-se" industrial,
4ptas, aço-mox, Tr: 9132-4095.

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

MARCA - vende-se, c/ nome de

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
AHte4. de�a.�' áu s� des� de4«a.� f)4

'R�, eHlJr.e em.�_ um� des� da. AutIJUe

CORREIO DO POVO 9

Mais Qualidade

Para o lar
e para a IndústriarlCNe

CALHAS

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 pcrobéliccs, Corte e dobra de chapas,
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.

Alé� de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCElÊNCIA'EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INlil. É COM A TeCNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, .279 • Centro· Jaragua do Sul. SC • Fones: 370-6448 . 275·0448· Fax: 371·9351

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

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

PLAINA - vende-se, de 400mm.

R$2.300,00. Tr: 275-3019 recado

c/ Conceição ou 9132-4454 c/
Juea.

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.PORTÃO - vende-se, de ferro,

3,30xl,10, ótimo estado. R$150,00
nego Tr: 276-3084. SOM - vende-se, aparelho c/ cd.

R$250,00. Tr: 273-6242.
PRECISA-SE - de doação de mesa

c/ cadeira e pia c/ balcão. Tr: 275-
2052 c/ Andressa.

TELEVISÃO - vende-se, 20"_

R$300,OO. Tr: 273-6242 ou 9134-
0498.

QUADROS - vende-se, c/ molduras.
Tratar: 9902-2879. TOLDO - vende-se, 7x5, semi-novo.

R$1.100,00. Aceita-se troca por
câmera digital. Tr: 275-0165.RACK-vende-se, em mogno, p/ tv,

vídeo e ap. de som, novo. R$120,OO.
Tr: 371-1410. TORNO - vende-se, meeãnico,

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

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

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

e embalagens em geral

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Grazioli, l,20m de barramento.

R$4.000,OO. Tr: 376-3684 c/
Moisés.

TORNO - vende-se, copiador.
R$2.000,OO. Tr: 275-3019 recado

c/ Conceição ou 9132-4454 c/
.Juca.

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

TELEVISÃO - vende-se, 20", nova,
Sansung, c/ controle. R$300,OO. Tr:
372-0663.

TELEVISÃO - vende-se, 16", Philips,
c/ controle. R$200,OO. Tr: 372-
0663.

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

TELHAS - vende-se, 1.500.
R$200,OO. Tratar: 376'3707.

TV - vende-se, 14", Panasonie, semi
novo, c/ eontr. remoto. R$350,OO.
Tr: 370-8441 c/ Valdeeir.

�APORETTO vende-s�
praticamente novo, c/ pouco tempo
de uso. R$350,OO. Tr: 372-1566
c/ Paulo ou Ana Lúcia.

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

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

VENDE-SE - jóias antigas, ouro,
brilhantes, 50% do valor. Tratar:
9902-2879.

VENDE-SE - p/ quem gosta de

antiguidades, moedas antigas e

porta jóias de aprox. 80 anos,
todo trabalhado �m alto relevo em

prata e bronze. Tratar: 9902-
2879.

VENDE-SE - máq. de sorvete
americano. Tratar: 373-4614 ou

9127-6470.

VENDE-SE - máquina de assar

pizza. Tratar: 373-4614 ou 9127-
6470.

VENDE-SE - kit turbo, eompl., p/
motores AP 1.6, 1.8, 2.0, e outros
acessórios na garantia. Tratar: 275-
1204 ou 9103-1611 cf Ricardo.

VENDE-SE - earretinha barraea;93,
branca, 2pneus novos, acomodação
p/ 6 pessoas, toda reformada.
R$2.200,OO. Tratar: 275-2949
manhã c/ Fábio.

VENDE-SE - ervas medicinais p/
todos os sintomas. Tr: 9117-2447

c/ Marcos.

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

VESTIDO - vende-se, de prenda,
azul, c/ bordado cor creme,

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

VíDEOCASSETE - vende-se.

R$150,OO. Tr: 370-6188 ou 9101-
4923.

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

R$190,OO. Tr: 371-7914 ou 9975-
4881 c/ Ana.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
64, c/ 11 fitas orig. Aeeita-se troca
por Play Station. Tr: 370-3555 c/
Wanderlei.

VIDEOGAME - vende-se, Poly
Station, 2 eontr., 1 pistola, 1 fita e

jogos na memória, semi-novo.

r�$40,OO. Tr: 370-8441 c/
Ede!son.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, 2 eontr., c/ garantia,
semi-novo. R$300,OO. Tratar: 273-
0779.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station one, c/ 2 eontr. anal., 1

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

8802-2362.

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

R$180,OO à vista ou R$210,OO em

3x. Tratar: 371-2646.

VIDEOGAME - vende-se,
Dreameast, c/ 2 eontr. e"3
jogos. R$350,OO. Tratar: 376-
2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, c/ 2 controles, memory
card, 1 transformador, 2jogos, e/6
meses de garantia. R$350,OO.
Tratar: 376-2206.

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

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

VIOLÃO - vende-se, Crafter CJ40,
c/ equalizador Triband, c/ captação
ativa, sem uso. R$460,OO. Tratar:
8805-0035.

•PLANET GAME� .

* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL
* PLAVSTATION 2
*XBOX
"PLAVSTATION ONE
'OREAMCAST
'NlltTEND064
" GAME BOV COlOR
" GAME BOV A.DVANCE
"NINTENDO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAM.OS
TODA A LINHA DE
VIOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206

• fI!IIIJ. •

unovers

VENDE·SE RESTAURANTE

Tratar: (47) 373·1030/9967·0417

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

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

ALUGA-SE - ótima casa, centro, c/
2 qtos + 1 suíte' e demais

dependências. Tr: 370-8097 ou

9104-5468.

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

AMIZADE - vende-se, alv., c/ ter.
c/688m2, próx. ao Salão.
R$45.000,OO. Aceita-se carro. Tr:
'370-1823.

ANA PAULA 11- vende-se, c/72m2,
terreno com 420m2• 5 45.000,00
aceita-se proposta. 273-0530.

(proprietário)
-

BARRA - vende-se, alv., c! 120m2,
3 qtos e demais dep., toda murada,
ter. c/411m2, 3km da Malwee. Tr:
376-1737.

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

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

ENSEADA - vende-se, c/85m2, alv.,
2 qtos, banh., eoz. e sala, ter. c/
17 ,5 frente e 22,5 fundos. Tr: 9102-
7311.

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

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se, casa
mista c/ 02 qtos, sala, cozinha, bwe,
lavanderia. Rua Águas Claras, 436.
Tratar: 275-8013 ou após as 18:30
no 370-4594

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

JOINVILLE - vende-se, c/ terreno,
próx. ltinga, R$8.000,OO. Aeeita-se
troca por carro. Tr: 9102-1895 .

PiÇARRAS - vende-se, beira de rio,
murada, alv., c/100m2, 3 qtos, sala
dupla, banho e eoz. Tr: 376-4222.

PROCURA-SE - p/ alugar, c/ suíte
+ 3 qtos, paga-se ,aluguel até
R$600,OO. Tr: 372-0492 aos

sábados pelamanhã.

RAU - vende-se, alv., cf 110m2,
próx. Sup. Brasão. R$36.000,OO.

Tr: 371-5512. Creei 8054.

SÃO Luís - vende-se, próx. do Caie,
alv., o/forro de laje, assoalho de piso,
3 qtos, gar. p/ 3 carros e demais

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

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

esquina com aprox. 110m2 em

terreno de 562 m2• R$ 45.000,00.
Tr: 372-392-2 c/ Walter. CRECI
9238.

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

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

9137-3648 c/ Carlos.

VENDE-SE - alv., c/100m2, murada.
R$34.000,OO. Tr: 370-1475.

VENDE-SE - na praia de Enseada ou

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

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

VENDE-SE - ou troca-se, casa em

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

VENDE-SE - casa na praia ou troca

se por outra em Jaraguá. Tr: 371-
3132.

VENDE-SE - nova, alv., boa

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

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

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

R$28.000,OO à vista ou

R$15.000,OO entro + pare. Tr: 274-

8538.

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

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

ALUGA-SE - 'no Cond. Residencial
Concórdia, nas Águas Termais de
Piratuba. Tr: 372-3192.

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

_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,OO R$1139,0a.__

.... , . .. :

Temos outros valores - Com autoriza o do Banco Central
'. .

;"J
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VENDE-SE

Cobertura

Tratar: 370-2000

CENTRO - vende-se prédio c/ 3

aptos. R$130.000,OO. Aceita-se
proposta. Tr: 370-8097 ou 9104-
5468 c/ Tina. Creei 9839

PROCURA-SE - moça p/ dividir apto
na Vila Lenzi, 12 mês já pago. Tr:
9102-4350 manhã.

PROCURA-SE - moça p/ dividir apto
no centro. Tr: 275-3079 ou 371-

5503.

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

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

combinar. Tr: 9133-347.6. Creei
3476

VENDE-SE - c/ sala comI. embaixo,
tudo legalizado. Aceita-se troca p/
imóvel de menorvalor. Tr: 371-3132.

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

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

garagem. Tr: 372-1395.

ÁGUA VERDE-vende-se, c/375m2,
próx. Chopp Club. R$24.000,OO. Tr:
371-5512. Creei 8054.

ÁGUA VERDE - vende-se, próx, Igreja
S. Judas, local alto c/371m2
(15x26m). R$ 25.000,00. Tr: 372-
3922De/ Walter. CRECI 9238.

BARRA DO SUL - vende-se, dois
terrenos c/ casa, frente p/ lagoa.
R$35.000,OO. Tr: 371-2001 ou

9991-6565 c/ Sr. Heinz.

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

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

CORUPÁ - vende-se, c/ 52.500m2,
próx. Seminário. R$110.000,OO. Tr:
372-3063 após 19:00.

FIGUEIRA - vende-se, c/375m2,
próx. Colégio Waldemar Sehmidt.

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

GUARAMIRIM - vende-se, c/
875m2, no Bairro Nova Esperança.
Tr: 373-1695.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, Lot.
Divinópolis, ótima localização c/ 395
m2,(15x26,34). R$ 20.000,00. Tr:
372-3922 c/Walter. CRECI 9238.

NEREU RAMOS - vende-se, c/
392m2, no Lot. Zanghellini.
R$15.800,OO. Tr: 371-5512. Creei 'ID,
8054.

PiÇARRAS - vende-se, c/ 2.000m2,
defronte BR 101. Tr: 372-1395.

RIO MOLHA - vende-se, c/
969.480m2, escriturado.

R$150.000,OO. Aceita-se casa ou

apto no negócio. Tr: 9112-5501.

(proprietária)

SANTA LUZIA - vende-se, no Lot.

Geranium, c/480m2, c/ fneto pela
CEF, pode ser usado fundo de

garantia. R$9.500,OO. Tr: 372-

1274.

SCHROEDER - vende-se, centro, c/
450m2• R$15.000,OO. Tr: 370-
2736 hor. ComI.

..

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

----�------------_.�.TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se,
na R. José Meeh, bairro Santo

Antônio, c/350m2, c/ instalação de
luz, pronta p/ construir.

R$12.000,OO. Aceita-se carro no

nego Tr: 276-2113.

VENDE-SE - na R. Pref. José Bauer,
c/420m2• R$14.000,OO nego Tr:
9142-2694.

VENDE-SE:'" na R. da Faculdade, c/
527m2, água, luz, esgoto e escritura.
Tr: 372-1359 dia ou 274-8050 à noite.

VENDE-SE .. f!R�I� C�MBORIU
Apartamento - Frente ao Mar - 3 Su�tes + 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$178.000,00
Apartamento - 2 Dormitórios (Suite) + Garagem - 2 Sacadas - Novo -

R$ 80.000,00

ZELlO BURA1l0 ,;\1;:,< Rua 590 -'o' 400 CRECI296
www.melim.com.br/�buratto.;; 47 9983·5920· 47 367·1993

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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efls8oaelios e C(Jonserlfação
- Vendas de tacos, assoalhos
em ar uet com coloração,

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

plantações de arroz. R$70.000,00
nego Tr: 374-2122.

VENDE-SE - c/ 190.000m2, na

Tifa dos Húngaros - Jguá 84, casa
c/3 qtos, sala, copa, coz., lav.,
bwc, 2 galpões c/ engenho de

melado, c/ nascente de água.
Tratar: 273-1660.

VENDE-SE'- terras em Leoberto

Leal, próx. Vidal Ramos e Rio do

.Sul, c/ energia elétrica e estrada

pública, c/ 130 hectares. Lindas
terras. R$160.000,00. Tratar:

371-1987/275-0777 Ou 371-
5639:

VENDE-SE - coniercial, condomínio
centro, c/ 3.900m2, totalmente
aproveitáveis. Tratar: 275-3070. ,

Creci 8950.

VILA NOVA - vende-se, belíssimo,

jy c/ 724m�, próx. Fórum e Clínic�
'I Sta. Cecilia. H$65.000,00. Tr.
370-0383 c/ Alexandre ou 9143-
8338.

ALUGA-SE-em Guaramirim, R. 28
de Agosto, 2.045, frente a Prefeitura.
R$260,00. Tr: 373-0304 ou 373-
4386.

PANIFICADORA - vende-se, c/
ótimo ponto, maquinário novo e

compl. Tr: 376-1581/371-4300 ou

8803-0087.

SCHROEDER - Vende-se, R.
,

Don Pedro n. 829 rio ·Hern,
imóvel de esquina com aprox.
110m2 em terreno de 562

t� rn>. R$ 45.000,00. Tr: 372-
3922 c/ Walter. CRECI
9238.

.VENDE-SE - oficina mec., c/
elevador e todas as

ferramentas. Aceita-se troca por
carro. Motivo de doença. Tr:
371-4284.

VENDE-SE - mercearia e verdureira,
na Barra. Tr: 9125-1242 ou 9914-
5438 c/ Maicon.

CLASSI

empregos
VENDE-SE - padaria, compl., em
Guaramirim, R. 28 de Agosto, frente diarista. Tr: 9124-3246.
a Estofaria Zen. R$16.000,00.
Tratar no local.

VENDE-SE -loja de confecções, c/
estoque e móveis, ótimo ponto,
aluguel acessível. Tç 371-5512.

(proprietário)

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
revisora, dobradeira, aux. ou corte,
c/ experiénia. Tr: 373-3787.

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

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
estampador, c/ exp. em estampa
corrida, 5 ano.s. Tr: 373-3787.

����OE-S�á- I�j:r����, Ba�gí' HOTEL ESTÂNCIA RIBEIRÂO

me rcadori as e Imobil i ári o ,

GRANDE - precisa-se de recepc. e
aux. de cozo Dispomos de 3 vagasDefronte p/ Marechal. Tr: 275-

d t T 27"1995 c/para ca a se ar. r: 'T
3070. Creci 8950.

Juarez ou Nunes.

ALUGA-SE - em Guaramirim, R. 28
de Agosto, 2.045, frente a Prefeitura.
R$260,00. Tr: 373-0304 ou 373-
4386.

PANIFICADORA - vende-se, c/
ótimo ponto, maquinário novo e

eornpl, Tr: 376-1581/371-4300 ou

8803-0087.

SCHROEDER - Vende-se, R.

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

VENDE-SE - oficina mec., c/
elevador e todas as

ferramentas. Aceita-se troca

por carro. Motivo dedoença. Tr:
371-4284.

VENDE-SE - mercearia e verdureira,
na Barra. Tr: 9125-1242 ou 9914-
5438 c/ Maicon.

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

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

VENDE-SE loja de

confecções, c/ estoque e

móveis, ótimo ponto, aluguel
acessível. Tr: 371-5512.

(proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado; c/ mercadorias
e mobtu árto , Defronte p/
Marechal. Tr: 275-3070. Creci
8950.

OPORTU'NIDADE
Estáprecisando de telefone, mas está no SPC
ou SERASA???
Não tem problema, nós temos sua linha 60mercial
e residencial, instalação rápida para toda a região.
Emais: pagamento só apósa instalação!
ligue AGORA!!!!!!
(0**47) 222-3763 ou (0**48) 9608-7533

Fone Plantão (47) 9993 - 6992 ou 9602 - 5407
Rua João Planinscheck, 302 - Bairro Nova Brasília - Jaraguá do Sul SIC

* * * Respeite o Idoso, Respeite a História, Preserve ,aVida
* * *

ATENÇÃO Srs. PROPRIETÁRIOS: ESTAMOS CADASTRANDO IMOVEIS PARA VENDA.

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

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
jardineiro, porteiro, cobrador ou
animador de festa de criança. Tr:
276-0828 recado c/ Margarete
pela manhã.

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

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

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
estagiária. Tr: 370-0782 c/ Ana
Paula.

�.
'

OFEREÇO-iv,: - p/ trabalhar como
diarista ou empregada no período
da tarde, ótimas referências. Tr:
376-3661 c/ Marly.

ESTÁGIO - procura-se, na área de

arquitetura e urbanismo, cursando
8º fase na Unerj. Tr: 371-1847 ou

8802-8963.

OFEREÇO-ME - p/ cuidar de

pessoas idosas, c/ experiência. Tr:
376-1158.

OFEREÇO-ME - p/trabalhar como OFEREÇO-ME - p/ trabalhar

9136-01·74

C) Casa de Alvenaria cf 200,00 m2, contendo 03 quartos,
sala, cozinha, 02 bwc's, churrasqueira, garagem. Terreno
cf 3.760,62 m2. Localizada na Rua Victor Rosenberg,

a) Casa de Alvenaria cf 91,00 m2, contendo 03 quartos,
sala, cozinha, 02 bwc's. Terreno cf 295,04 m2 (murado) ..
Localizada na Rua 1085, Bairro Três Rios do Sul, próximo
ao Rodeio Crioulo. R$ 35.000,00 Negociáveis.

b) Terreno plano, pronto para construir cf 640,00 m2,
contendo % água de alvenaria Localizado na Rua Alberto
Santos Dumont, Bairro Vila Lalau, próximo ao Salão
Vieirense. R$ 60.000,00. Negociáveis.

CORREIO DO POVO 11

Procura-se vendedores pI venda de fornos

para panificação e refrigeração industrial.

Necessita de automóvel. Comissionado.
Tratar: 273-1154.

VENDEDORES

costureira, c/ 6 anos de

experiência. Tr: 372-1919 c/
Décio.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
aux. de cozinha ou diarista. Tenho

experiênci.a. Tr: ,371-1235 c/
Solange.

PROCURA-SE - emprego de
diarista ou mensalista, c/
refe rê nci a. Tr: 370-8529 c/
Teresinha. i

Icomo secretaria ou recepcionista,
c/ experiência, possuo curso de
secretaria info rrn ati zad a e

marketing. Tr: 371-,8073 c/ Mara.

PROCURA-SE serviço de

balconista, atendente de

supermercado ou mensalista. Tr:

370-3007c/ Nilva.
OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
passadeira, Bairro São Luls. Tr:
371-0815.

PROCURA-SE -estágio como

técnico téxtil. Tr: 371-5640.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
zeladora ou mensalista, meio

período. Tr: 370-6371.

PROCURA-SE - trabalho como

revisora, distribuidora,
coordenadora de conf. e

acabamento ou operadora de tear
retillnio. Tr: 371-7733.OFEREÇO-ME - p/ trabalhar de

P'ROCURA-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 inúme
ras pessoas que estavam desempregadas.

esta semana, duas delas nos procuraram para pedir publi
camente uma oportunidade de emprego.

Ivete Aparecida Bórba procura emprego de diarista, babá,
auxiliar de cozinha ou qualquer outra vaga. Também aceita

doações. contato pelos telefones 370-0646 (recado) ou 371-
7136 (mãe) e na Rua Erich Aben, 171, bairro Vila Lenzi.

Tatiane Aparecida Formigari procura vaga como mensalista

ou auxiliar de cozinha e aceita doações. Ela perdeu a guarda
das duas filhas por estar sem emprego. Contato pelo telefone

372-2416 ou na Rua Irmão �eandro, 208.

I

'I

� 11541-J

próximo ao Cemitério Municipal, Bairro Vila Lenzi.

R$ 140.00,00.

d) Casa de Alvenaria cf 200,00 m2,contendo 01 suíte, 03
quartos, sala, cozinha, lavabo, lavanderia, churrasqueira,
garagem pf 02 veículos. Localizada na Rua Emmrich

Ruysan, (Rua do Detran), Bairro Vila Nova.

R$ 160.000,00, Negociáveis.

e) Terreno cf 322,00 m2 (14 x 23), pronto para construir.
Localizado na Rua Júlio Gadotti, Loteamento Zanguelini,
Bairro Nereu Ramos. R$ 15_000,00 (Aceita-se
Automóvel no Negócio).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DO POVO
CLASSI

QUINTA-FEIRA, 5 de fevereiro de 200

COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICO
EM ENFERMAGEM

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2004

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Carga Horária: 1.800 horas Periodo: 01/03/04 a Dez/2006
Horário: 811 às llh (matutlnoj ou 19h às 22h (noturno)

Carga Horária: 550 horas Período: 0.1/03//2004 a

11/02/2004 Horário; 19;0011 às 22:00h
Informações Complementares:
· Principais livros inctusos:
· Acompanhamento pedagógica permanente:
· Corpo docente altamente capacitado e cueüncaoo:
· Certificado reconhecido Nacionalmente.

Carga Horária: 12 horas Periodo: 09 a 12(02/2004
Horário: 19:00h às 22:00h Ll
Informações Complementares: lU. Aperfeiçoa o retacíonameuto pessoal e interpessA....l1
conhecendo a importância das emoções e das rnudâoças
coruportamentals visando uma melhor convivência.

Carga Horária: 96 horas Período: 09/02/2004 a 19/03/2004 Horário: 19;00tl às 22:0011 Vagas Limitada.

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

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

�]
\_ [ifáce C(]M7J()

e Distribuidora de Cosméticos.

�'Hla/f,I de- c?i..o.S(J:;:" *StUJl,OIW<

Fone: 371-6110
9905-2653

fone: 275-1450
Av. ,�1.lr. Deodoro (L, r:OllSCCil, 4.9"1
sala 01 - C(..'11ho - J�'1I'aguá (to Sul

p'. �
Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e
Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
RUJ 0.10 Picotii I 10 - Centro

1 Av. Marechal D. do Fonseca,
L�Ã�C;;������.��,do .���,_,���=�j

Saiba emagrecer sem

parar de comer.

Conheça o programa'

Informa�ões: 9973;'3814 :acompanhantesi . ,���_�'"�__�_,�_

DISCIPLINA
ALIMENTAR

3II-.!I! 371-1910 -1919

J71'h10i9 �71"'1�

3n-I#10 H9

SONAMBULISMO
DESCRIÇÃO
Caminhar dormindo é uma desordem do sono na qual os estágios de dormir e andar são combinados. O indivíduo
levanta em um sono profundo e exerce algum tipo de atividade. Freqüentemente esta atividade que ele pratica
dormindo, ele faz enquanto caminha, mas outras tarefas mais detalhadas também podem ser realizadas por ele.
A desordem do sono envolve atividades motoras complexas. Ocorre primariamente durante as primeiras horas
da noite após o sono e a pessoa não apresenta os movimentos rápidos dos olhos.

CAUSAS

Freqüentemente existe uma história familiar. Existe a hipótese de ser uma doença hereditária. O sonambulismo
-,

começa na primeira infância e desaparece quando a criança fica mais velha. Quinze ( 15%) das crianças
normais entre a idade de 5 e 15 anos apresentam esse distúrbio.

SINTOMAS
Caminhar enquanto dorme; abrir os olhos, mas sem expressão facial; diminuição da coordenação
realização de atos aparentemente propositais. 1sto inclui trocar de roupa, vestir-se, acender e apagar luzes,
abrir portas e janelas, ou tarefas similares; os episódios têm uma duração de 5 a 20 minutos; inabilidade para
acordai'

aparência de estar acordado; não lembra do acontecido após acordar; confusão e desorientação ao acordar
durante um episódio; conversa que não pode sei' compreendida ou que não faz nenhum sentido; ocorrência de
sintomas na primeira parte da noite; os episódios se iniciam no terceiro ou quarto estágio do sono que é o nível
de sono profundo.

DIAGNÓSTICOS
Estudos do sono são raramente necessários para se fazer o diagnóstico. Se o episódio de caminhar dormindo
ocorre com freqüência, o médico deve real izar um exame para ver se alguma outra condição está aqravando o

problema. Um exame psicológico deve ser sugerido se o stress e a ansiedade estão associadas ao problema.

!
....

��":.
Saúde e Beleza

: Shampoos, cosméticos, .

! sucos naturais de Babosa
.

(Aloe vera)
1,·,·" ",., ;.

:Fone: 372-0152 ;
- GINECOLOGIA -

l$j4�.�é�IC._CRlNV:Cf]:!;::a!Oí79
.� Hablllbçáo SOBRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
RUfI: Gníttscnne l!\feegc, 50 .. SL 406

Fone: 370-1705
8:l.mwttl�hwtll1fl),éoJtl.f>r - Jaraguâ'flo Sul

R: Reinoldo Rau, 285) - SI. 01
Centro -'Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I CONCENSC?: MORADORES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E LOTEAMENTO SOUZA PRIORIZAM NECESSIDADES PARA COMUNIDADE

!
I Associação de Moradores faz primeira reunião

]ARAGuA DO SUL - Re

presentantes da Associação
do Bairro Santo Antônio e

Loteamento Souza e mo

radores reuniram-se no úl

timo' sábado para discutir

as necessidades e priorida-,
des para 2004. Dentre as

reivindicações apontadas
está a legalização do

loteamento Souza, onde
moram cerca de 196 pes
soas, alguns há mais de 10

anos e no entanto o

loteamento continua clan

destino. Segundo o presi
dente da Associação,

..

Valdemar Pereira Prestes, os
moradores recebem a co

brança para pagamento do

asfalto realizado na rua

principal em 1999, na ad

ministração do ex-prefeito
Geraldo Werninghaus. O
proprietário dos terrenos

do loteamento, Helio de

Souza, está tentando nego
ciar com a prefeitura a dí
vida decorrente do não pa-

gamento do IPTU. Uma

comissão formada por re

presentantes da associação
está propondo a prefeitura
a doação de seis lotes em

troca da dívida, que gira em
torno de R$ 64 mil. "Os

moradores reivindicam que
o IPTU passe a sair no

nome deles, porque até en

tão vem no nome do pro
prietário Helio de Souza que

repassa a cobrança, porque
a casa não está no nome de

les", explica Prestes acres

centando que "o prefeito
tem que encaminhar a pro

posta à Câmara para apro
var para depois retornar ao
prefeito". A não resolução
deste impasse está prejudi
cando os moradores que
não recebem melhorias no

bairro. '

Outra reivindicação diz

respeito a pavimentação de
ruas e área de lazer, "Não
temos uma área de lazer,
um parque infantil ou um

Moradores se encontraram para reivindicar melhorias no bairro como infra-eS'tffirufifl

campo de futebol. Tam

bém merecemos um espa
ço de lazer", destaca Ge

raldo Márquez Braga mo

rador do bairro.

O secretário de desen

volvimento municipal,
Humberto Travi, afirmou
que várias ações foram re

alizadas em 2003, entre elas

limpeza de valas, correção
de áreas para impedir ala

gamentfi e colocação de

mais de 200 tubos no

loteamento Souza e

melhorias na Rua Cizino

Garcia que faz divisa entre

!=>s dois bairros e diz que
deverá continuar este traba

lho,'mas ainda não definiu

o mês. A intenção é fazer

ainda neste primeiro se

mestre.

Os moradores dizem

estar insatisfeitos com a

administraçãomunicipal. A
prefeitura não tem dado

respostas positivas com re

lação aos problemas mais

comuns no bairro como

lama e poeira, esgoto a céu

aberto e patrolamento das

ruas. ''As ruas estão em pés
simas condições, com bu

raco para todo lado. Falta

iluminação pública, tubula
ções de água e esgoto e área

de lazer. Esperamos que
este sejamos melhor aten

didos dó que no ano pas
sado", adianta o presidente
da associação.

Uma das expectativas
da comunidade é a cons

trução de uma escola no

bairro Santo Antônio, rei
vindicação solicitada por
abaixo-assinado. A única do

bairro, a Escola Vitor

Meirelles, foi desmembrada
e pertence a Três Rios do

Norte. ''A Vitor Meirelles

não suporta mais alunos,
precisamos de outra esco

la, e pertencente ao Santo

Antônio. O prefeito nos

garantiu que até setembro

ela será inaugur'ada", diz
Prestes. (CELlCE GIRARDI)

JARAGUÁ DO SUL

371 .. 4000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IEDUCAÇÃO: CENTRO DE EDUCAÇÃO OFERECE CURSOS PARA PÚBLICO DIRECIONADO

Nova instituição de ensino

superior será inaugurada hoje
]ARAGUÁ DO SUL - o

mercado de trabalho vem

exigindo quali ficações e

graduações cada vez mais

específicas. Pensando nisso,
foi criado o Centro de

Educação Tecnológica de

Jaraguá do Sul (CETEJ),
que oferece as graduações
de nível superior na ten

dência do mercado, com
cursos em Gestão Financei

ra e Marketing de Varejo,
ambos aprovados no mês

de dezembro pelo MEC -

Ministério de Educação e

Cultura. Segundo o diretor

geral do Cetej, Jece Pedro

da Silva, o curso se dife

rencia dos outros por ter

uma duração menor que os

outros e terá duração de

dois anos. "O tempo de
estudo é menor porque o

estudante só faz as cadei-
.

ras específicas do curso, é

um curso mais compacto
que elimina as cadeiras que
não são tão relevantes",
explica o diretor geral.

O Cetej deverá' ofere
cer para o mês de agosto
o curso de Sistemas de

Informação."Já
contactamos com o MEC

que deverá analisar a pos
sibilidade de implantação
no mês de maio", diz Sil
va. No próximo Inês o

empresário estará lançando

Vicky Bartel

A expectativa do diretor geral da Cetej é lançar novos cursos já para o próximo semestre

também cursos de pós
graduação na área peda
gógica. A· Cetej está fe

chando uma parceria com

a Univille - Universidade
de Joinville - para trazer o

Magister (formaçã6 de

professores aos finais de

semana). "Estamos empe
nhados em fechar esta par-
ccria que será muito im

portante para os profissi
onais da educação que pre
cisam se atualizar e não tem

tempo durante a semana",
adianta o diretor.

O Cetej está com va

gas abertas para as inscri

ções para ambos os cur- .

sos, até dia 13. O preço da

inscrição é de R$ 40,00.

Dia 15 de fev��iro acon

tece o vestibular, sendo di
vulgado o resultado no dia
17. No dia 18 iniciam as

matrículas e dia 01 de mar

ço começam as aulas."
Estamos com uma expec
tativa muito grande com

relação as aulas. Espera
mos que a comunidade

goste da estrutura e princi
palmente da grade
curricular. Chamamos os

melhores professores de

Curitiba, Joinville, Jaraguá
do Sul e Blumenau para
fazer parte desta escola",
garante o diretor. As men
salidades terão custo de R$
360,00 por mês para am

bos os cursos.

A estrutura do Centro de Educação Tecnológica
O prédio tem atualmente seis salas de

aula. Mas sua capacidade é para 36 salas

e comporta até 1,5 mil alunos. Atualmen
te estão disponíveis 100 vagas para cada
curso. São 25 funcionários entre profes
sores, coordenadores, diretores dos cur
sos e funcionários da manutenção. Além

das salas de aula, há ainda biblioteca com
.

duas salas de estudo e quatro computa
dores para pesquisa em internet, sala de

multimídia, salas dos professores, canti
na, numa área de 3125 metros quadra
dos além de espaço próprio para estaci

onamento.

APAE Guaramirim
A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), divulga o resultado da Rifa

"Apae Noel", conforme extração da loteria federal de 27 de dezembro de 2003.

1 o Prêmio: 006.033 - Docol Metais Sanitários Ltda Ooinville/SC)
2° Prêmio: 033.503 - Adernar Bobato (Imbituva/PR)

.

3" Prêmio: 503.398 - Selessul Corretora de Seguros Ltda. (Abelardo Luz/SC)
4° Prêmio: 398.301 - Service Serviços de Com. Exterior Ltda. (Bento Gonçalves/RS)
5° Prêmio: 059.006 - Lucia Aparecida Mouro Veltrini (Paranavaí/Pk)

Prefeitura disponibiliza
análisedeprotocoloviainternet

]ARAGUÁ DO SUL -

Desde dezembro do ano

passado a prefeitura de

Jaraguá do Sul dispo
nibilizou para a comunida
de através do seu site

www.jaraguadosul.com.br a
verificação de qualquer pro
tocolo externo que esteja
tramitando.YQualquer ci
dadão que tenha algum
processo junto a prefeitu
ra não precisa vir até aqui
para saber como está o

andamento", revela Hum-

berro Travi, secretário ele
desenvolvimento municio

pal. Para obter as infor

mações basta entrar no

site e digitar o número do

protocolo e o assunto. Se

guindo estes passos o cio

dadão poderá saber a si

tuação do processQ
"Qualquer pessoa que te

nha um processo correnl�
do dentro ela prefeitura
para ser analisado pode
acompanhar o processo",
explica Travi,

A inauguração do

Cetej acontece esta noi
te a partir das 19h30,
nas dependências do

centro, no rua Majp r
Júlio Ferreira, Vila

Lalau, próximo ao Sa
lão Vieirense. (CG) ILCA RAU DE MIO

RECADO
Se Deus tivesse um porta-retrato sua foto estaria nele

Ele lhe manda flores em toda prlmavera
Ele lhe manda o nascer do sol a cada manhã

A qualquer momento que você quiser conversa!', Ele
escuta

Ele pode morar em qualquer lugar do Universo, mas
,.

Ele escolheu seu coração
Deus não prometeu dias sem dor, risos sem

sofrimentos, sol
sem chuva, mas E le prometeu força para todos os

dias de sua vida, conforto para as suas lágrimas e

luz para o seu caminho.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Incentivo ao Trabalho

recomeçacom 28 integrantes
]ARAGUA DO SUL - A

Prefeitura de Jaraguá do

Sul reiniciou o Programa
de Incentivo ao Trabalho

e à Qualificação Profissi

onal (pIT) no último dia

2, quando os 28 integran-
,

tes da primeira turma des-
I

te ano receberam infor-

mações sobre à progra
ma. Realizadas no auditó

rio do Sesi durante toda

esta semana, estas ativida

des iniciais incluem ainda

um ciclo de palestras -

dados históricos e geográ
ficos do município; higie
ne pessoal; manipulação
de alimentos; Senai e 5S;
segurança no trabalho;
meio ambiente - e um tes

te de nivelamento escolar.

Após esta fase, os traba

lhadores bolsistas serão en
caminhados para presta
rem serviços nos mais di
versos setores da adminis

traçãomunicipal, receben-
", do constante acompanha

,

mento escolar.

ESTADO DE SANTA CATARINA

� PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

o PIT foi implantado
, em março de 2000 com o

objetivo de proporcionar
a qualificação profissional
do trabalhador desempre
gado, de forma a torná-lo

apto a atender as exigênci
as do mercado de traba

'lho, incentivando o com

bate ao desemprego. Os
participantes assinam um

contrato de seis meses

com a Prefeitura (sem vín

culo empregatício), perí
ado em que, recebem
mensalmente um salário

mínimo, uma cesta básica
e vale transporte. Também

passam por cursos de trei

namento; integrados a ati

vidades práticas. Desde a

sua implantação, há quatro
anos, o Programa de In

centivo ao Trabalho e à

Qualificação Profissional já
envolveu 664 pessoas, sen
do que cerca de 20% des
te total de participantes
foram encaminhados a

empregos formais.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

• ESCOTISMO: CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL DOS JOVENS

Grupo escoteiro Guará-Mirim
atividades dia 7

• • •

Inicia

GUARAMIRIM - Movi

mento escoteiro é um méto

do educacional realizado
com a colaboração de adul

tos voluntários devidamente

treinados para trabalhar com

crianças e jovens dos 7 aos

21 anos, sem vínculos políti
co-partidários, que valoriza a

participação de pessoas de

todas as origens sociais, raças
e crenças de acordo com

propósitos, princípios e mé

,todo específico. '

''Através de atividades pro
gressivas, atraentes, variadas,
seguras, interessantes e diver

tidas, o escotismovisa desper
tar o potencial de crescimen
to dos jovens e contribuirpara
que eles assumam seupróprio
desenvolvimento e realizem

suas plenas potencialidades 6-
sicas, intelectuais, sociais,
afetivas, espirituais e do cará-

DECRETO N° 005/04
HOMOLOGA RESU,LTADO DO CONCURSO

PÚBLICO
N° 001/2003.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de

Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais e com base no item VII do Art.

66 da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:

Art. 1°) - Fica homologado o Resultado do Concurso

Público nO 001/2003, da Prefeitura Municipal de

Corupá.
Art. 2°) - Este Decreto entra em vigor na data de

\

sua pu b I i cação, revogadas as d isposi ções em

contrário.

Corupá, 22 de janeiro de 2004.

LUIZ CARLOS TAMANINI

PREFEITO MUNICIPAL

suas

Divulgação
Todas as atividades são realizadas com objetivos educacionàis

t�r, �om<f\c.idadãos �espon
saveis, pml.1hpantes e uteis em
suas comunidades", comen
taWIadimirManzan, chefe de

tropa escoteira

Com o objetivo de con

tribuir para que os jovens as
sumam seu próprio, desen
volvimento, como cidadãos

responsáveis, participantes e

úteis em suas comunidades,
o grupo Guará-Mirim vem

realizando atividades confor

me definido no projeto
educativo que trabalha no

jovem três princípios básicos:
o dever para com Deus,
para com o próximo e para
consigo mesmo.

"Para realizar esse traba-

Seções

lho, o grupo utiliza um'mé

todo educacional específico.
Método esse voltado para
crianças e jovens dos 7 aos

, 21 anos. O movimento es

coteiro valoriza a realização
de um tr�balho específico
para cada faixa etária de de

senvolvimento", afirma

Cíbia Fernandes Neves, che
fe de alcatéia. Por isso, divi
de-se em quatro ramos ou

seções: Ramo Lobinho,
Ramo Escoteiro, Ramo

Sênior e Ramo Pioneiro. O

grupo Guará-Mirim, fica lo
calizado no bairroBananal do

Sul, na rua Olanda Petri

Sattler, 121. O grupo conta

com mais de 40 pessoas en
tre elas, adultos e crianças. A
primeira reunião do ano

acontecerá no próximo sá

bado e estão abertas para
novas inscrições, maiores in
formações podem ser obti
das pelo telefone 373-3411.

Ramo Lobinho - Meninos e meni

nas dos 7 aos 10 anos são reunidos em

uma Alcatéia onde passam por um pro
cesso de desenvolvimento e aprendizado
ambientado na Fantasia e baseado na his
tótia de Mowgli, o menino-lobo;

Ramo Escoteiro - Ao completarem
11 anos, as crianças passam a integrar uma
nova seção, a Tropa Escoteira, formada
por até quatro patrulhas de 6 a 8 escotei

ros;

Ramo Sênior - Dos 15 aos 17 anos,

os membros juvenis - meninos e meni

nas - são reunidos em Tropas de Esco

teiros Seniores,Tropas de Guias Escoteiras
ou Tropas Seniores Mistas que devem ser

.

compostas por até quatro patrulhas de 4

a 6 seniores;
Ramo Pioneiro - Com o objetivo

de desenvolver ações sociais e de cidada

nia, aplicando todos os conhecimentos
reunidos durante as demais etapas de sua

vida escoteira, rapazes e moças de 18 a

21 anos reúne-se no Clã Pioneiro, (FC)

cipal de Eventos, onde tam
bém acontecem atividades
como dança, ginástica, jogos
de mesa, recreação, traba
.lhos artesanais e confecção
de fantasias.

O evento inclui banhos

de piscina e passeios no Par

que Aquático do Sindicado

do Vestuário, sendo que a

Prefeitura disponibiliza ôni
bus para o deslocamento

_
dos idosos ao parque, aquá
tico, tendo como ponto de

partida a sede do CCTI. A

superintendente deAssuntos

Colônia de férias envolve cerca de 300 idosos
]ARAGuA DO SUL - A

Secretaria de Desenvolvi

mento Social e Habitação
está realizando a Colônia de

Férias/2004, que envolve
-rnais de 300 inscritos. Des

tinada a pessoas com idade

a partir de 60 anos, a pro-
.J'

moção iniciou na última ter
ça-feira e encerra no próxi
mo dia 20, com um baile

de carnaval previsto para
acontecer a partir das 14

horas, no Centro de Convi

vência da Terceira Idade,
localizado no ParqueMuni-

Sociais, Natália Lúcia Petry,
acrescenta que também se

rão servidas frutas e água aos
participantes durante todas
as atividades. Ela lembra que
o objetivo da colônia de fé

rias é "proporcionar aos ido
sos - durante o período de

recesso de seus grupos - al

ternativas de lazer, entrete
nimento, confraternização e

socialização, além de
conscientizá-los para que
desenvolvam.atividades que
levem a uma melhor quali
dade de vida".
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I CONVENCIMENTO: POLICIAIS CONSEGUIRAM EVITAR QUE MULHER TIRASSE A PRÓPRIA VIDA

Intemado na UTI homem que
tentou se suicidar com um tiro

]ARAGUÁ DO SUL -

A Policia Militar do

Município registrou
na noite de segunda
feira, por volta das
21 h30, uma tentativa

de suicídio ocorrida

na Rua 25 de Julho,
no Bairro Vila Nova.

Segundo informações
do relatório da PM,
eles haviam sido soli

citados a comparecer
numa casa onde o ma

rido estava armado e

. ameaçando a mulher.

Quando chegaram no

local indicado, Van
derlei José Fogaça, 35
anos, estava em .fren

te à residência, foi re
vistado, mas não en

contraram nada com

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL NQ 001/2004/PMJS
O Município de Jaraguá do Sul, através da Comissão Especial nomeada pela portaria nQ337/
2001, torna público para conhecimento dos interessados que se encontram abertas as

inscrições para a Concessão de Auxílio Financeiro para Alunos de Baixa Renda Familiar,
residentes no Município de Jaraguá do Sul e que cursam o Ensino Superior, em Nível de
Graduação, nos termos da Lei NQ 2.837/2001, de 13 de junho de 2001, regulamentada pelo
Decreto Nº 4.335/2001, de 20 de junho de 2001, alterada em alguns dispositivos pela Lei
3.291/2002, de 03 de dezembro de 2002 e Decreto NQ 4.758/2002, de 03 de dezembro de
2002.

1-DAS INSCRiÇÕES
1- Período: As inscrições far-se-ão no período de 01 a 15 de março de 2004, na Divisão de
Conselhos, em frente ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em formulário
próprio.
As fichas de inscrição podem ser retiradas na Portaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, UNERJ, UNIVILLE, ACE, FAMEG, FURB e no site www.jaraguadosul.com.br/prefeitura.

2- Horário: De 2� a 6� feira, das 08h e 30min às llhoras e das 13h e 30min às 16h e 30min.
3- Requisitos
a) Ser residente e domiciliado no Município de Jaraguá do Sul, a pelo menos três anos;
b) cursar Ensino Superior em Nível de Graduação;
c) não ser contemplado com benefício similar ou outra forma de auxílio por qualquer outra
instituição, inclusive crédito educativo;
d) apresentar a documentação exigida, na forma do item 4 deste Edital;
e) comprovar condição de baixa renda familiar, nos termos da Política Nacional de Assistência
Social, aprovada através da resolução nQ207/CNAS, de 16/12/98;
4- Documentação
a) fotocópia da Carteira de Identidade e CPF;

b) resumo da matrícula da instituição de ensino e valor da mensalidade;
c) fotocópia das contas de água, luz e telefone (recentes - de até 6·meses);
d) se colaborador de alguma empresa, declaração do setor competente, de que não é beneficiado
com auxílio na mesma;
e) declaração da instituição de ensino superior de que não concede bolsa ao aluno requerente,
bem como declaração de que o mesmo não recebe qualquer outro benefício através da instituição;
f) comprovante de rendimento do requerente e familiares - folha de pagamento recente (de no

máximo 3 meses) não podendo constar férias;
g) caso o requerente ou algum familiar seja beneficiado com o seguro desemprego, apresentar
cópia do comprovante;
h) caso o requerente ou algum familiar seja autônomo ou não possuir rendimento, anexar

ele. A esposa de

Gogaça, Adriana Ro

drigues, 29 anos, não

qUIS fazer registro
contra o marido e não

localizou a arma para

entregar à guarnição.
Assim que os poli

ciais se deslocaram da

residência do casal,
permaneceram em

rondas pela região.
Por volta das 23h30,
vizinhos dos dois es

cutaram disparos de
arma de fogo e comu
nicaram a PM nova

mente. Quando as vi

aturas chegaram no

local, depararam-se
com Fogaça caído
com ferimento no ab
dome ocasionado pelo

"

projétil. Em frente à

casa estava Adriana,
de posse de um revol

ver calibre 38, o qual
ela mantinha na altu

ra da cabeça, dizendo
aos policiais que iria

tirar a própria vida.

Após certo tempo de

negociação com ela,
os policiais consegui
ram convence-la a não
se matar e ela acabou

entregando a arma

para o GRt (Grupo de

Resposta Tática).
Adriana elatou

aos policia que o

marido tentou suicí

dio, versão confirma

da pelo filho docasal,
de 11 anos, e demais

moradores da locali-

declaração disponível junto à ficha de inscrição, assinada também por duas testemunhas

i) fotocópia da certidão de casamento;
j) fotocópia da certidão de nascimento dos filhos;
k) 01 foto 3x4.

I) fotocópia do comprovante de pagamento de aluguel ou financiamento de casa própria;
m) fotocópia de comprovante de pagamento de transporte(passe mensal ou recibo ou nota

e
fiscal)
4.1 A não apresentação de todos os documentos acima relacionados inabilita o processo e �
inviabiliza a concessão da bolsa. r
4.2 O candidato deverá revisar a ficha de ínscrtção e verificar a exatidão das informações nela

contidas, tornando-se, após a assinatura, inteiramente responsável pelas mesmas.
4.3 As informações deverão estar preenchidas sem rasuras.

4.4 Não poderão ser anexados documentos a ficha de inscrição posteriormente a entrega da

mesma na Divisão dos Conselhos.
II - DO aENEFíclO
O benefício constante do presente Edital será distribuído conforme grau decrescente de

necessidade, no valor de até 02 ( duas) UPMs ( Unidade Padrão Municipal )per capita, num
limite de até 500 (quinhentas) UPMs mensais.
111- DAS DISPOSiÇÕES GERAIS E FINAIS

1- O candidato que não apresentar a documentação solicitada será inabilitado;
2- O candidato beneficiado com o auxílio financeiro fica sujeito a prestação de serviços de

relevância comunitária, à Administração Pública, sempre que houver necessidade, não

ultrapassando o limite de 08 (oito)horas semanais.
3- O trancamento ou desistência do curso, faz com que o benefíeio do aluno seja extinto.

4- Considerando o volume de serviço para os profissionais que compõe a COMISSÃO ESPECIAL,
sendo tanto funcionários da Prefeitura que tem outras funções, quanto estudantes que trabalham
em empresas, a divulgação dos alunos bel'leficiados ocorrerá da seguinte forma: -Dia 22 de

março de 2004, divulgação da listagem não oficial, tendo o estudante o prazo de 02 (dois) dias
para entrar com recurso no Setor de Protocolo (Isento de Taxa) da Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul, no horário de atendimento do Protocolo;-Dia 30 de março de 2004, divulgação
da listagem oficial. A divulgação das listagens será no mural da Portaria da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, UNERJ, UNIVILLE, ACE, FURB, FAMEG, e no site www.jaraguadosul.com.br/
prefeitura.
IV - DAS PENALIDADES:

1- Os alunos beneficiados pelo auxilio financeiro que consta da lei nQ2837/2001, alterada em

alguns dispositivos pela Lei 3.291/2002, em que for constatado qualquer irregularidade durante,
a seleção ou a qualquer tempo após a concessão da referida bolsa,"perdem o direito ao auxílio

financeiro.
.

E para que ninguém alegue ignorar as informações acima citadas, o presente edital será
afixado no Quadro Mural e publicado em resumo em jornal de circulação local. Jaraguá do
Sul, 03 de fevereiro de 2004.

dade. Ela foi encami

nhada à Delegacia de

Polícia Civil para pres
tar esclarecimentos. A

arma, juntamente com

mais 11 munições que
estavam na residên

CIa, foi entregue ao

comissário de plantão.
O ferido foi enca

minhado ao Pronto

Socorro do Hospital
São José, onde foi in

ternado na UTl (Uni
dade de Tratamento

Intensivo) em estado

grave. Fogaça foi au

tuado em flagrante e,

quando se recuperar,
vai responder inquéri
to policial por porte
ilegal de arma ..

(FABIANE RIBAS)

IRIS BARG PIAZERA
Secretária de Educa ão

.

MASSA FICA NO HOSPITAL ATÉ HOJE
OS médicos que atenderam Felipe Massa no Hospital Geral
Catalunha, em Sant Cugat Del Vallês, decidiram mantê-lo er .

observação até hoje. Apesar de os exames de tomografia e raio

não terem revelado nada demais sério,Massa permanecerá internad
O piloto bateu o C23, novo carro da Sauber, amais de 300 km/h rd!
barreira de pneus da curva 1 do circuito espanhol. Osmédicos queren�
ter certe�a �ue a fortíssima ,desaceleração não provocará qualqu�
consequência dentro do penado de 24 horas. Resignado, o brasilelW
aceitou a decisão. ''Estoume sentindo bem e, pormim, já teria ind ti
embora,mas elesme explicaram os riscos a que qualquer pessoa est�.,
sujeita no caso de uma pancada dessas". O acidente aconteceu lol'
no início do terceiro e último dia de treinos da Sauber na Espanh!ll1
Massa estava abrindo a quarta volta quando perdeu o controle d

carro por causa de um problema na suspensão dianteira, com c

admitiria mais tarde a equipe suiça. "Quando freei, o carro sai

virando até acertar os pneus. Depois que parei, avisei a equipe d (

ocorrido, desliguei a chave geral e saí do cockpit sozinho. Tirei I (
capacete e fiquei esperando o resgate." Osmédicos que o recebera1
de�idiram transportá-lo de helicóptero para o Hospital Geral d.AI
Catalunha, por não disporem de eqwpamentos capazes de realiza
os exames necessários. Embora os exames mais detalhados nad

tenham revelado de grave, os responsáveis pelo atendiment

resolveram estender o período de observação.
o

LOTERIAS '!

Quina
concurso: 1257
15 - 30 - 43 - 63 - 64

Megasena
concurso: 535

06 - 14 - 28 - 47 - 49 - 56

Loteria Federal
concurso 03806
l° - Prêmio: 49.202
2° - Prêmio: 09.042
3° - Prêmio: 52.169
4° -_ Prêmio: 03.071
5° - Prêmio: 61. 1'36

Lotomania
concurso: 389
11 - 19 - 24 - 26 -

28 - 32 - 34 - 38 -

39 - 40 - 41 - 45.-
63 - 66 - 68 - 73 -

75 - 80 - 91 - 00

BRUNHILDE HESSE PASOLD

Secretária de Desenvolvimento Social e Habita ão
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competidores. Então, estamos
com sete atletas em fasede tes

tes e devemos ficar com pelo
menos quatro deles para refor

çar o grupo", destaca.
O foco principal da equi

pe é o campeonato estadual,
que começa no mês de abril,
'além da Olesc (Olimpíada
Estudantil de Santa Catarina).
Antes desta competição,os ade
tasatuam nacopinha eemmais
dois quadrangulares, que servi
modep�odotimepara
o catarinense, ''Nossoplantelé
muito bom, contamos com a

mesma base, apesar de alguns

as oito primeiras equipes e

acabamos em sétimo, entre 23
para atuar em outras cidades",
diz. (FR)

SANTA CATARINA MOUNTAIN BIKE BEACH - 2004

-� Mountain Bike será a atração nas praias de Itapoá e São

francisco do Sul, neste final de semana.

b já tradicional Santa Catarina Mountain Bike Beach, inicia
anhã com largada em Itapoá, na praia das Pedrinhas, às 10

oras, com chegada na Vila dá Gloria, junto ao restaurante

et'es.

\Jo sábado pela manhã, às 9 horas, no Mercado Municipal
'cia a Volta a Ilha de São Francisco do Sul, passando pelas

íPtaias de Laranjeiras, do Ervino, Praia Grande, Enseada, de

Faulas e retomando ao Mercado Municipal No domingo às
[O horas será realizada a prova de Cross Country, será defron
e a Bike Sul, na rua Marcilio Dias, no centro da cidade.
iclistas de Santa Catarina e do Paraná estarão participando

ro evento, que distribuirá 1,8mil reais em premiação, divididas

Em cinco Categorias: Elite,]unior, Sub 30, Master e Feminino.
b valor da inscrição será de 30 reais.

Apóiam este evento as Prefeituras Municipais e Secretárias de
[Iurismo dos municípios de Itapoá e São Francisco do Sul,
Bike Sul, F. Andreis, SAMU - Serviço de Atendimento Medi
to Urgente, Polícia Militar de Santa Catarina, Polícia Rodoviá
Iria Estadual e Policia Rodoviária Federal
�

Bombeiros Voluntários de Guaramirim
COMUNICADO

,
Comunicamos aos interessados que queiram a ingressarno
quadro de Bombeiros Voluntários de Guaramirim, que
compareçam na data de 14/02/2004, sábado às 15:00
horas, na corporação dós Bombeiros Voluntários de
Guaramirim c/ os seguintes requisitos.

Ter idade mínima de 18 anos.

Estar empregado c/ carteira assinada. Paranão haver
vínculo empregadista junto à corporação. (Trazer
carteira de trabalho na data de apresentação)
Não ser portador de qualquer doença ou contusão que
afete o desempenho nas atividades de bombeiros.

Deve ser uma pessoa idônea c/ boa conduta perante a
sociedade. (Trazer folha corrida de boa conduta, pegar
no cartório criminal do fórum de Guaramirim, munidos
de identidade e CPF)

Que tenha residência fixa em Guaramirim.

Identidade.

Obs.: Inscrições somente p/ o sexo masc'ulino.

NELSON GONÇALVES DE OLIVEIRA
Comandante

I

CORREIODO POVO 11

Torneio 'de futsal inicia as
)

atividades do calendário 2004

mes, mas ano passado
participaram 17 grupos.
Acredito que este au- tivo, é promover o

menta

d�e-se
à divul- intercambio entre os mu- Blumenau. (FABIANE RIBAS)

Piloto AlessanderLenzi treina em Curitiba para o brasileiro

SCHROEDER - A

Comissão Municipal de
Esportes da Prefeitura
do Município abriu on

tem as inscrições para o

110 Torneio de Verão
Aberto de Futsal. As

pessoas interessadas em

participar da disputa
deve comparecer na en

tidade esportiva até o

dia 18 deste mês e pa

gar taxa de R$ 100,00,
por equipe. O congres
so técnico da competi
ção está agendado para
o dia 19, no auditório

do Centro de Múltiplo

]ARAGuA DO SUL -

O catarinense Alessander

Lenzi é uma das atrações
da segunda etapa do 170

Campeonato Brasileiro

de Jet Ski, que será dis

putada neste sábado e

domingo, na Marina Jet
Side, em Curitiba. O

hexacampeão brasileiro
e campeão mundial de

2001 na categoria
Freestyle Profissional

(manobras livres) trei

nou intensivamente e es

pera garantir a segunda
vitória na competição.
Lenzi, que chegou na

terça-feira em Curitiba

pretende atuar bem apre
sentações no final de se

mana. O lago é bom,
não tem marolas é fun

do e permite fazer boas

manobras.

"Eu treinei forte no

final de semana e espe
ro garantir mais uma vi
tória, pois o campeona
to já está na metade. Na

primeira etapa não che

guei a fazer todas as ma

nobras que estavam pro
gramadas. Espero que
em Curitiba eu consiga
mostrar tudo o que pre
parei", explicou. Consi-

Uso, na rua do ginásio
de esportes. Os jogos.
terão início no dia 27

deste mês, uma sexta

feira, e serão destinados
a todos os adeptos des
ta modalidade esporti
va de Schroeder e cida

des vizinhas.
A expectativa dos

organizadores do even

to é envolver entre 12 a

18 equipes. "Em 2002,
contamos com 13 ti-

gação do campeoriato
em outras cidades", des
taca a representante da'

CME, Edite Hc le na

Hang. Ela enfatiza que a

quantidade de equipes
não é a questão, pois
focam a atenção na qua
lidade. Se aumentár o

numero de times os jo
gos serão realizados nas

terças e sextas-feiras,
com previsão de encer

rar no início de abril. "O

objetivo do torneio, que
abre o calendário espor-

riicípios, trazer o futsal,
que é a modalidade mais

disputada em Schoeder,
pra cidade", diz Edite.

Ela salienta a questão dos

valores atribuídos pelo es

porte, como o lazer, saú
de. "É uma oportunida
de de as crianças assisti

rem aos adultos e desper
tarem interesse pela mo
dalidade" .

tem início arrianhã, com
a recepção dos pilotos e

o .acerto dos motores.

No sábado, das 9 às 12
. horas, acontecem as ins

crições. Das 12 às 14

horas, os pilotos reali

zam os treinos oficiais. A

primeira série ?e bateri
as de todas as categorias
(circuito fechado) come
ça às 14h30. Os pilotos
inscritos no Freestyle
(manobras livres) fazem
a primeira série de apre
sentação a partir das

16h30. No domingo, as
disputas começam às 12

No ano passado, a

primeira colocada foi a

Coremaco, seguida do
Posto Cidade, de Jaraguá
do Sul, e Sul fabril, de

-

/ D.o\�
.UÓ

. Divulga o

Jaraguaenses está na capital paranaense em busca de mais um título para o currículo

derado um dos princi
pais nomes da modali
dade no País, Lenzi é

um dos favoritos para

conquistar o sétimo títu
lo brasileiro no Freestyle
Profissional e represen
tar o Brasil no Campeo
nãto Mundial, marcado
para o período de 3 a 11

de outubro; em Lake

Havaz u, no Arizona

(EUA). No ano passado,
ele terminou em tercei

ro lugar no Mundial. A

programação da segun
da etapa do Campeona
to Brasileiro de Jet Ski

horas, com a segunda sé

rie de baterias do circui

to fechado. Às 15 horas

está marcada a segunda
apresentação dos pilotos
do Freestyle. Às 16h30

será realizada a pre
miação. A segunda etapa
do 17° Campeonato Bra
sileiro de J et Ski 2004
tem a organização da As

sociação Brasileira de Jet
Ski BJSA, com promo
ção da CRF Sports e pa
trocínio da Sea Doa e

Yamaha. O apoio é da

Marina J et Side, CVC,
Hertz eFun jet.

QUINTA-FEIRA, 5 de fevereiro de 2004\ ESPORTE
O�--------------------�------------------------Õoesup�o�r�e@n�o�rn�a�i�co�r�r�el�o�a�op�o=v=o�.c�o�m�.�b�r-----------------------------------------------

uipeAdesc Infanto-juvenil IAPOIO: PM SOLICITA AuxfllO DA COMUNIDADE E ORIENTA AS PESSOAS A MENTEREM AS CASAS FECHADAS

e� repara-se para o estadual

��� ScHROEDER - A equipe
n rele futsal do Município -

reoAdesc/Angero/Grameyer/
(UMUne- categoria infanto-ju
eitenil, até 16 anos, reiniciou as

rrd�tividades esta semana com

:s�stas às competições deste

�� o. A primeira está marcada

} ra o mês de março, quando
m contece a Capinha de Vemo,
;ai, paralelo com o Torneio de
d ema. O grupo está treinan
:i �o em dois períodos devido

Iu\ fase de testes. O técnico da

di!\desc,GlaucoBehrens, infor
za

ldma que devido aos resultados

ntrO ano passado, decidiram in-

vestirmaisno time esteano. "O atletas terem estourado a ida-

objetivo em 2003 era ficar en- de e terem sido contratados
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ESPORTE
esporte@Jornaicorrelodopovo.com.br

IAPRESENTAÇÃO: JOGO ACONT�CE HOJE À NOITE, NO GINÁSIO DE ESPORTES DO PARQUE MALWEE

12 CORREIO DO POVQ

Malwee faz amistoso hoje
contra o time de Cascavel

]ARAGUÁ DO SUL -

Hoje acontece um dos

principais amistosos

da equipe Malwee de
futsal. À noite, a par
tir das 20h30, os

jaraguaenses entram

em quadra para atuar

contra a equipe de

Cascavel, que foi cam
peã' do Estado do
Paraná no ano passa-
do e também vai b ri

gar pelo título da Taça
Brasil. Esta será a

apresentação do gru
po, após os 15 dias de

pré-temporada, reali
zada na cidade de

lndaial. Neste perío
do, os atletas tiveram

preparação física e, na

" avaliação do super
c";sor da equipe,

.ber Rangel, os jo-"

!
u an d o ficaram

EDITAlimadamente 25
O MunJarados.
2001. O

.'
d• r amistoso e

mscr

resi!é será o mais di-
Grl\l então podere-1)"
,::Ias avaliar melhor o

Jesempenho dos jo-.

Alexandre Bogo

Jogadores terão desempenho avaliado no jogo de hoje

gadores em quadra
- destaca Rangel. O
goleiro Franklin re

tomou os treinos na

tarde de segunda-fei
ra e estará à disposi
ção do técnico

Fernando Ferreti.
Ele havia sofrido um

descolamento de re

tina durante um dos
treinos em lndaial,
mas já se recuperou.
O único que pode fi
car fora da partida é

o Nuno, que sentiu

virilha e vai rnrc ia r

tratamento.

O técnico Fernan

do Ferreti preferiu
não antecipar a

escalação. "É apenas
mais um treino e não

temos nenhuma

obrigação de formar

titulares ou reservas.

Teremos, a exemplo
dos anos anteriores,
formações que darão

várias configurações
as partidas d e acor

do com o comporta
mento dos adversári

os", destacou o trei

nador ..

O valor do ingresso
é R$ 5,00 e pode ser ad

quirido no Posto Mime.

O jogo serve de prepa
ração para Copa Sul

Brasileira de Futsal, que
acontecerá entre os dias
10 e 14 de fevereiro, na
cidade de Joaçaba. A
Malwee foca também

objetivos para a dispu
ta da fase final da 31 a

Taça Brasil de Clubes,
que acontecerá entre os

dias 1 e 7 de março, em

Goiânia eGO). A equi
pe jaraguaense luta

pelo bicampeo-nato.
(FABIANE RIBAS)

Secretaria de Desenvolvimento vai apoiar a canoagem
]ARAGUÁ DO SUL -

A Gerência de Organi
zação do Lazer, da Se
cretaria de Estado do

Desenvolvimento Regi-
- anal está apoiando atra

vés de divulgação, a

Copa Brasil de Ca

noagem Slalon, que
acontece neste final de

semana, no Rio Bra

cinho, em Schroeder,
onde a Federação de

Canoagem do Estado
de Santa Catarina, orga
nizadora do evento, es

pera contar com a pre
sença de 75 atletas de

toda: as partes do Brasil

como Rio Grande do

Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Rio
de Janeiro, Mato Gros
so do Sul, Goiás, Bahia
e Brasília, além dos atle
tas da seleção brasileira.

O Slalom é pratica
do em rios com

corredeiras, num per
curso que varia entre

250 e 400 metros. Atra
vés de arames

suspensos são pendura
das até 25 portas que
devem ser ultrapassadas
na seqüência numérica e

no sentido - a favor e

contra a correnteza -

indicados. Cada toque
do canoísta, embarca
ção ou remo em qual
quer uma das balizas
acrescenta dois segun
dos ao seu tempo. A
não passagem pela por
ta implica em 50 segun
dos. Aquele que fizer o
menor tempo - desci
da mais penalidades' d�
duas descidas sucessi
vas - é o vencedor.

As classes de embarca

ção são padronizadas pe
las regras da Federação ln-

ternacional de Canoagem,
conforme nosmostram as

ilustrações a seguir: K-1
Caiaque para uma pessoa.
Tem o comprimento mí

nimo de quatro metros,

largura mínima de 60 cen

tímetros e o peso mínimo
de nove quilos.

A federação confirma

que a pista de Schroeder é
ideal, pois possui as carac
terísticas interessantes

como controle de água
(vazãomáxima de 15 m3/
s,qualidade de água eextre
mamente limpa) e canali

zação do leito do rio.

QUINTA-FEIRA, 5 de fevereiro de 2004
._

NOTAS�__ ,

DME DE MASSARANDUBA
O Departamento Municipal de Esportes da Prefeitura de
Massaranduba retomou as atividades dia 19 e já realizaram
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 que serão promovidas pela entidade esportiva
serão os campeonatos aberto de vôlei de areia, feminino e

masculino, e futebol de areia, ambas na Praça Guesser.
As pessoas que desejam mais informações podem
telefonar para 379-1203.

PARREIRA CÓNVOCA SELEÇÃO BRASILEIRA PARA AMIS

TOSO

O técnico CarlosAlberto Parreira convocou, nesta terça-feira,
22 jogadores para o amistoso da Seleção Brasileira contra a

Irlanda, dia 18 de fevereiro, no estádio Landsdowner Road

Stadium, em Dublin.

A grande surpresa da lista foi o meiaJúlio Baptista, chamado
por Parreira pela primeira vez.

A princípio, Parreira iria convocar apenas os jogadores que
estão no exterior. O treinador, no entanto, mudou de idéia e

já divulgou queMarcos e Luís Fabiano estarão no grupo que
vai à Irlanda.

O treinador da Seleção Brasileira decidiu não convocar atletas
de Cruzeiro e Santos.No dia 17, o time mineiro recebe o

Santos Laguna, do México, pela Copa Libertadores. Pela

mesma competição, o Santos enfrenta o Guaraní, do Paraguai,
no dia seguinte, data do jogo do Brasil.

A partida em Dublin servirá como preparação para o jogo
contra o Paraguai, dia 31 de março, pelas Eliminatórias para
a Copa do Mundo de 2006.

As duas seleções já se enfrentaram em três amistosos, com

vantagem para o Brasil. Em 74, noMaracanã, a Seleção venceu
por 2 a 1 e em 82, em Uberlândia, goleou por 7 a O. Os

irlandeses venceram por 1 a 0, em 87, no mesmo local do

jogo do dia 18.

Confira os convocados:

Goleiros: Dida (Milan) Marcos (palmeiras) Laterais: Cafu
(Milan) Belletti (Villarreal) Roberto Carlos (Real Madrid)
Júnior (Siena) Zagueiros: Edmílson (Lyon) Lúcio (Bayer
Leverkusen) Juan (Bayer Leverkusen) Roque Júnior (Siena)
Volantes: Emerson (Roma) Gilberto Silva (Arsenal) Júlio
Baptista (Sevilla) Kléberson (Manchester United) Meias:

Juninho Paulista (Middlesbrough) Juninho Pemambucano

(Lyon) Zé Roberto (Bayem de Munique) Kaká (Milan)
Atacantes: Ronaldo (Real Madrid) Ronaldinho (Barcelona) .

Adriano (Inter de Milão) Luís Fabiano (São Paulo)

Rua Presidente E itácio Pessoa. /081 - 47 275-1862
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