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Casal celebra hoje ·70 anos de
amor e união em Nereu Ramos

00/0
Kremer, responsável pelo car-tório
�Ieitoral de Jaraguá do Sul, afirma
"cinco de maio é a última data para
quem precisa fazer o seu título

eleitoral; realizar transferência ou

tirar uma segunda via e não existe
pos-sibilidade de prorrogação de

prazo". PÁGINA 3

Alexandre Bago

Casal Helga e Hilário Murara provam que amor é para toda vida. Moradores do bairro Nereu Ramos em

, Jaraguá do 'Sul eles comemoram hoje Bodas de Vinho. PÁGINA 5

Caixa tem dinheiro

para emprestar aos
trabalhadoresEquipe Malwee estréia hoje à

noite na Copa Sul Brasileira
PÁGINA 4

Condomínio deJS
pronto para receber
10 indústrias locais

PÁGINA 4

Corpo de afogado
foi localizado na

manhã de sábado

I IISsuli AdvogadosAssociados SIC '

OAB) se 397/99

(47) 371-7511
, 'ito 'l'flIbalhista,. .Empresarial

PÁGINA 10

A equipe Malwee viajou ontem para Joaçaba, onde estréia hoje na Copa Sul Brasileira contra a UCS, do Rio
Grande do Sul. Jogadores receberam orientações para corrigir os erros daúltima partida. PÁGINA 12
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Luiz HENRIQUE DA SILVEIRA - Governador (licenciado) do
Estado de Santa Catarina

A Aglutinação dos Polos

A História, com sua linha meandrosa, mas sempre em

marcha, se encarregou de fazer aquilo que a politica foi incapaz
de institucionalizar no sistema partidário, principalmente em

Santa Catarina.

Nesses menos de 20 anos que se seguitam ao regime
autoritário, entre marchas e contramarchas, à dispersão que
constituiu dezenas de partidos, está se sucedendo um processo
aglutinativo, que já começa a delinear, claramente, dois pólos
opostos.

Reunindo, em .geral, de um lado, politicas que saíram da

Universidade, das Igrejas e dos Sindicatos, lutando contra o

regime de 1964, e, de outro, aqueles que serviram, e se serviram,
dele.

Aos primeiros, agregaram-se as forças que desejam um novo

pacto, que resulte na construção da democracia social, �o
mesmo tempo vigorosa institucionalmente, operosa
economicamente e, socialmente, distribuidora de renda.

Aos segundos, juntaram-se aquelas que laboram na

manutenção do "status quo", ou seja: das regalias consagradas
a uns e negadas aos milhares; concentradora, opaça, excludente
de milhares de brasileiros no campo politico, administrativo,
econômico e social.

De um modo generalizado, pode-sê agrupar no primeiro
grupo - a que eu chamo de mudancista - as lideranças que, no

passado, congregaram-se em torno do'MDB e que, hoje, estão
representados, junto a novos e importantes valores, em diversas

siglas, como PMDB, PSDB, PT, PPS, PSB, PDT, PTB, PCdoB,
PV; PHS, PL e outras tantas.

No lado conservador, aqueles que fizeram da ARENA o

pilar de sustentação do arbítrio, do; autoritarismo, Passando
por diversos nomes: PDS,PDR, PPB eag�ra Pp, a velha Arena
foi se mimetizando para fugir das suas div�rsas' ,identidades
populares. A diáspora ocorrida quando da fundação' do PFL já
não mais representa a mínima hipótese de divisão daquele que
foi proclamado um dia "o maior partido do Ocidente".

Pelo contrário, à exceção de importantes lideranças, que já
não aceitam o mandonismo oligárquico, naqueles dois Partidos
concentra-se a estrutura autoritária, nepótica e populista.
Uma acurada análi�e desses dois pólos revela, claramente, que,
no primeiro, as decisões são discutidas de bllixo para cima,
transparente e democraticamente, enquanto, no segundo, as.
lideranças imprimem, comprimem e exprimem verticalmente,
de cima para baixo, a sua vontade incontestável. No primeiro,
os líderes são menores-do que seus partidos; no segundo, eles
são seus' parpd.os:'ec os, demais apenas seguidores,

É f�nd,l\l.�,�nt\ll que militantes partidários das siglas que

surgirarp' �� QP��iç-ãó,à ditadura tenham essa visão mais ampla,
capazes de e�ergir t;da a floresta e não apenas a árvore que
está à frente. Pois, só chegaremos à construção do Brasil

s_onhado há tanto tempo ,se tivermos fidelidade à nossa luta

histórica, bem corno .a capacidade de afastar sentimentos

menores'; rancores passados e idiossincrasias.
A História não nos perdoará se não soubermos qual é o

nosso lado!

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

OPINIÃO
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Razão e Sensibilidade
Hoje em dia, todos temos

razões, ou pelo menos, ��,
nossas razões, os nossos

motivos racionais, que, por
sua vez, nos levam à defender

� idéi Onossas 1 elas. que nor-

malmente se associa à palavra
Razão, com "R" maiúsculo, '

tem historicidade e funda

mentos que remontam à

Antiguidade: do princípio de

identidade, como formulado

por Parmênides, às "idéias"

de Platão, tem-se um per
curso onde se faz notar sua

presença. É, entretanto, com
Descartes que se solidifica a

associação da razão tomo

"entidade", e faz com que

possamos falar dela com letra

maiúscula.

Em ano eleitoral, a razão

com "R" maiúsculo cede

lugar às razões pessoais,
particulares.Jqué servem dê

escudo para argumentos
oportunistas, que têm corno

'

único objetivo esconder a

verdade e transformá-la em

; mero coadjuvante no pro
,

cesso, necessário; de mudança
e renovação, não apenas de

r
Em ano eleitoral, a
razão com HR"
maiúsculo cede

lugar às razões
pessoais,particulares

...J

nomes, de pessoas, mas

especialmente de conceitos

que não correspondem mais

aos anseios da população.
Mais do que nunca, o

cidadão comum é, diariamen

te, bombardeado com moti

vos, ràzões, explicações e '

'argumentos que, na maioria

das vezes, expressam os mo

tivos de uma parcela, de um

de esconder a verdade co

forma de conseguir atin

objetivos personalistas
poder, de força e de c

vencimento.

Os sentimentos e

emoções, inerentes ao,

humano, também integra
nossa razão. Mas, contu

tais características não dev

ser excessivas a ponto
sobrepujar o verdadei

sentido da razão, termo
não se aplica apenas a

conceitos pessoais sobre e

ou aquele assunto, rn

sobretudo, a um concei
coletivo de necessidade
verdades.

Neste ano eleitoral; eI

segmento, e, nem de longe, tores e possíveis eleit

representam a razão no sen-' devem trabalhar pelo v

tido, da verd�de ou mesmo da "dadeiro sentido da razão, p
vontade da maioria. união de todos em torno

Neste an? eleitoral, a
.

u:m objetivo maior, q

população, .corno acontece deveria ser o de mobilizar' ,
• ,'_ 1

sempre em épocas de disputas,
políticas, deve ficar atenta

para qualquer indício de de� ,

ttirpação da razão, de engodos
e, falta .de sinceridade pro

posital com o único objetivo

maior número de pesso ,

possíveis na concretização
projetos que venham a ben

ficiar não apenas uma peq
na parcela da população,
toda a sociedade.
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s possíveis candidatos para as eleições municipais
êm até o dia cinco de julho, como prazo final, para
ue os seus respectivos partidos registrem suas

andidaturas. Para o candidato confirmar o seu registro
le precisa estar domiciliado em Jaraguá do Sul e estar
iliado algum partido a mais de 1 ano.

Ministro da Previdência Social, Amir Lando, e o
iretor Técnico do Sebrae Nacional, Luiz Carlos

arboza, promovem hoje às 10:30 horas, ato solene

ara marcar a autorização de funcionamento do

ebrae Previdência, o instituto de seguridade que vai

erir o plano de previdência dos 4.000 empregados
o Sistema Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às

icro e Pequenas Empresas). Também poderá
tender empregados de empresas de menor porte.

projeto de lei do Executivo que regulamenta as

c arcerias, público-privadas, deverá ser prioridade da
âmara na última semana da convocação

e xtraordinária. O relator da matéria, deputado Paulo
ernardo (PT), discutiu na sexta-feira, com o

ecretário-executivo do Ministério da Fazenda,
ernard Appy, ajustes no texto, antes de liberar,
nformalmente, aos deputados da Comissão Especial
ma segunda versão de seu parecer. O início da

o iscussão e votação está marcado para hoje e o

rojeto deve ser levado ao Plenário em seguida.

m dos pontos mais discutidos sobre o projeto das
m arcerias, é o respeito aos limites de endividamento

os estados e municípios na contratação desse tipo
el e parceria, normalmente direcionada a projetos que
envolvem grande soma de recursos e cuja execução
se estende por vários anos. As liberações de recursos
úblicos serão graduais, ano a ano, e a administração

w
pública precisará comprovar que as despesas não
afetarão as metas de resultados fiscais.

Os alunos das escolas públicas estaduais ao retornarem
às escolas encontrão as salas de aulas de cara nova.

Cerca de 67 mil conjuntos de carteiras e cadeiras estão
sendo distribuídos às unidades escolares nas 29
Gerências Regionais de Educação (Gereis). "O
objetivo é colocar 1.500 conjuntos por dia, antes do
dia 16, quando as maiorias das unidades escolares
iniciam as aulas" diz Zito Baltazar, gerente deMateriais
e Serviços da Secretaria de Estado da Educação e

Inovação.

ENTRE ASPAS

r
"Estamos trabalhando pela comunidade",

,I

afirmação feita pelo atualprefeito de
Schroeder Orlando Tecilla

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

ION-UNE: O ELEITOR SE INSCREVE E RECEBE O SEU TíTULO ELEITORAL EM POUCOS MINUTOS

Cartório eleitoral afirma não

existir prorrogação

Orlando Tecilla fala sobre projetos para Schroeder

]ARAGuA DO SUL -

Pedro Kremer, responsá
vel pelo cartório Eleitoral
de Jaraguá do Sul afirma

que não existe possibili
dade de prorrogação de

prazo. Cinco de maio é a

última data' para quem

precisa fazer o seu título

eleitoral, realizar transfe
rência ou tirar uma

segunda via.
Para os eleitores inte

ressados em transferi o

título, é necessário foto

cópia da identidade é o

título anterior, para aqueles
que já completaram 18

anos deve apresentar o

original e uma cópia do

certificado de reservista do

Serviço Militar e da
identidade. J á para os

eleitores com idade entre

SCHROEDER - Atual

prefeito em exercício,
Orlando Tecilla, comentou
sobre os trabalhos que vem
viabilizando para o mu

nicípio de Schroeder este
mês. Tecilla afirma que,
"um dos problemas que
será resolvido é o caso do
cemitério local, onde não

tem mais espaço para no
vas sepulturas, a adminis
tração está adquirindo o

terreno ao lado para a

ampliação, outra obra que

já está sendo licitada é a

construção de uma pista de
skate junto ao ginásio de

esportes".
Investimentos na área

de esporte e saneamento

básico também são prio
ridades do atual governo,
mostra disso é a cons

trução de duas quadras de
futebol suíço que serão

iniciadas ainda este mês,
também será feito a troca

da areia que é usada para
filtrar a água que abastece
o município, são 100

16 e 18 anos, precisam
apresentar apenas uma

cópia da identidade. Agora
para os possíveis eleitores
com a idade de 15 anos e

completam 16 até a data
das eleições, o cartório

abrirá em março um

cadastro para a realização
desses titulas para os

jovens que queiram votar.

Kremer comenta, "em

relação ao ano passado,
houve um acréscimo de

.

30% no número de elei

tores procurando regulari
zar a sua situação eleitoral
em J arag@á. Estamos

atendendo cerca de 50

pessoas ao dia, esperamos
e pedimos que os eleitores

não deixem para a última

hora, até para evitar

transtornos maiores".

no
Hoje o sistema de

emissão de título é todo

on-line, o eleitor se inscreve
e recebe o título poucos
minutos depois. A rapidez
na entrega dei título deve

se ao fato de serem

eliminadas várias etapas do

processo atual, pois não

haverámais necessidade de

preenchimento do

formulário de alistamento

para encaminhamento à

digitação, processamento e,

posteriormente, impressão
do título, que é feita em

Brasília.

Com o novo sistema o

eleitor fornece os seus

dados diretamente ao

digitador que emite uma

listagem para o eleitor

verificar se estão corretos
ou não. Imediatamente o

"Estamos trabalhando pela comunidade", diz Tecilla

metros cúbicos de areia

-que será usado nesta troca,
comenta o prefeito.

Vamos 'estar entrando
em negociação com a

mineradora Cuba tão para
aquisição de saibro para
realizar uma operação tapa
buraco e pavimentação de
várias ruas do município,
além da colocação de

tubos para a m'elhorla da
rede de esgoto, diz Tecilla.

O atual prefeito afirma
que também serão realiza

dos investimentos na área

de educação, onde já
foram feitos os trabalhos

de terraplanagem e limpe
za do terreno onde será

construída a creche do

bairro Herm, além da

aquisição de um terreno no

valor de R$ 15 mil para a

construção de uma nova

escola no bairro Schroeder

prazo
título é processado e

encaminhado ao juiz para
assinar. Caso o eleitor esteja
inscrito em outra zona

eleitoral o sistema deverá

acusar a duplicidade para
que o eleitor faça a opção.
As exigências dos cartórios

. quanto à identificação do

eleitor, principalmente no
que se refere ao domicílio

eleitoral, serão mantidas.
Kremer está certo que

a tendência para os pró
ximos meses é aumentar o

número de atendimentos,
tendo em vista as proxi
midades das eleições
municipais. O horário de

funcionamento do Cartó
rio Eleitoral de Jaraguá do
Sul é das 13 horas às 19

horas, de segunda à sexta

feira.

/

I, não podendo esquecer
do novo posto de saúde
em frente ao banco Bra
desco.
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IPLANEJAMENTO: SECRETÁRIO DE PRODUÇÃO FALA DOS PROJETOS DE SUA PASTA PARA 2004

Condomínio industrial de JS
ser ocupadopronto para

JARAGUA no SUL - Nos

próximos dias a Prefeitura
vai começar a chamar todos

os empresários que devem
se instalar no Condominio

Industrial do município para
os acertos finais do projeto.
A informação ê do secre

tário de Produção, Dieter
]anssen, que esteve ontem na

reu-nião semanal da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de]araguá do Sul),
quando falou das propostas
de sua pasta para este ano e

sobre os projet?s até então

desenvolvidos pela adminis-
, tração pública na área de

geração de emprego e

renda.

A instalação do con

domínio industrial, de

forma, efetiva, deve ter início
ainda este semestre, De acor
do com o secretário de Pro

dução, 10 empresas foram
selecionadas a fazerem parte
do empreendimento, numa
primeira fase. A área,
localizada nas adjacências de
Nereu Ramos, é de 50 mil

Alexandre Boqo

Condomínio Industrial está pronto para ser ocupado
metros quadrados e já está

pronta para o uso. Desse

total, 10 mil metros qua
drados serão repassados
para o ]araguá-Tec, local
onde serão desenvolvidos
os projetos da incubadora
industrial.

Ainda de acordo com

]anssen, o condomínio
industrial vai gerar, na

primeira fase, 97 empregos
diretos e ao mesmo tempo

oferecer condições de ex

pansão para a�empresas ..

Nesse processo, a Prefeitura
cede o uso do terreno por
10 anos, com posterior
possibilidade de compra e

pagamentos em 36 parcelas.
Os empresários ali instalados
têm prazo de três meses

para construir e mais um'

ano para produzir.' De
imediato, a empresa deve
construir 25% do total da

obra. O secretário explica
que a segunda fase do projeto
prevê a instalação de�ais 15

empresas.
O empresário do setor

metalúrgico, Márcio Framel,
já está com seu galpão
praticamente pronto para
ser instalado no condomínio
industrial. Ele afirma que
está apoiando eS,se projeto
desde o ano 2000 porque
considera a idéia boa, tanto

para o "proprietário como

para a administração pública.
"Assim, todos ganham,'
porque as chances de bene

fícios se refletem em toda

'a sociedade": argumenta
Framel comenta que bus

cou outro local para instalar

sua empresa porque quer
"triplicar" a produção e o

número de funcionários.
Além disso, a empresa de

Framel está situada em área

próxima ao centro da

cidade, prejudicando o

bem estar dos vizinhos em

função do barulho.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Caixa temR$ 2,5 bilhões para empréstimos ao trabalhador
JARAGuA no SUL - A

Caixa Econômica Federal

tem R$ 2,5 bilhões neste ano

para emprestar nas suas

linhas de crédito sob con

signação. O valor é quase o

dobro do disponível em
2003, quando a instituição
ofertou R$ 1,3 bilhão aos

clientes. Com mais dinheiro

para crédito, a Caixa está

oferecendo para os sere
vidores públicos correntistas
da Caixa, e também para
trabalhadores assalariados
com carteira de trabalho e

renda comprovada, uma
série de vantagens diferen
ciadas na contratação desses

empréstimos. As opções
são consideradas atrativas

em, taxa/preços para os

produtos e serviços pres
tados, anuidade gratuita no
cartão de crédito e isenção
em tarifas bancárias.

Os juros para a-linha de

crédito sob consignação
variam de l,75% a 3,00%
ao mês, de acordo o prazo
escolhido pelo servidor, que
pode variar de 1 a 36 meses

e com a facilidade das pres
tações serem descbntadàs
em folha de pagamento.

Em ]araguá do Sul, o
gerente geral em exercício,
Astor]osé Schuh explica que
a Caixa já firmou convênio
com sindicatos de tra

balhadores, <;> que deve
incrementar a procura por
essas linhas de crédito. O

gerente informa ainda que,
para trabalhadores sindica

lizados, a taxa de juros é de

1,75%, inferior às tarifas
cobrados ao funcionário
não sindicalizado. ''Estamos
na etapa de visita às em

presas, apresentando nossas
linhas de crédito e expli
cando sobre o seu funcio
namento. Por enquanto,

ainda não podemos
dimensionar o número de
trabalhadores interessados
em contrair o empréstimo
com desconto em folha.

Estamos fazendo contatos
l

com as empresas, por en-

quanto", argumenta o

gerente.
A Caixa tem tradição

nesta modalidade de

empréstimo e é líder de

mercado, contando hoje
com uma carteira de mais

de R$ 1,5 bilhão. Mais de
400 mil clientes já utilizama
consignação, sendo que,
desde total, 60% são

servidores públicos dos
níveis federal, estadual e

municipal. Em janeiro, a

Caixa emprestou, em

média, a quantia de R$ 8,7
milhões, por dia.

Dependendo do

relacionamento do servidor

público com a Caixa, esse

tipo de crédito pode
favorecer o cliente em

outros produtos. É o caso

de juros do cheque especial,
que fica entre as mais baixas

do mercado, podendo
variar de 2,34% até 7,49%
ao mês. Também em

função do relacionamento,
pode ser concedida a isenção
da tarifa de contratação do

cheque especial, descontos
para a contratação do seguro
de vida e a tarifa da cesta de

serviços, que tem desconto
de 20% após o primeiro
ano. Os servidores públicos
federais ainda têm direito a

uma assinatura de revista

quando da contratação de
uma capitalização mensal ou
uma previdência. Os
benefícios serão concedidos
de acordo com a escolha
dos produtos e serviços pelo
cliente e são extensivos a

aposentados e pensionistas.

I
TER.ÇA-FEI�.6Ll_º..

de fevereirg,.. de 2�
I

FOR
CARROS
Desde 1999 o carro zero não subia tanto em apenas
mês. Durante todo o ano passado, o aumento não pas,
de 5,3%. As fábricas reajustaram as tabelas, queestav' (

congeladas desde outubro de 2003, por conta do aCQ (

com o governo. Os aumentos que quase 'todas as m

tadoras deram no irúcio do ano refletiram diretamente

preço do carro zero, que, em janeiro, teve uma alta
1

pressiva de 4,1%, o maior aumento mensal nos últia
anos. Desde agosto de 1999, quando a Agência AUI

I

Informe começou a calcular a evolução do preço doca

zero-quilômetro, os preços não subiam tanto, Para sei
I

uma idéia do impacto dessa alta no mercado, basta lemb

que ela está próxima de todo o aumento do pre
verificado no ano passado, que foi de 5,3%, A maior a

mensal registrada em 2003 foi em fevereiro, com apenas 2,11

FRANGO
O Brasil exportará 50 mil toneladas de frango para
Coréia do Sul em 2004. O negócio, estimado em cer

de R$ 80 milhões, será fechado por uma equipe técni

que virá ao Brasil para visitar os frigoríficos habilitad

a enviar cortes para aquele país; Esta será a primei
vez que o Brasil fornecerá frango in natura para a Cor'

do Sul, num reflexo direto da ocorrência do vir

influenza aviária, causador da gripe do frango, nos país
asiáticos. Tudo indica que o volume a ser adquirido'
Brasil deixará de ser comprado da Tailândia. A abertu

do mercado sul-coreano implicará na ampliação
novos potenciais compradores do Brasil, como Japão
Taiwan. Os frigoríficos brasileiros, segundo o Ministé

da Agricultura, estão preparados para atender às non

demandas, com os cortes que forem solicitados. OBra,

também deve conquistar uma fatia o mercado de ov

para a Ásia. Somente a Cingapura consome 100 milhô

de unidades por mês, dos quais 70% são importados

SIMPLES
,

As microempresas e empresas de pequeno pari
optantes pelo Simples que desenvolvem atividades rniss
deverão adotar estratégias de planejamento para ni

arcar com uma carga tributária maior a partir des

ano. O conselho é de tributaristas, que alertam para
aumento da alíquota do Simples em 50%, a partir d

janeiro de 2004, para asmicros e empresas de pequen
porte que tenham 30% ou mais de sua receita bru

proveniente da prestação de serviço. Na prática,
medida significa que as empresas que, por exempl
vendem mercadorias e também cobram pela entre

terão uma carga maior se o valor da prestação do,

serviços atingir 30%. A carga tributária federal dessl

empresa, mesmo que sua atividade principal' seja
compra e venda, irá subir 50%. O mesmo ocorre en

uma empresa que vende roupas e oferece serviços di

ajustes. O aumento das alíquotas do Simples fo:

estipulado pela Lei número 10.684 em maio do sn

passado e regulamentado em agosto pela Receita Feded
por meio da Instrução Normativa número 355,

Cotação de ontem

Compra Venda

COMERCIAL 2,9240 2,9260
PARALELO 2,9200 3,0000
TURISMO 2,8400 3,0000
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GERAL

té o dia 13 de fevereiro acontece, na rede estadual, o

pas rocesso de seleção de professores para Admissão em

esta\" Caráter Temporário (ACTs) pela Gerência de Educação
eInovação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento

egional que tem 756 professores inscritos. A escolha

de vagas para os professores ACTs Já inscritos obedece
alta

o seguinte calendário: aconteceu no dia 6 seleção para
últim professores habilitados de ]araguá do Sul, Guaramirim,
a AUI Massaranduba,- Corupá e Schroeder; ontem foi a vez

oca
dos professores não habilitados de Guaramirim; hoje a

ra sei

lemb seleção acontece em Schroeder; amanhã para os de

Corupá; no dia 12 para os de Massaranduba e no sai 13
pre
'ora para os de Jaraguá do Sul.

as2,r SCAR
A Scar divulga a relação de cursos promovidos para
este ano.Alongamento Corretivo Postural, indicado para

para adolescentes a partir de 14 anos e adultos. Acrobacias
cer

aéreas no solo, com professor de Curitiba que lecionarátécni

'litad
acrobacias aéreas em tecidos aliados a acrobacias de

rimei solo todos os sábados em duas turmas: infantil e adulto,

Cor' ambos iniciantes. Ballet Clássico: aulas para criançaas a

partir de seis anos e alunos de 10 ano. Dança Moderna:

para adolescentes e adultos acima de 14 anos. Dança
de Rua: duas turmas iniciantes para crianças e

adolescentes. Dança de salão: depois do sucesso de 2003,
estão abertas inscrições para mais duas turmas. Danças
Folclóricas Nacionais e Internacionais: para adolescentes

acima de 15 anos. Teatro: Este anos com três turmas

nov

I Bra
iniciantes com professores Nelson Borchard e Sandra

Baron. Horários e valores das aulas podem ser

< conferidas no site da Scar: wwwscar.art.br/cursos scar: ov

lilhà

ado> APEVI
Preparar os participantes em operações de tele

atendimento com ênfase em reclamações. Com essa

proposta, a Associação das Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu (Apevi) está com inscrições abertas

para o curso "SAC: Tele-atendimento a reclamações",
que acontece até quinta-feira, dia 12, das 9_às 22 horas,
no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul (Cejas).

pari
J1ist

anã
desl

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

para sempre."

REUNiÕES:
�...
4" Feira -19h30 - ENSINO

.�1_19l1&"
PARTICIPE!

2 Coríntios 9:9

Rua: MaxWilhelm, 289
Baependi / Jaraguá do Sul - se

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

Áries. C •

NÕoé �m quem você esta competindo?
precIso provar nada pro ninguém. Jó que

pessoas muitos vezes

os emoções, olhe bem
reconheço-se, nada a

onças, dihcvldodes e temores
o poder e a forço. Aceite suas

fie em si mesmo.

Gêmeos- Você, que transito pelo dualidade
e sobe que todo energia tem pólos e fases, não

olqo se revelo o oposto
esperava. Nôo existem

Quantos vezes, poro você
foi uma versão de mentir?

Concer
Um dia nos olturos, outro... Sentado no beiro da

Virg
prelo. um ccrooçue]c observo os mudanças de

sinta que às vezes suas d�e
rc, você sobe que elos
o pelo Lua como você,
de que a vida se move

não melhoro a situação?

IINFRA-ESTRUTURA: OBRAS DE EMPRESAS DEIXAM RUAS E CALÇADAS EM PÉSSIMO ESTADO

Casal comemora hoje Bodas
de Vinho em Nereu Ramos

}ARAGuA DO SUL -

Casamento é pra vida in

teira. Que o diga o casal,
Helga e Hilário Murara,
que completa hoje 70 anos

. de casamento. Helga,
completa 90 anos de vida

dia 24 e Hilário 96, dia 21

de junho. O simpático ca

sal mora no bairro Nereu

Ramos, em]araguá do Sul

há S4 anos, e é uma prova
concreta que o amor pode
durar sim, para toda vida.

Helga que nasceu em As

curra conheceu o marido

, numa festa surpresa reali

zada para o pai. "Lembro
que o Hilário chegou na

festinha com uma na

morada. Mas logo em se

guida ele rompeu o namo

ro e começou a me paque
rar. Depois disso namora

mos por cinco anos e nos

casamos", relembra.
Hilário conta dos tem

pos difíceis para ganhar
dinheiro. Ele que nasceu

em Rio dos Cedros,
trabalhou em comércio na

localidade de Matador em

Rio do Sul, por 16 anos e

depois, na companhia da

sua esposa mudaram-se

para Jaraguá do Sul, onde
trabalhou na lavoura e

depois como tropei
ro."Queria ter uns 20 anos

agora para trabalhar como

antigamente. Ganharia

muito dinheiro", arrisca o

antigo tropeiro.
Tanto Hilário como

Helga concordam que foi

Aniversário de casamento foi comemorado com missa no Seminário de Corupá
Alexandre Bago

muito difícil sustentar os

três filhos. O agricultor
aposentado relembra

mora com o neto mais

novo, tem ao seu redor a

presença dos filhos e dos

amigos. "Temos ainda 13

netos e 22 bisnetos e outro

a caminho", conta a

simpática senhora no que
seu esposo emenda "aqui

maneira que dava ou a - em casa sempre temos

cavalo ou de bicicleta", visi ta, alguém que vem

conta. Ao ser questionada tomar uma xícara de café.

sobre o momento mais Mas o dia que mais recebi

visita, foi quando estive

internado no hospital por
causa deminha insuficiência

respiratória",.conta com

graça Hilário vanglorian
do-se de ter sido a pri
meira vez que esteve inter

nado num hospital.
Para comemorar o

aniversário de casamento

uma missa foi celebrada

Sagitário - Uma árduo tarefo a realizar, um
mistério a decifrar, um prêmio a conquistar 00
final de u�Cbmdo obstáculos, uma avenluro
fantástica ... E';t�'<-.�;;; vida, com seusmomentos

nhos, gloriosos. Se, no
de questionamentos,

são os necessórios cjustes do

Capricórnio - Seu jeito reservado e cabreiro
d iano tem seus prós e contras. Um
d anter os chatos à distância. Os

ficam por sua conto. Embora
co duro, hó uma pessoa
rás dos muros. Tem gente
fronteiro, entrar em seu

rnlhor docesmomentos com você ...

s, s6 há uma coisa pior do que
s: é não ser. Fazer o que, se

de de cteoçôo, de estar
ates, motivos, pretextos,

e cpreseotcr
ô platéia, bem,

... Em que direção você está
gia? Fique ligado, não perco
troo

'

ê nãoanda engolindo mais do
? Paro virginianos, o processo
muito delicado. E o de
se fala! As coisas ficam

dentro de você, não é? A rede e

de tecer perigosos tramas.

ilhas quearma paro simesmo.

como era difícil o trans

porte."As vezes eu levava

50, 70 dias para levar

mercadoria para outros

municípios. E levava da

difícil ao longo destes 70
,

anos de união a agricultora
aposentada não pensa duas
vezes. "O pior de tudo foi

perder um filho", lamenta
relembrando do faleci

mento do filho há 21 anos,

vitimado .aos 36 anos de

derrame.

Apesar das dificuldades
e das tristezas o casal que

,

pelo Padre Cícero, neto do
casal. Depois da cerimônia
foi realizada uma festa

onde cerca de 120 convi

dados compareceram para
confraternizar com a fa

mília. "A festa foi linda,mui
to mais do que merece

mos", diz a humilde senhora.

Helga diz que o amor

e a confiança são a base do

casamento. Seu esposo
concorda acrescentando

"nunca traí minha esposa
e ela nuncame traiu. Minha

patroa é maravilhosa, ela

me trata como um dou

tor", conta ele ternamente

agradecido. Longa vida ao

casal que prova que o

amor pode sobreviver a

todas as dificuldades.

(CELICE GIRARDI)

nsilo em seu signo desde ontem, o
licor certa movimentação em

nal. Librianos bem que gostam
os, mos às vezes acabam

fica e tonteando também quem
-

estó�(h-$QIJ,Jodo,,ªtMof.ldar o avião parar pro você

des�'?%Ir��-nê�lGh�o, busque seu ponto de
serenidade.

iá explicou por que você néo

nessa situação e isso deveria ser

e queo pessoal não querentender.
ueno toma dimensões enormes

Imenle quando os pessoas
muito que fazer: Cuidado paro
poro o buraco negro.

Aquário - Você chegou cheio de planos e

foi emporo f0rT) . .,es mõos vazias? Calma,

0El:JP,!!a��-�Y�l você não pretendesse
réSÓ!ver.os pro6femos alheios, mos pode ser
is� o'q'y� sE%çpr,-ento no momento. Cloro

q�,c��t�utpado poro isso, além de
uma mente iluminada, você tem um aslrollegai
e uma alma altruísta. Abrace ° seu irmão ...

Peixes - Pois é, como bom pisciono, você
oca ditar no raça humana.
.,'

nto mais você observa uma

mais você vê que ela pode ser

Isso não significo que você
do festa imediatamente,
pies papinha não é um

u será ue aro voc'ê é?
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IEDUCAÇÃO - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO REUNIRAM-SE PARA ATUALIZAR EXIGÊNCIAS DO MEC Abertas inscrições para curs
de Pós-graduação na Une�Ciclo Básico de Educação

discutido em Florianópolis

./

e
e nordeste de Santa C·
rina que concentrama
dades no setor de trans

mação. "Como diferen

podemos destacar o t
nos três importantes as

tos da atividade indus
o profissional, a máqui
ferramenta e o proces ,

explica. Outro aspecto
I

to importante está rela _'
nado a qualificação e a

periência dos professo
da UFSC que minist

aulas, prestam assesso

realizam palestras em t

o Brasil, com recon

cimento em todo o Paí

Com início previ.
para o dia 5 de março,
aulas serão ministradas

sextas-feiras, das 18h3�
22 horas e, aos sábad

das 8h às 12h30, na Un

As inscrições custam

50,00 e podem ser fei

até o dia 20 de fevere

As vagas são limitadas
investimento será de "

parcelas de R$ 580,00
20 parcelas de R$ 430,
Se preferir, o interessa

que optar pelo pagarà "

receberá 15% de descon

Para a inscrição, a t

poderá ser paga através

depósito bancário na a
'

cia 3428-2 da Conta C

rente3614-5, do Banco

Brasil. Mais informaç

podem ser obtidas p
telefone (47) 275-8)
ou pelo e-fU

posgra@unerj.br.

}ARAGuA DO SUL - Pólo

de excelência do setor

metalrnecânico, a região de

Jaraguá do Sul passa a

contar com um curso de

especialização em área

estratégica para as indús
trias do setor. Para atender
a crescente demanda das

empresas, que necessitam,
constantemente utilizar

novas tecnologias e sis

temas nos mais diversos
ramos de atividades, o

Centro Universitário de

Jaraguá do Sul- Unerj está
oferecendo o curso de

pós-graduação em usina

gem e sistemas de manufa
tura para contribuir no

aperfeiçoamento dos pro
fissionais que selecionam e

aplicam as novas tecnolo

gias. O curso foi estrutu
rado para atender as ne

cessidades de engenheiros,
tecnólogos e das pessoas
interessadas em trabalhar
nos processos de usinagem
e sistemas de manufatura.
Em parceria com a Uni
versidade Federal de Santa

.

Catarina (UFSC), oferece
condição para o aperfei
çoamento dos profissio
nais de acordo com as exi

gências do mercado global.
Segundo O coordena

dor do curso, professor
Renato Zanandrea, a pro
posta vem ao encontro da

vocação das indústrias
localizadas no Vale do

Itapocu e nas regiões norte

FLORIANÓPOLIS/
}ARAGuA DO SUL

Professores, coordenado
res e secretários municipais
de educação estiveram

reunidos em Florianópolis
para discutir a ampliação
do tempo de duração do
Ensino Fundamental, de 8

para 9 anos, com a in

serção da criança de 6

anos, promovido pelo Mi
nistério da Educação e

com o apoio da Secretaria

de Estado da Educação e

Inovação de Santa Catari
na. A partir do evento que
reuniu cerca de 150 pes-.
soas, de 53 municípios de
Santa Catarina, Paraná e

Rio Grande do Sul, cada

município deverá sistema

tizar uma proposta, dentro
de sua realidade, e enca

minhar ao MEC para
avaliação.

A proposta do MEC
está fundamentada na Lei

de Diretrizes e Bases da

Educação (LDB) e do Pla

no Nacional de Educa

ção. Além de ampliar o

currículo escolar, a propos
ta vai possibilitar que cria

nças economicamente ca

rentes possam ingressar
mais cedo no Ensino Fun

damental, nas escolas

públicas. Hoje, a rede pú
blica só matricula crianças
na 1 a série, aos 7 anos.

Jaraguá do Sul esteve

representado pela secre

tária de educação, Íris Pia
zera, pela secretária adjunta
Silvia Piazera, a diretora

pedagógica Eunice Priesse

e a chefe do sistema de en

sino fundamental, Salete
Wauss. Para a equipe da

secretaria municipal de

Silvia Piazera:"encontro foi válido para confirmarmos nossas ações"

educação o encontro foi
"

importante uma vez que

Jaraguá do Sul implemen
tou este ano o CBA - Ciclo
Básico de Alfabetização I
e II, que correspondem a

pré-escola e primeiro ano,

respectivamente. "Ficamos
contentes porque tivemos

a certeza de estar imple
mentando o CBA de for

ma correta, com adequa
ção da escola tanto nas salas

de aula, como a capacita
ção de professores para
esta nova fase da educa

ção", explica Silvia Piazera,
secretária adjunta da educa
ção. Já forammatriculados

para este ano 1282 crianças
para o CBA I e 1371 crian

ças para o CBA lI. A

intenção segundo Silvia, é
que aconteça a alfabetiza

ção de 100% das crianças.
"Jaraguá do Sul já tem

1 00% de suas crianças na

escola", destaca a secretária

adjunta.(CG)

Jornada integral para
educação é m�ta em se
o secretário da Educação e Inovação Jacó

Anderle destacou que "estamos atentos a essa

possibilidade de ampliação do Ensino Fundamental,
assim como a obrigatoriedade do Ensino Médio".
Lembrou que trocou idéias a cerca de um mês com

diretores do MEC e com o ex ministro Cristovam

Buarque e com quem teve um bom relacionamento.

Anderle também lembrou que discuriu o tema de

ampliação do tempo de duração do Ensino

Fundamental, na semana passada, em Brasília, assim
como os 10% reditos do Salário-Educação. ''Varrias
lutar pelos 100% do Salário-Educação, ninguém luta

contra ninguém mas pela causa que é o aluno",
desabafou.

Segundo o secretário, se for para ampliar a

aprendizagem, até chegar ao atendimento integral
Garoada diária de 8 horas para o aluno), é preciso
aumentar a jornada escolar. Cita o caso de Santa

Catarina, onde a rede estadual de ensino já implantou
a Escola com Currículo Integral ou Escola Pública

Integrada. Em 2003, 18 escolas começaram a

oferecer aos alunos do Ensino Fundamental o
atendimento integral. Neste ano serão 150 unidades
escolares e para 2005 a meta é chegar a 300 unidades
escolares. Até o momento foram realizados
encontros regionais em três estados e até o dia 19 de

fevereiro acontecerão em mais quatro. Concluidos
os eventos, o MEC partirá para a avaliação dos

planos de trabalho, até chegar a concretização do

projeto.
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AULAS INICIAM NA SEMANA QUE VEM EM JARAGUÁ DO SUL

R. PRO" ANTÔNIO ESTANIS�
AYROSO, 763 • NOVA BRASI

(47) 371.9659
Corpo &Mente
ACQUA CENTER
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Cüo� AUTHENTIQUE 1.0 -16V 04/04
Ar quente. Barras de proteção lateral. Faróis com duplo refletor Óptico,
Vidros Verdes. Desembaçador do Vidro traseiro. cuo AUTHENTlQUE 1.0 - 8 V 2 portas 04/04

AUTHENTIQUE 1.6 • 16V 04/04
AR· CONDICIONADO, Air Bag Duplo, Direção Hidráulica, Travas a Vidros Elétricos.
Sistema CAR (travamento automálico das Portas a partir de 6 km.lh), Controle
Remoto por Rádiofrequência.

(5)

À vista

�Ilf
(2)

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

,
Avista

@D'*.·...;���..., 2
+ PINTUHA METÁLICA. FRETE INCLUSO

(3)
À vista

R.

Faça um Test Drive em um Renault Campeão de satisfação. Você poderá ganhar um deles no Concurso Cultural Os Eleitos.

! ao

RENAULT /SEU
/ lado

• REVISÃO PREÇO FECHADO • PEÇAS ORIGINAIS • PACOTEDE PEÇAS INSTALADAS (1,)
• ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS • RENAVLTASS/STANCE24 H

Financeira Renault
•

groupe ReI Banque

Rede Renault, 183 Concessionárias no Brasil. Vale do ltajaí e Litoral Norte de Se.

Dicave BLUMENAU
322 - 8800

ITAJAí
346 - 7400

JOINVILLE
435 -,3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

��oPara mais Informações sobre preços e condlções, consulte a sua Concessionár�a �enault. (2) Preço à vist'� d? Clío Sedan Authenl!que 1.0 16V.-O�/04 e/o�, com o fi�anciamento'aqLlI proposto com 55% de �ntra�a +12 vele� cornTaxa de ao/u a.m. Ou com
-t 1� de entrada .,. 24vezes com Taxa de 0.79% a.m. + TAC (Taxa deAbertura de Crédito ) + lOF + R$ 2, 15 por lâmina do Boleto Bancário. (3) Preço a vista do ClioAuthentique 1.0 8V· 04/04 2 portas e/ou com o financiamento aqui proposto com 55% de entrada

sór �eze� com Taxa de 0°(0 a.rn. Ou com 50% de entrada + 24 vezes com Taxa deO,l9%. a.rn. -+ TAC (Ta.xa de Abertura de Crédito) + IOF + R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário, (4) Preço à vista do ScénicAuthentlque 1.616VcomAr·condicionado, cor
U I�. A pmtura metálica e o frete serão acrescidos aos valores dos veículos. Financiamento coe ( Crédito Direto ao Cónsunudor ) As tax�s poderão ser alteradas, se houver mudanças significativas no mercado financeiro, sem prévio aviso. (5) Premiação:
r�;l .

enault ScénicAutnentioue 1.6 16V Oktn - 04/04 na cor ufsporuvet nomomento do faturamento, no valor de R$ 40.050,00. sem opcionais para o primeiro colocado. UmRenault ClioSedanAuthentique 1.0 1.BV Okrn- 04/04,na cordísponivel nomomento do
Pe��amento, no �alor de RS 24.330,00 sem opciona.is para o segundo colocado. Um Renault Clío Authentique 2 portas 1.0 8V � Okrn 04/04, na cor dtspontve! no momento do faturamento no valor de R$ 20.640,00. sem opcionais para o terceiro colo�ado.lado do Concurso: de 15/01/04 a 29/02/04. Condições válidas na data de veiculação deste anúncio ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações, íhclusíve sobre o Regulamento completo doConcurso, consulte a sua concessionária Renault.
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smevers

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 - quarto. R$130,OO. Tr:
9124-7309.

ALUGA-SE - ótima casa, centro, c/ 2
qtos + 1 suíte e demais dependências.
Tr: 370-6097 ou 9104-5468.

AMIZADE - vende-se, ótima loe., nova',
entrega em março/Oa, e/3 qtos, ter.
c/398m2• R$65.000,OO. Tr: 372-3922
c/Walter. Creei 9238.

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

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

(proprietário)
.

BARRA DO SUL - vende-se, e/4 qtos,
2 banh., lav., disp., sala, eoz. E

garagem p/ 4 carros, toda murada.

R$32.000,OO. Aceita-se carro na troca.
Tr: 371-5393'Du 9123-2212.

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, e/3 qtos,
sala, eoz., banh., toda, acabada.

R$55.cioo,oo. Tr: 371-0108.

ENSEADA -vende-se, c/85m2, alv., 2
qtos, banh., eoz. e sala, ter. e/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 ej 02 qtos, sala, cozinha, bwe,
lavanderia. Rua Águas Claras, 436.
Tratar: 370-4594 após as18:30

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

JOINVlllE - vende-se, c/ terreno,
próx. Itinga. R$8.000,OO. Aceita-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 - pessoa p/ dividir
aluguel, possuo casa na Vila Lenzi.
Tr: 9909-2838 c/ Mareio.

PROCURA-SE - casa ou apto p/ alugar.
Tr: 9962-8154.

PROCURA-SE - pessoas p/ dividir
aluguel de casa no centro. Tr: 9955-

0742e/Mareo.'

PROCURA-SE - casa ou quitinete p/
alugar. Tr: 372-1919 c/ Décio.

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

RAU - vende-se, alv.,'e/ll0m2, próx.
Sup. Brasão. R$36.000,OO. Tr: 371-
5512. Creei 8054.

SÃO LUís - vende-se, próx. do Caie,
alv., c/ forro de laje, assoalho de piso,
3 qtos, gar. p/3 carros e demais dep.,
c/ escritura. R$35.000,OO. Tr: 9137-
5573.

SCHROEDER - vende-se, c/230m2,
alv. + piscina. Tr: 374-2122.

SCHROEDER - Vend,*'se, R. Don Pedro
n. 829 rio Hern, imóvel de esquina
com aprox. 110m2 em terreno de 562
m2• R$ 45.000,00. Tr: 372-3922 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.ÓOO,OO. Tr: 370-1475.

VENDE-SE - na praia de Enseada ou

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

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

VENDE-SE',- ou troca-se, casa em

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

VENDE-SE - e/5 peças, mad., ter. c/ .

14x26, ao lado da Unerj, R$20.000,OO

nego Aceita-se carro na troca. Tr: 376-
0674.

VENDE-SE - casa na praia ou troca-se

por outra em Jaraguá, Tr: 371-3132.

VENDE-5E - nova, alv., boa localização,
71m2, 3 citas. R$ 65.00b,oo. Tr. 9997-
2020 Creei 7402.

VILA lENZI - vende-se, mista, ter. ej
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 - ej 1 dorm. Tr: 372-1395.

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

VENDE-SE - no Cond. Amizade, c/ 2
dorm. Tr: 370-6624. Creei 8844.

ALUGA-SE - no Ed. San' Rafael em
Nova Brasília. Tr: 370-6624. Creei 8844.

ALUGA-SE - no Cond. Residencial

Concórdia, nas Águas Termais de

Piratuba. Tr: 372-3192.

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

CENTRO - vende-se prédio e/3 aptos.
R$130.000,OO. Aceita-se proposta. Tr:
370-6097 ou 9104-54�c/ Tina. Creei
9839 �

,

PROCURA-SE - pessoas p/ dividir
aluguel, próx. Rodoviária, Resid. Bartel,
bloco 6, apto 41. Tr: 9135-5205 manhã.

PROCURA-SE - moça p/ dividirapto
naVila Lenzi,lºmêsjá pago. Tr: 9102-
4350manhã.

PROCURA-SE - moça p/ dividir apto
no centro. Tr: 275-3079 ou 371-5503.

SÃO uns - 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: 9133-3476. Creei 3476

VENDE-SE - no Cond. Amizade, c/ 3
qtos, 70m2• R$21.000,OO + prest. de
R$420,OO. Tr: 372-3922 c/Walter. Creei
9238.

VENDE-5E - c/ sala comI. embaixo, tudo
legalizado. Aceita-se troca p/ imóvel
de menor valor. 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.

VENDE-5E - ei 3 qtos, 1 suíte + 2 dorm

e demais depend., e/141.80m2, centro,

Ruo Exp. Gumercindo do Silvo, J 61 - Centro

Valorizllndo
seu ambiente!

próx. Mareatto Chapéus.
R$105.000,OO. Aceita-se troca p/
casa. Tr: 370-7124 ou 9132-4841 c/
Luiz.

VENDE-SE - novo, e/3 dorm., 100m2,
.

próx. Supermercado e Colégio, ótima
localização, preço e eond. excelentes.
Tr: 9977-5408.

VILA LALAU - aluga-se quitinete, na
Rua Ernesto Lessman. Tr: 274-8398.

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: 372-39220e/Walter.

CREC19238.

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.

CENTRO - vende-se, c/600m2• Tr: 371-
7222.

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

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

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

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

RIO MOLHA - vende-se, c/
969.480m2, eseriturado .. R$150.000,OO.
Aceita-se casa ou apto no negócio. Tr:
9112-5501. (proprietário)

SANTA lUZIA - vende-se, no Lot.

Geranium, C/480m2, c/ fncto pela CEF,'
pode ser usado fundo de garantia.
R$9.500,OO. Tr: 372-1274.

SCHROEDER - vende-se, e/2.500m2,
próx. Pref. R$40.000,OO ou troca-se

p/ casa na praia. Tr: 374-1778 c/
Edelberto Lange.

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. Aceita-se carro ou moto

no nego Tr: 370-9922.

TReS 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 - sítio em Santa Cruz/São
João do Itaperiú, c/ área total de

90.000m2, c/l0.000m de plantaçôes

TERÇA-FEIRA, 10 de fevereiro de 20 E

Apartamento - Frente ao Mar - 3 Suítes + Dep. 2 Garagen'
R$ 328.000,00
Apartamento - 2 e 3 Dormitóríos (Suít�) - Pronto pi Morar - Novo
Situado no Centro - Fínanciado em 30 meses. R$132.000,OO e R$178.000,

2 Dormitórios (Suíte) + Garagem - 2 Sacadas - Novo

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

2122.

VENDE-SE - c/190.000m2, na Tifa dos
Húngaros - Jguá 84, casa c/ 3 qtos,
sala, copa, coz., lav., bwe, 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,OO. Tratar: 371-1987/275-
0777 ou 371-5639.

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

VILA NOVA - vende-se, belíssimo, c/
724m2, próx. Fórum e Clínica Sta.

Cecília. R$65.000,OO. Tr: 370-0383 c/
Alexandre ou 9143-8338.

ALUGA-SE - em Guaramirim, R. 28 de

Agosto, 2.045, frente a Prefeitura.

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

PANIFICADORA - vende-se, c/ ótimo
ponto, maquinário novo e cornpl.iTr:
376-1581/371-4300ou8803-0087.

PROCURA-SE - galpão p/ alugar. Tr:
9962-8154.

SCHROEDER - Vende-se, R. Don Pedro
n. 829 rio Hern, imóvel de esquina
com aprox. 110m2 em terreno de 562
m2• R$ 45.000,00. Tr: 372-3922 c/
Walter. CREC19238.

VENDE-SE - bar c/ jogos, inclusive c/
cancha de bocha, c/ clientela
formada. Vila Nova, próx, malhas San
Remo. Aceita-se carro ou moto no nego
Tr: 370-0548 ou 371-0882 c/ Amauri.

VENDE-SE - oficina mee., c/ elevador

e todas as ferramentas. Aeeita-setr
por carro. Motivo de doença. Tr:,
4284.

VENDE-SE - mercearia e verdureir,
Barra. Tr: 9125-1242 ou 9914-543ó
Maicon.

VENDE-SE - padaria, cornpl.,
Guaramirim, R. 28 de Agosto, fren'
Estofaria Zen. R$16.000,OO. Trata
local.

VENDE-SE - loja de confecções,
estoque e móveis, ótimo ponto, alu'
acessível. Tr: 371-5512. (proprlet,

VENDE-SE - loja Royal Barg, ponll
formado, c/ mercadorias e mobili'

Defronte p/ Marechal. Tr: 275·30
Creci8950.

VIDEO lOCADORA - vende-se, no lia

Água Verde. Aceita-se carro ou

em Barra do Sul no nego Tr: 371·25

VENDE-SE - linda' área c/ 20.00 .

chácara ecol., tipo eond. res., ter.

toda infra-estrutura, pronto
construir, água de nascente, a 51

do centro, acesso todo asfalt

escritura/registro, 100% regulariz
R$60.000,OO c/ propr. Aeeita-secon
proposta. Tratar: 370-8563 ou 91

3580.

VENDE-SE - e/20.850m2, p/ res.
lazer, c/ casa suíça, jardim, lagl
canil, riacho, galpâoyquitinete,
prontos p/ construir, a 10m do cent

asfalto até a entrada. Motivo muda

R$155.000,OO. Aceita-se imóvel
menor valor no litoral sul ou prop»
Tratar: 370-6563 ou 9103-3580,

JARAGUÁ 84 - vende-sé, e/1.9OD
casa, galpão, aproveita-se para f

lagoas. Tratar: 273-1660.

PROCURA-SE EMPREGO
Durante a distribuição das

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

equipe do Jornal deparou-se
com inúmeras pessoas que es

tavam desempregadas.
Esta semana, duas delas

nos procuraram para pedir
publicamente uma oportunida
de de emprego.

Ivete Aparecida Borba

procura emprego de diarista,
babá, auxiliar de cozinha ou

qualquer outra vaga. També
aceita doações. Contato pe
los telefones 370-0646 (rec
do) ou 371,7136 (mãe) e na

Rua Erich Aben, 171, bairro
Vila Lenzi.

Tatiane Aparecida
Formigari procura vaga cofllO
mensalista ou auxiliar de

cozinha e aceita doações. EI'

perdeu a guarda das duas

filhas por estar sem emprell
Contato pelo telefone 372'
2416 ou na Rua Irmão Lea�

dro, 208.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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J.oca.llz.ação dó Pré
Rua Leopoldo Mahnke
Próximo ao Clube Beira
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ÁREA DE LAZER
Sala de jogos
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Home Theater
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.. Ambientes decorados e mobiliados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO CLASSI

CONSÓRCIO - vendedores(as), com

experiência na área externa pI Jaraguá
do Sul e região. Ótima remuneração.
Tr: 371-8153.

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

Dispomos de 3 vagas para cada setor.
Tr: 275-1995 cl Juarez ou. Nunes.

9136-0174

DIARISTA - precisa-se, cl exp., pI 5'
ou 6" feira, que resida no bairro São
Luiz ou arredores. Tr: 371-8153 hor.
ComI. Ou 9122-8233.

ESTÁGIO - procura-se, na área de

arquitetura e urbanismo, cursando 8'
fase na Unerj. Tr: 371-1847 ou 8802-
8963.

OFEREÇO-ME - pI passar cós e

arrebatar elástico na catraca. Tr: 371-
3830 cl Léia.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar de diarista
ou aux. de produção. Tr: 9124-3246 cl
Sildete.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

zeladora, doméstica, cuidar de

pessoas idosas ou cozinheira. Tr:
9903-8651.

OFEREÇO-ME'- pI trabalhar como
diarista. Tr: 9124-3246.

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

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
estampador, cl exp. em estampa
corrida, 5 anos. Tr: 373-3787.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

motorista, pedreiro, soldador ou com
manutenção. Tr: 9102-1895.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

jardineiro, porteiro, cobrador ou

animador de festa de criança. Tr: 276-
0828 recado cl Margarete pela manhã.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
estagiária. Tr: 370-0782 cl Ana Paula.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como

diarista ou empregada no período da

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

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

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
secretaria ou recJ"pcionista, cl
experiência, possuo curso de
secretaria informatizada e marketing.
Tr: 371-8073 cl Mara.

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

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como

zeladora ou mensalista, meio período.
Tr: 370-8371.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar de

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

Qü6
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372·2032

NíVEL SUPERIOR

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

aux. de cozinha ou diarista. Tenho

experiência. Tr: 371-1235 cl
Solange.

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

PROCURA-SE - serviço de balconista,

Procura-se

OPERADOR DIGITAL

com experiência em Photoshop
para trabalhar em

tratamento de imagem.
Tratar: 370-5055.

TERÇA-FEIRA, 10 de fevereiro de 20'

atendente de supermercado ou

mensalista. Tr: 370.3007 cl Nilva.

PROCURA-SE -estágio como técnico
téxtil. Tr: 371-5640.

PROCURA-SE - trabalho como revisora,
.

distribuidora, coordenadora de conf. e
acabamento ou operadora de tear
retilínio. Tr: 371-7733.

veículos

ASTRA - vende-se, sedan, GL, 1.8,
00100, compl., 4p, azul, bancos em

couro, rodas esp. Tr: 370-8336 ou 9125-
0006 cl Osmar.

CHEVE - vende-se, 500, 88, branco,
cl rodas 14. R$4.500,OO. Aceita-se
troca. Tr: 273-8242 ou 9134-0498.

CHEVETTE-vende-se, 88. R$6.500,OO.
Tr: 275-1070.

CHEVETTE - vende-se, 89, vermelho,
bom estado. R$4.500,OO. Tr: 9975-
7214.

CORSA - vende-se, sedan, 96, GLS.
R$13.000,OO. Tr: 275-1070.

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

CORSA - vende-se, super, 98, 4p,
vinho. R$13.600,OO. Tr: 373-5030 ou

9957-3751 cl Adinei.

MONZA - vende-se, 86, 2p, branco.
R$4.200,OO. Tr: 273-8242 ou 9134-
0498.

MONZA - vende-se, 90, verde escuro.
R$5.400,oo. Tr. 371-2001 ou 9991-8565
cl Sr. Heinz.

MONZA-vende-se, GLI, 95, 2p, álcool,
d.h., v.e., t.e., vol. Escamoteável. Tr:
370.3574ou 9123-7355.

MONZA-vende-se, 93, 4p, a.c., d.h.,
vinho, pneus e amort. novos, película.
R$4.700,00 + 10x R$366,OO. Tr: 370.
5195.

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

PUMA - vende-se, GTE, 81, amarelo.
Tr: 48 238-0950 após 23:00.

VERSAlES - vende-se, GL, 92, gas.,
preto, v.e., aros de liga. Aceita-se
troca. Tr: 371-1335.

VERSAlES - vende-se, 92, álcool, 4p,
prata, v.e., t.e., impecável, manual.

R$8.100,OO ou financio. Tr: 370.3574
ou 9123-7355 clWaldir.

ALFA ROMEU - vende-se, 3.0, 94,
preto. R$10.500,OO + fncto. Aceita-se
troca. Tr: 273-8242 ou 9134-0498.

FIORINO - vende-se, furgão, 97,
branco, ótimo estado, cj teto solar.
Aceita-se carro de menor valor.
R$10.700,OO. Tr: 372-0391.

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

PALIO - vende-se, ED. R$4.000,OO
entro + 35x R$325,OO. Aceita-se moto.
Tr: 275-8445.

ICom: de Peç�s A�to�iol
I'-�'�'-"--,...-,,Tobatal
1B.ºçªª�{!:ª1
rGrdenhadeir&iL �.' _ ;

! Fone: 370-2764 i
lcel.: 9104-2070/9957-60991
: -i
lAVo Woldemor G,ubbo, 4.406 (Trevo de �hroedEtI');

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vaga�

.ANALlSTA DE MEIO AMBIENTE (6070 A) experiência em EstaçãOdE
Tratamento de Água e Efluentes. Necessário possuir Curso Supene ,:

completo em Engenharia Química ou Engenharia Sanitária e/ou Engenhanô
Ambiental. (Jaraguá do Sul)
-AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL (6076 A) com experiência na função,
(Jaraguá do Sul)
-ASSISTENTE DE CUSTOS (6071 EL) necessário já ter trabalhado na

área de custos. (Schroeder)
-TÉCNICO EM ELETRÔNICA (6035 A) com experiência em eletrônico

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

inglês. (Jaraguá do Sul)
-OPERADOR DE TElEMARKETING (6057 EL) com experiência em

vendas portelefone e assistência têcnica. (Guaramirm)
.RECEPCIONISTA (6081 EL) com experiência, de preferência residir no

centro ou proximidades. (Jaraguá do Sul)
-SUPERVISOR DE PCP (6038 A) experiência de mais de 3 anos na

área, com conhecimento em montagem de planejamento Estratégicop
PCP e planos de ação. (Jaraguá do Sul)
-ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR (5947 ES) experiência na função,
possuir curso superior em Comércio Exterior completo ou cursando,
necessário saber falar fluentemente inglês e ter carteira de habilitação.
(Jaraguá do Sul)
-COMPRADOR (5948 ES) experiência na função, curso superior complete
ou cursando, possuir cursos na área de compras, saber falar fluenterneme

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

área de: contabilidade fiscal, contabilidade gerencial,
indicadores económicos/financeiros, tesouraria. Necessário possuir
conhecimento e domínio em sistemas integrados - ERP (Preferencialmente
Magnus - Datasul) e informática. (Guaramirim)
.COMPRADOR (6q24 EL) experiência em suprimentos, planejamento
de compras, controle de almoxarifados, compra de matérias-primas e

deserwolvirnento de novos fomecedores. (Guararnirim)
-CONSULTOR TÉCNICO (6002 EL) com experiência na área automotiva.

(Jaraguá do Sul)
-GERENTE DE PRODUÇÃO (6014 EL) experiência no ramo alimentício.

(Schroeder)
.GERENTE COMERCIAL (6058 EL) Necessári� possuir curso superior,
ter conhecimento básico em inglês e de preferência ter trabalhado no área

alimentícia (Schroeder)
-líDER DE ESTAMPARIA/ENCARREGADA (6019 ES) com experiência
comprovada na área. (Guaramirim)
.VENDEDOR DE VEíCULOS (6027 ES) com experiência em vendas de

automóveis. (Jaraguá do Sul)
.TÉCNICO DE TELEFONIA (6041 A) com conhecimento em manutenção
de telefones, fones operadores, fax, placas troncos e celular rural,

Necessário possuir Carteira de Habilitação - categoria AS. (Jaraguá do

Sul)
-AUXILIAR MECÂNICO DE SUSPENSÃO (6082 EL) com conhecimento
em manutenção de velculos, troca de escapamentos, freios, pneus.
suspensão, balanceamento e geometria. (Jaraguá do Sul)
·FRESADOR (5970 ES) experiência de 6 anos na função, necessário
possuir carteira de habiliteção. (Jaraguá do Sul)
·FRESADOR (6007 EL) experiência na função e conhecimento el11

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

Convencional. (Jaraguá do Sul)

Cursando: Administração de Empresa-
1º fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.
Setor do Estágio: Administrativo
Carga Horária Diária: 08 horas

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

Carga Horária Diária: 08 h

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

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensino Médio

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

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

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

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

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

CORSA - vende-se, sedan, branco, 01,
1.0, único dono. Aceita-se troca por
astra, 00101, 2p. Tr: 372-2907.

KADETT - vende-se, 96, 1.8, azul met.,
cl insufilm e rodas, ótimo estado. Tr:
376-1450 ou 9131-0952 cl Fernando.

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

MONZA-vende-se, 85, 2p,l.8, álcool.
R$4.200,OO. Tr: 275-1070.

MONZA - vende-se, 2p, azul, 87, 2.0,
SLE. R$3.700,OO. Tr: 376-4291 cl
Claucir ou Rejane.

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

.SE�RALHEIRO (5910 A) experiência na área de alumínio, necessário
saber interpretar de desenhos. (Jaraguá do Sul)
�OPERADOR DE PRODUÇÃO/ESTAMPADOR (5978 EL) col11

experiência em gravação de quadros.] �:
-OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas 'áreas de produção do

01
ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, seXo -

masculino. (Jaraguá do Sul e Guaramirim) UI
T,:-COSTUREIRA - com experiência (Guaramirim, Schroeder)

-CHACREIRO (6020 ES) com experiência. (Guaramirim)

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

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

UI
Ot
7:
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o LlO - vende-se, 99, a.c., t.e., air
. R$6.000,OO entro + 31 x R$269,OO.
eita-ss troca. Tr: 371-9868 c/

ILO - vende-se, 1.8', 8v, cornpl., c/
uro, rodas 16", baixa km, prata.I $39.000,00. Tr: 9117-2518.

EMPRA - vende-se, SW, 95, verde,
mpt., menos couro. R$9.500,00.
r: 372-0046 ou 9975-1822 c/
alCon.

EMPRA-vende-se, 97, compl., azul.
$12.300,00 ou financio. Tr: 370-35i4
U9123-7355 c/Waldir.

IPO-vende-se, 94, compl., v.e., d.h.,
to e roda. Entr. e assumir prest. Tr:
962·8198 c/ Anderson.

IPO - vende-se, 95, 4p, compl., a.C.
elando. R$9.000,00. Tr: 370-3574 ou
123-7355 c/waloír..

NO-vende-se, 1.3, álcool, 89, vermo
$4.800,00. Tr: 376-2973 ou 9909-
100.

R���vende-se, 1.3, álcool, 89, vermo
01,00. 00,00. Tr: 376-2973 ou 9,909-

�
UNO-vend

'

Tr' 910
e-se, 92. R$5.500,00 nego

. 2-1895
�
UNO _

dono vende-se, EX, 00, 4p, único

Em
' 27.000km. Tr: 9125-7798 c/erson.

�
6tim ende-se, trio, 91, nunca bateu,
735�estado. Tr: 370-3574 ou 9123-

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 combinar. Tr:
370-2468 ou 9969-5540.

DEL REY - vende-se, 88, guia, álcool,
compl., bordô, _ôtimo estado.

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

ESCORT - vende-se, 1.6, álcool, 90,
dourado. R$5.500,OO. Tr: 376-2973 ou

9909-0180.

ESCORT - vende-se, 1.8, guia, 89.
R$5.300,00. Tr: 37Q.8381 c/ Oldemar.

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

FORD 1000- vende-se, cabine dupla,
86/86, prata. Aceita-se carro de menor

valor e nego Tr: 376{)168 c/ Amilton.

F-l000 - vende-se, cabine dupla, 86,
modo Souza Ramos, prata. Aceita-se
troca por carro de menor valor e nego
Tr: 376-0168 c/ Amilton.

�A - vende-se, 98, cinza meto

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

MONDEO - vende-se, CLX, 97.

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

MONDEO - vende-se, compl., 97. Tr:
374-11.17 ou 9975{)117.

PAMPA - vende-se, 93, 1.8.

R$6.200,00. Tr: 371-6828 c/ Sérgio.

VERONA - vende-se, GLX, 1.8, gas.,
93/94, d.h., alarme e v.e. R$8.800,00.
Tr: 275-2419 c/ Valter.

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

FUSCA-vende-se, 74. Tr: 275-1070,'

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

FUSCA - vende-se, 1300, L, 81.
R$2.600,00. Tr. 273-6242 ou 9134{)498.

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

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

GOL - vende-se, GIII, 16v, turbo e d.h.
de fábrica, 00/01, prata, cqnfortline,
4p, rodas esp., farol másc. negra, farol
milha, break llght. Aceita-se troca p/
menor valor. Tr: 275-3271 ou9961-
3590.

GOL - vende-se, 1.0, 96, plus, a.q.,
alarme, limp/des. traseiro. Tr: 9137-
0620 c/ Daniel.

GOL - vende-se, 89, Cl, álcool.
R$4.600,00 à vista. Tr: 9997-5557.

GOL - vende-se, 96. Aceita-se troca

por carro de maior valor. R$9.500,00.
Tr: 371-9091.

GOL - vende-se, 1.0, 01, branco.
R$13.700,00. Tr: 9136-3751 c/ Érica.

GOL - vende-se, Gl, 90, impecável.
R$5.700,00. Aceita-se troca por carro

de menor valor. Tr: 9975-9925.

GOl-vende-se, 1.6, Cl, branco, gas.,
92. R$6.000,00. Tr: 376-2973ou 990g.
0180.

GOL - vende-se, 1.6,86, álcool, ótimo
estado, branco. R$3.500,00. Aceita-se
troca p/ moto. Tr: 9975-0045 c/
Augusto.

CORREIO DO POVO 5

GOL - vende-se, GIII, 4p, turbo e d.h.

de fábrica, única dona, prata, bancos
pretos, farol milha. Aceita-se troca por
carro de menor valor. Tr: 275-3271 ou

9961-3590.

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

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

.GOl - vende-se, CU, 1.6, 96, alarme,
chave geral, para-choque na cor, 2-
dono. R$10.000,00. Tr: 276-0397.

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

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

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

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

PASSAT - vende-se, pointer, 88,
branco. Valor nego Tr: 371{)482 após
18:00 ou 9121-1320.

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

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

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

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

SAVEiRO-vende-se, 01, GIII, 1.8,gas/
GNV com inml9o, compl., prata, rodas
de liga, lona mar., ótimo estado. Aceita
se proposta à vista. Tr: 370-8563 ou

9103-3580.
.

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/ ôtimo

pontq, maquinário novo e compl. Tr:
376-1581/3714300ou8803-0087.

PROCURA-SE - galpão p/ alugar. Tr:
9962-8154.

SCHROEDER - Vende-se, R. Don Pedro
n. 829 rio Hern, imôvel de esquina com

SON
compra - vende - troca

financia - novos e usados

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

aprox. 110m2 em terreno de 562 m2•

R$ 45.000,00. Tr: 372-3922 c/Walter.
CREC19238.

VENDE-SE - loja de confecções, c/
estoque e móveis, ótimo ponto, aluguel
acessível. Tr: 371-5512. (proprietário)

VENDE-SE - bar c/ jogos, inclusive c/
cancha de bocha, c/ clientela formada.
Vila Nova, próx, malhas San Remo.
Aceita-se carro ou moto no nego Tr:
37Q.0548 ou 371{)882 c/ Amauri.

VENDE-SE - loja Royal Barg, ponto já
formado, c/ mercadorias e mobiliário.
Defronte p/ Marechal. Tr: 275-3070.
Creci8950.

VIDEO lOCADORA - vende-se, no

bairro Água Verde. Aceita-se carro ou

casa em Barra do Sul no nego Tr: 371-
2525.

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 9914-5438c/
Maicon.

VENDE-SE- padaria,oomp., emGuara'nirim,
R. 28 de Agosto, frente a Estofaria Zen.

R$16.000,00. Tratar rio local.

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

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

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

Homologado pelo

-:rINMETRO

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especlolizodos
• Especializado em inieção eletrônica, mecânica g'erol
multi marcas.

• Temos financiamento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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82

79
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00

Moto CG 125 Titan KS
Corsa Wagon
S-10 cornpl.
Caurier Clx
Escort Hobby
F-l000
F-4000

Corsa Wind MPFI

Fiat Uno Eletronic

Gol1.000i
Gol GIII completo 1.6

Fiorino Working
Corsa 1.6 pick-up
MS 608 carroceria

MB 1513 caçamba
MB 1113 truck

MB 710 turbinado, cl baú
MB 710 turbinado

prata
cinza

prata
vermelho
azul
cinza
cinza

vermelho

bordô

vermelho

vermelho

verde

branca

vermelho

amarelo

azul

vermelho

branco

�

$JjJEIfIJ! 37013113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

CHEVROLET

.CORSA 4P, A.C.,
CORSA 4P
CORSA SEDAN SUPER
MONZA GL, CI TRIO +DH

OMEGA GLS

OMEGA GLS, COMPL. + TETO

OMEGA GLS

BRANCO
BRANCO
BRANCO

AZUL
PRETO
CINZA

VERDE

2002

1999
1999

-1994
1994
1993

1993

FIAT

UNO CS VERMELHO 1989

FORD

KA GL 1.0

ESCORT GL 16V: 4P
FIESTA 1.0 4P
PICK UP CORSA
ESCORT SW COMPL.
ESCORT HOBBY 1.6

PRETO

VERDE
VERMELHO

VERMELHA
AZUL

c

CINZA

2000

1998
1998
1997
1997
1994

VOLKSWAGEM

GOL 16V 4P. TRIO BRANCO

VERMELHO
CINZA

1999

FIAT Tempra,bcocouro 93

Tip04p 95
Palio EDX 4p 98

Tempra 97

PalioEDX 97
Uno 93
Escort GL 1.6 95

Escort Zetec 97

Pampa 95
Gol Special 01
Go11.0 95

Gol4p 99
Gol Special 02

Monza GL cornpl. -Ar 95
Kadeít 96

Preto

Cinza
Branco
Azul
Prata

Vermelho

Cinza

Verde
Azul

Branco
Prata

Cinza
Prata

Azul mel.

Branco
Prata

R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$11.500,00
R$12.500,00
R$10.800,00
R$ 6.500,00
R$ 8.500,00
R$13.000,00
R$ 8.700,00
R$11.500,00
R$ 7.500,00
R$12.500,00
R$12.900,00
R$ 8.800,00
R$ 8.800,00
R$ 6.000,00

FORD

vw

GM

Kadetl 90

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

GM
Vermelho
Branco
Branco
Bordô
Cinza
Bordo
Azul
Prata
Vermelho

VW.
Branco
Branco
Branco
Branco
Prata

.

FtAT
Azul
Vermelho
FORD
Prata
Azul
RENAULT
Cinza

03
03
01
97
97
95-
94
93
93

02
01
99
99
99

94
89

97
98

00

373-0806
373-1881

99
00
00
99

89

91

94

98

01

94

96

95

01

01

99

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

4p,1.0,.16v, R$15.500,00
motor zetec, R$12.800,00
cabo est., GNV, compl. R$ 22.500
cornpl. R$ 8.700,00
cornpl. R$ 8.700,00
álc., d.h., 1.6 R$ 4.700,00
cornpl. Cabinada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6:700,00
R$11.000,00
1.0 cl opc. R$11.30b,00
R$13.500,00
1.8 compl. R$ 33.000,00
1.6, gasolina. R$ 5.800,00
GNV. R$15.500,OO
GLS, compl., GNV. R$15.000,00
CD 3.0 R$16.000,00
CD R$ 18.000,00
cornpl. R$ 18.000,00
1.8 GLcl opcionais. R$ 7.300,00

1.8, 16v, d.h.,a.q.,Lt.,d.t. R$13.800,00

G
G
!'
G
G
,G
G
A
A

G
G
G
G
G

G
G

G
G

G

Celta
Corsa Hatch
Corsa GL 1.6 a.c., d.h.
Corsa"Super 4p
Corsa Wind MPFI
Corsa Wind

.

Monza GL cf trio
Chevette DL
Monza SL cornpl, -Ar

Gol Special
Golf compl. + couro

Gol Special
Palio Classic compl.
Gol16v 4p

Tipo 1.6 IE compl.
Uno 1.5R

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

Scenic RT 1.6

Scenic RXE 2.0

Vectra GLS 2.2
Gol G1114p, 16v
Astra GL cornpl.
F-l000 cabo DU�
Gol CL1.6

Vectra CD

GolMI

Corsa Wind 4p
Goll.0

Corsa 2p
EscortGLX 1.8 compl.
Clio 1.0, 8v (-d.h.)
Gol Gllll.0, 16v, Plus compl.

verde
verde
branco

azul

cinza

bege
vermelho

branco

prata
prata
preto
cinza

azul

preto
prata

LD veículos 373-4047

Parati
KaGL
S-10deluxe

Tempra
MonzaGLS
Belina GLX

D-20

Pampa 1.6
GolMI
Gal MI

Gol4p
Meriva
Belina

Omega
Omega
Omega
Omega
PalioWeekend

Gol
EscortZetec

branca

dourado
branca

preto
cinza
bordá

branco
branco

branco
azul
branco

grafite
cinza

grafite
azul
azul

azul

azul
bordá
azul

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

CAMINHÃO
MOTO

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$10.900,00
R$ 3.100,00
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

Preto 94

97

91

86

94

97

91

92

91

01

98

86

94

95

94

90

92

90

76

FIAT

FORO

Un02p Preto

Fiat Premio CS Prata

Elba Prata

EscortHobby-2p Prata

Escort SW compl.+ teto Bordõ

Pampa GL Verde

KadetlSLE CinzaGM

VW

KadetlGL

Corsa Sedan v.e., t.e,

CorsaWind

Fusca 1600

Gol lODO

LogusGL
Logus GLS, compl.
Saveiro

VW 790baú

CBR450

Motor casa compl.

Cinza

Prata

Bordõ

Branco

Branco

Azul

Bordõ

Azul

Azul

Vermelha

Azul

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

Palio 500 anos 1.0, compl. + ar

Tipo 4p compl.
Palio Weekend Stile compl.
Palio EX 4p

Gal MI Lo, 2p, compl.
Gol 1.0 16v 4p
Gal LO MI

vw

00
95
99
98

99
99
98

99
99
99
98
01
03
97
91
96
01

00
97

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., c.t., v,e., t.e.
Corsa Wind

'

Corsa Wind 1.0
Vectra 2.0 GL compl. GNV
Vectra Millenium compl.
Celta 1.0
Vectra GLS compl. 2.0'
Monza SLE 2.0 v.e., t.e.
Corsa Super 4p 1.4 GL v.e., I.e.
Astra GL 1.8 2p compl.

Escort SW 1.8 16v
Escort

FORD

cinza
prata
branco
branco

branco
verde
branco

���h��
bordá
branco
prata
branco
cinza
azul
branco
branco

prata
prata

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 compl,

Vectra GLS, 2.0, compl,

Palio 4p

Fiesta 4p

96

87

87

78

93

97

98

97

00

98

vermelho

dourado

prata

branco

verde rnus

cinza met.

verde mel.

cinza

verde

1993
1984
1998
1985
1996
1994
1996
1996
1997
2001
2002
2002
2002
2001
1998
2001

VW Goll.02p Prata G

Voyage 1.6 2p Preto G
Santana 1.8L 4p Cinza G
Fusca 1300 Branco G
Palio EL 1.0 2p . Azul G
Fiorino 1.0 aberta 2p Branca G
Escort Hobby 1.0 2p Verde G
Blaser 2.2 4p Cinza GIGNV

CorsaSuperl.04p Praia G
Corsa 1.04p Cinza G
Titan 125KSE Azul G
Yamaha 125K Vermelha G
Titan 125 KSE Prata G
Titan 125 KSE Vermelha G
Titan 125 Azul G
Bis Cl 00 Vermelha G

FIAT

FORD

GM

MOTOS

Barraca pI camping completa

'���íi0
Av. Pref. Waldemar Grubba, 4142 - Centenãrio - Jaraguã do

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

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

Aceitamos troca por carro

cinza
azul
branca
azul
bordô
verde
azul
branca
bege
cinza
amarela
Azul
bordo
azul
vermelha
azul
cinza
preta
vermelha
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• CORREIO DO POVO

A melhor academia de

Jaraguá só poderia ter os
melhores parceiros.

Parabéns a toda equipe por
esta tr.jetória de sucesso.

Jolnville I se (47) 433-1093

Jaraguá do Sul e reqrao ganham novamente em

qualidade de vida. No dia 29 de janeiro foi inaugurada
a nova estrutura da Academia Impulso, que passa a

oferecer um espaço totalmente remodelado para a

prática de atividades aquáticas e de ginástica. Conheça
os detalhes desta imponente obra que prima pelo
conforto, segurança e beleza, proporcionando uma vida
muito mais saudável para seus alunos.

www.copapel.com.br Visije nosso site para outros produtos' ou solicite a visita de um representante
www.destaquebrindes.com.brvendas@de.staquebrindes.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO ESPECIAL ACADEMIA IMPULSO TERÇA-FEIRA, 10 de fevereiro de 2004
"

INVEst'INDO NA SAÚDE
dos jaraguaenses

Fachada da primeira estrutura da academia

A academia iniciou as atividades oferecendo
aulas de natação

Natação para bebês foi a grande
novidade trazida pela Impulso

Aula de Body Combai" na sala de ginástica da

antiga estrutura
.'

A história da Academia Impulso
começou em 1999, quando os

proprietários Heidi Behnke e Renato

Ricardo Behnke resolveram investir

em um empreendimento voltado

para a saúde dos jaraguaenses.
Com experiência no ramo desde

1987, os nadadores e empresários
passaram a dedicar-se exclusi

vamente à academia, que no início
oferecia aulas de hidroginástica e

natação, inclusive para bebês a

parti r de seis meses, tornanc�-se o

grande diferencial do negócio.
Urna equipe composta por dez

profissionais administrava, atendia e

ministrava as aulas, que aos poucos
c-

foram diversificando-se.

Assim, foram lançadas as

primeiras modalidades da franquia
Body System como Body Pump,
Body Cornb a t, Body Step e

Condicionamento, que atraíam e

atraem um número crescente de

adeptos.
Atualmente, 31 profissionais

todos graduados e a maioria com

especialização compõem a equipe
de funcionários da academia, que

periodicamente participa de

workshops, cursos e palestras com o

objetivo-de renovar e atualizar seus

conhecimentos. \\A atual ização não é
de um oú outro setor, todos par

ticipam", c?menta a coordenadora

Lediane Zardo acrescentando que a

academia estimula o aperfei
çoamento de seus profissionais,
inclusive custeando os gastos, desde
sua fundação.

Nosso reconhecimento pelo
bom gosto na reforma, que
engrandece ainda mais a

credibilidade e confiança que
todos nós depositamos na

Academia Impulso.
Parabéns!

INFORMATICA

Compramos cartuchos vazios

310-1035
rc@netuno.com.br

Rua 25 do Julho, 1610 - Vila Nova - Jguá do Sul

,

RuaPresidente E itácio Pessoa, 985 - Centro - Jara uá do Sul /Te!.: 275-1641

.

'

IJornalista responsável: Carolina Tomaselli - Fotos: Cesar Junkes/Cf> Vick Bartel/Cp, Arquivo CP e Arquivo Prefeitura de Massaranduba - Paginação Eletrônica: Vinicius Schane
CORREIO DO POVO Opto. Comercial: 371-1919/comercial@jornalcorreiodopovo.com.br - Fotolito: Cromoarte Criação e Fotolitos - 376-0816 - Impressão: Gráfica e Editora CP - 370-7919
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14 TERÇA-FEIRA, 10 de fevereiro de 2004 ESPECIAL ACADEMIA IMPULSO CORREIO DO POVO 3

NOVA ESTRUTURA
e novas possibilidades

. o aumento na procura como conseqüência da qualidade nos serviços
prestados e a visão empreendedora dos proprietários Heidi e Renato
Ricardo Behnke fizeram com que eles resolvessem expandir a estrutura e

as modalidades oferecidas na academia a fim de melhor atender seus

clientes.

Assim, iniciaram-se as obras de ampliação. e construção da nova

estrutura, que levaram pouco mais de 30 dias para serem final izadas.
A inauguração da maior e mais completa academia de Jaraguá do Sul e

região aconteceu dia 29 de janeiro e contou com a presença de mais de mil

pessoas, entre autoridades, empresários, funcionários e alunos, que

pujeram prestigiar a grandiosidade do novo espaço e viver um momento de

confratern ização.
.

O resultado da combinação de um imponente projeto de engenharia e

arquitetura, além de investimentos maciços em equipamentos de alta tec

nologia, permitiram que a academia, agora com 2.500 metros quadrados,
passasse a acolher até 1800 alunos em 12 modalidades esportivas dentro e

fora d
'

água. "Procuramos sempre fazer o melhor para nossos cl ientes e

também para os funcionários, para que eles-tenham um ambiente melhor e
mais desafios", comenta a proprietária Heidi Behnke.

Além de maiores, os espaços foram construídos dentro do que há de
melhor em materiais para absorção de impacto, manutenção da tem

peratura ambiente, adaptações específicas para pessoas portadoras de
necessidades especiais, -.inclusive elevador apropriado - construção de um

espaço para recreação infantil, loja de artigos esportivos e uma lan
chonete. "Jaraguá do Sul merece uma grande academia", destaca Heidi.

Os proprietários
da academia
Impulso,
Renato Ricardo e

Heidi Behnke

Equipe Impulso é
formada por 31

profissionais Nova fachada da Academià Impulso

Rua Venâncio da 'Silva Porto, 353
Fone: (0**47) 275·1492/ Fax: 371·8060
ê-mail: f1orianiequlpamenIO.s@neluno.com.br Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 933 - Centro - Jara uá do Sul- SC - Tel.: 372-53

É com grande satisfação que prestamos nossa homenagem a reinauguração da
Academia Impulso. Temos orgulho e satisfação em fazer parte dessa trajetória!

III MARLlAN Contabilidade SIC Ltda.
.

Contabilidade Geral - Balanço Gerencial - Setor

MARLIAN
Pessoal - Planejamento Tributário - Assesspria Rscal
- Registro de Empresas - Registro em Orgãos de

___
Classe - Processamento de Dados -

A�sessoria e� RH

CONTABILIDADE Sua Confiança a nossa maior conquista

Arrojo, profissionalismo e competência
Características da Academia Impulso,

Sucesso com as novas e amplas instalações

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



com. moderno projeto de ar
. ( O projeto desenvolvido-pela ernpre iS

(interior
da academia Impulso retrata [6

um design extremamente moderno. ,A idéia inicial foi manter a propes

projeto - que teve como partida umaal t

toten da academia, ligando-se à calça.
altura e está apoiado em duas bases r �
outra servindo de apoio inferior", expl i1

Bayer.
Já na entrada da Academia, pode-s c

o intuito de reforçar o \\i" presente n o

base e uma bola em vidro temperado
pingo do "!". sem tirar a visão e co.ntrol e

Foram feitas algumas alterações no
'

na área social, bar, recreação, banhei
um novo ambiente. \\A proposta foi ao i

maior visual ização dos espaços atraé s

arqu itetu ra contempo rânea", enfatiza'
Segundo o arquiteto, as cores util 6

identidade da academia. Nesse sentido �

lançar estas cores para dar um poucom
Bayer explica que a iluminação in I

áreas de treino e convivência. Na área

prismáticos de acrílico 1611, com luz
mãlsconforto.jqas salas de múscülâÇá
luz branca.

Outro aspecto que dei imita os ambie
tonalidades da cerâmica Gail, um

principalmente a sua característica anf
intenção foi dar um toque de boate, ate
comenta o arquiteto.

Quanto aos puxadores, a intençá
teve foi associá-los às aulasde hiüstula
uti I izadas nos exercícios. A barra é dea

A escada foi projetada com os deg

(energia), e confeccionada em tubo. dea
são. de granito bege ornamental jatea
escada com fechamento. em vidro gari
escada, um pequeno jardim em arca c

compõe.o ambiente, que abriga tambéfll,
A estrutura principal do. prédio. fade

vidro. funciona como uma vitrine pa
malhando. A parte inferior, feita em alv�
alegrar a predominância branca do prl
mediu esforços para melhor atender
beleza", comenta Bayer.

4-5 CORREIO DO POVO ESPECIAL At n

RAI
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�

VALA
itetura

'e Bayer Arquitetura e Urbanismo no

a tetura contemporânea, clean e com

IS' rquitetura,- empresa que iniciou o

ai trai no edifício, que se estende até o

;a . "0 toten possui quatro metros de •

r ma envolvendo a placa na lateral e •

pi iteto e urbanista Giorgio Alexandro

S1 om um pequeno pórtico, criado com

r ca. A criação possui cor laranja na •
l com cabos de aço representando o •
oi etárias. ,.

o terno da academia, principalmente
li ndo mais espaço e proporcionando
,�' idro, com o qual conseguimos obter

li spúência, urn dos peritos chaves da
a'

II ;rde e laranja, já faziam parte da
o gia foi escolher pontos adequados e

r rme ao prédio. '

projetada de modo a diferenciar as
1 r exemplo, foram usados pendentes

uma cor quente para proporcionar
ica e administração.Toi escolhidaa

I aginação do piso, composta por duas
ai próprio para o local; devido

,

nte. II E na sala das aulas de R PM, a
pelo estilo que a modalidade exige",

mpresa responsável pela arquitetura
dÓ�lhesb formato deumadasbarras
as anilhas são de acríl ico incolor.

inados, trazendo a idéia de um raio
stida em epóxi branco. Já os deg raus

I permeabilizado. O guarda-corpo da
da mais classe e leveza. Abaixo da
grande bromélia imperial e agaves
o,dobar.

,

I

ço e Com grandes vãos. A fachada em

,transita pela rua e vê os alunos

EOI pintada de verde com a intenção de
sta foi uma obra que realmente não
suários com conforto, segurança e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO ESPECIAL ACADEMIA IMPULSO TERÇA-FEIRA, 10 de fevereiro de 200� I

".,

MAIS OPÇOES PARA
os alunos da Impulso

���,.��--�..

RPM
A maior sensação das academias. Trata-se de uma aula de
alto gasto calórico onde o aluno, utilizando uma bicicleta

específica, simula, através da orientação do professor,
subidas, descidas, altas velocidades e todas as demais

possibilidades que uma aula de bicicleta in doar pode oferecer.

Academia Impulso,SI sr
----T"E c N o L o G I A

Parabéns, pela reinauguração
da casa, que agora está mais bela
e ampla para cuidar da saúde e

beleza dos jaraguaenses.47370-4090
Exelência em Informática

l para sua Empresa
'

Av. José Theodoro Ribeiro 1058 - Sala 3 - Ilha da Figueira - Jgua do Sul

A nova estrutura da
Academia Impulso
proporcionou que
cinco novas

modalidades fossem
lançadas. 'São elas:

Body Balance
Esta é uma aula inovadora para os

padrões das existentes. São movimentos
baseados em práticas como Voga, Tai Chi
Chuan e no Método Pilates que geram

força, equilíbrio, flexibilidade e

al�gamento, além de um trabalho

completo de respiração e concentração.
Objetiva harmonizar o corpo e a mente

através de lentos movimentos.

BodyJam
Modalidade muito alegre pois convida os

alunos a diverti rem-se dançando ritmos latinos:

hip hop, funk, entre outras. As coreografias são

simples e vão sendo construídas passo a passo.
Todos podem entrar na dança, mesmo que
nunca tenham se dedicado a ela.

BodyAttack
O Attack é uma aula essencialmente aeróbica onde seu coração vai bater mais forte. São coreografias quentes
que elevam os níveis de condicionamento aeróbico. Comprovadamente é uma das modalidades que tem OS

maiores níveis de gasto calórico.

Parabéns, Academia Impulso!
A sua casa é a nossa casa!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BódyPump •

'.

,

, �

\ Aulas que utilizam barras e a:nilhas específicas é transforrharnsea corpo em pouco tempo, E a

maneira mais rápida de se entrar em forma.
' '.

Body Combat
Aulas que utilizam movimentos

das artes marciais como Karatê,
Judô e Boxe para elevar seu

condicionamento físico global.

BodyStep
Esta aula utiliza pequenas plataformas e

trabalha, além do condicionamento cárdio
respiratório, principalmente pernas e

glúteos. A queima calórica desta atividade

também é elevada.

Hidroginástica
Exercícios realizados com ou sem materiais resistivos têm tornado muitas pessoas mais fortes,

dispostas, saudáveis e felizes. A hidroginástica da Impulso é praticada por pessoas de todas as idades..

PowerPool
Esta é a Hidroginástica da

família Body Systems.
Aulas previamente
coreografadas que mantêm

o coração batendo forte por

muito tempo, além de

fortalecer braços, pernas,

glúteos e abdominais.

Natação
A Natação da Academia Impulso já está consagrada. É considerada a

melhor escola de natação de toda a região. Recebe bebês a parti r dos.seis
meses de idade e, com um programa pedagógico rigorosamente

estruturado, não apenas ensina, mas contagia muitos alunos para

Continuarem nadando por muito tempo. Seja para manter seu

condicionamento ou objetivando medalhas em competições, a natação
Impulso é sempre um sucesso, .'

Academia Impulso,
com cara nova

e pique total...
Parabéns!

Para nós, é um grande orgulho estar conectando
às energias da Academia Impulso com o mundo!

MATRIZ R Cabo Harry Hadllch 47 •

fONE 37H)380/3'
FILIAL R WallerMarquardl, 110,

71·3969 FONE 370·7311/ 370·8519

TELECOMOltlCflÇÕES

R: Francisco Tolentino, 574 - Centro - Florianópolis-SC
Fone: (48) 225-10.58 / www.ciclomania.com.br Rua 25 de Julho, 1389 - Vila Nova - Jguá do Sul - se - Fone: 275-3500
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8 O ESPECIAL CORREIO DO POVO ESPECIAL ACADEMIA IMPULSO

FLASHES DOS MELHORES
momentos da reinauguração

Discurso do proprietário da academia, Renato Prefeito Irineu Pasold esteve presente
Behnke, ao lado da esposa Heidi Behnke durante o evento

Mais de mil pessoas prestigiaram as novas Equipe Impulso comemora nova

instalaçõ�s estrutura

Discurso da coordenadora da Impulso, Lediane
Zardo

Noite de sucesso marcou a reinaguração da
academia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VEíCULOS
370-7516

mpra Financia
alter Marquardt,.1850: - Bal'ra'do Rio Molha' - ·jaraguífdo ,sid- se'

Ire Azul 02

III plus, gasolina, 4p Branco 01

cabo Estendida, 6cil., GNV Azul 98

2.0compl. Cinza 98

Mille Branco 96

pa álcool Marrom 95

Sw4, diesel Cinza 93

DOdiesel Cinza 92

00 Amarela 86

rt Prata 86

ette Cinza 80

Azul 78

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

.. ,.,."::",, ;",.. :':0',

Uno. CS 1.50Ó-2p
MonzaSL/Ei:' 4p
-------------�-------- --- ----

---- -- � -

WILLIAM UeícUIOS

Rua lVIarechal Castelo Branco, (47) 374-1117
3549 - Centro - Schroeder 9975-0117

VI Votorahtirn 1 finanças

w. BREITKOPF
Caminhões .e Ônibus

l!Ii�,.!..�,_.rJ'&;.-Wii;;/.r.i&;
.................... .- .. ...1 _{ . �� .1 J j

AUTOAAOVEIS

Fiesta compl. Prata 0.3

Corsa sedam compl, modo Novo Prata 0.3

Corsa Classic Azul 0.3

Gol Trend 4p Cinza 0.2

Scenic RT 1.6 compl. Cinza 0.1

Golf 1.6 compl. ãir bag Vermelho 0.1

Clio RN cf a.c. + trio Azul 0.1

Gol 4p 16v cf opc. Cinza 0.1

Corsa Wind 4p Branco 0.1

Fiesta 4p a.c., D.h. Branco 99

Honda Civic LX Prata 98
. Corsa 4p cf d.h. + trio Azul 98

Palo Classic compl. Azul 97

Palio Weekend compl. Branco 97

Corsa 2p cf opc, Branco 97

Gol MI cf v.e., t.e. Prata 97

311-"0802
311-8281

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

CAMINHÕES

VW 8.120 02 R$ 53.000,00 chassi

VW,8.120 01 R$ 53.000,00 .ct baú

VW 15.180 01 R$ 75.000,00 3° eixo chassi

VW 14.220 97 R$ 68.000,00 3° eixo graneleira

VW 14.170 99 R$ 58.000,00 toco ct baú

VW 17.210 01 R$ 85.000,00 3° eixo chassi

Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900,00

Gol Special (SEM TROCA) Branco 02 R$ 11.900,00
Belina L 1.6 Cinza 87 R$

.

3.900,00
CG 125 Titan Vermelha 9'8 R$ 2.600,00
Gol1.0 Branco 94 (' R$ 7.500,00

Prêmio CS 1.5 Bordõ 93 R$ 7.800,00

Fiat straca est. Prata 01 R$ 17.500,00

Gol CLll.8 Prata 96 FINANCIÀDO

Fiat 147 Verde 81 FINANCIADO

Opala Diplomata Azul 88 R$ 6.900,00
Saveiro 1.6 Dourada 93 R$ 8.000.00

Corsa GLS 1.6 Bracno 96 R$ 13.900,00

Gol1.6 Branco 83 R$ 2.700,00

Jeep Cherokee Limid Verde 97 R$ 38.000,00

Ranger XL compl. Preto 94 R$ 13.900,00

Corcel Ii Bege 81 R$ 2.700,00
Cinza R$ 1.900,00

R$ 7.500,00

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

Seja
•

parceiro
Gol MI1.02p branco 01 G Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:370-0164

da BV Financeira
VT _ Shadow 600ee preta 02 G

Gol1.0i Azul 95/95 R$ 9.200,00
Gol GIII16v2p branco '00 G

Fiesta GL 1.0 4p branco 00 G Gol CL 1.6 Branco 92/92 R$ 6.200,00

Dueato Furgão 2.8 diesel branco 99 D Kombi Furgão Branco 87/87 R$ 3.800,00

Eseort GLX 1.816v. eompl. azul 98 G 0-20 Sulan eompl. Prata 89/89 R$ 28.500.00

e faça ótimos
Palio1.0ED vermelho 97 G Tipo SLX Cinza 94/95 R$ 9.800.00
Pampa 1.6L branco 97 G

Parati 1.6 MI c/ a.c. . branco 97 G CG Titan KS Vermelha 02 R$ 3.900,00

Omega GLS 4.1 eompl. verde 95 G Apollo GL Prata 90/91 R$ 5.800.00

,
Passat 2.0 4p cornpl, preto 95 G Gol LS Azul 83 R$ 3.000,00

• Gol CL1.6 prata 94 G

neqocros Gol LO branco 94 G
Pointer CU 1.8 Verde 96 R$ 9.800.00

Logus GL 1.8 prata 93 G Gol! 1.8 95 R$ 12.800.00

Corsa 1.0 2p preto 94 G Monza SL 1.8 Azul 92/93 . R$ 8.500.00

KadetSLE 1.8 vermelho 93 G Corsa GL Vermelho 95 R$ 10.500.00

neste espaço!
Ipanema SL 1.8 bege 91 G Uno S Vermelho 89/90 R$ 4.800,00 .:

Saveiro CO branco 91 D
Uno Mille Vermelho 90/91 R$ 6.000.00

Monza Classic 2p azul 91 A

F-1000 78/90 O Uno Bordê 98 R$ 9.300.00

Pampa 1.6 89 'G \
Fiesta 4p Prata 02 R$ 19.500.00

Uno 1.3S 88 G Del Rey Dourado 85/86 R$ 4.000,00

Del Rey 1.6 GL 88 A Renault Clio RT 1.6 Prata 00 R$ 21.000,00

Eseort A

Vectra GLS completo 95
01 verde R$ 28.000,00 Vectra GLS completo 97

R$ 18.500,00
Corsa Sedan compl. 99

96 cinza Uno SX completo 97

o EP a.c., trio 96 R$ 9.500,00
Blazer DLX 98

preto Corsa Wind 95

iero compr. 95 chumbo R$ 45.000,00
Palio 96
Escort Xr3 89

I CU a.c., d.h. 95 R$ 12.500,00
Gal MI 98
Chevette 88

det 94 preto R$ 8.500,00 Omega 95
Palio Weekend 98

det 92 cinza R$ 7.500,00 Corsa 98
Uno 94

91 branca R$ 19.000,00 Apolo 91
Monza 89

86 marrom R$ 3.900,00
Gol 87
Gol 86
Fusca 85

(47) 371-9730

nua Bernardo Dornbusch, 1880 - Bacpcndi "Ja.-agmí do Sul
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1113 - vende-se, 74, d.h., turbinado.
Aceita-:;e troca por 608. Tr: 372-1894.

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

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

AGRALE - vendá-se, 27.5 SXT, de

trilha, caixa e motor novo, c/ nota. Tr:
371-7562.

BIZ - vende-se, 98, 11.000km:
R$2.500,OO. Tr: 274-8497 ou 91194086

BIZ - vende-se, 02, preta, ótimo
estado. R$850,00 + 20x R$188,00.
Tr: 9123-7355 ou 370-3574 c/
Waldir.

BIZ - vende-se, 02, c/ parto
R$1.450,00 + fneto. Tr: 370-7863 pela
manhã c/ Rudlnel.

CB 500 - vende-se, 98, prata.
R$11.000,00. Tr: 9101-7158.

CBR 450 - vende-se, 91, Impecável.
Aceita-se troca p/ carro até

R$8.500,00. Tr: 273-6242 ou 9134-
0498.

CBX 200 - vende-se, estrada, 98, verm.:
R$3.000,00 + 18x R$80,00. Tr: 371-
9138 ou 9124-2387 c/ Milton.

CG - vende-se, KS, 02, vermo

R$3.700,00. Tr: 376-2973 ou 9909-
0180.

por Tltan 95 a 98. Tr: 9141-9445 ou

91424641.

CG - vende-se, Tltan KSE, 03/03, c/
partida. R$1.500,00 + 24x R$180,00.
Tr: 370-2385.

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

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

GARELI - compra-se, em bom estado,
dctos em dia. Tr: 371-5910 cl Graciele.

HONDA - vende-se, XLX 250, 83, p/
trilha, motor novo, documentação em

dia. R$2.000,00. Tr: 371-3447.

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

SUNDOWN -' vende-se, 97, vermo

R$l.400,OO. Tr. 371-9168 ou 9124-2387
cl Milton.

TITAN'- compra-se, ano 95 à 97,
particular. Tr: 376-3696.

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

R$3.300,00. Tr: 374-1290 ou 9991-
8825.

XLR 125 - vende-se, 01, branca, cl
5.000km. R$4.200,OO. rr: 3714300ou.
88030087 c/Waldir.

XR 20.0 - vende-se, 01/01, cl
5.800km, pi trilha, dctos em dia.

R$5.500,00. Tr: 99754981.

CD - vende-se, kenwood, frente
destacável. R$320,00. Tr: 275-3271.

CG - vende-se, Tltan, 00, ES, c/ parto COMPRA-SE - jogo dI) rodas, aro 13,
e freio a disco, prata. Aceita-se troca cl pneu. Tr: 372-0108.

COMPRA-SE - jogo de rodas 16 ou

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

ENGATE - compra-se, pI gol quadrado.
Tr: 373-6013 cl Luan após 19:00.

EscApAMENTO - vende-se, pI CB500
ou outras, marca Coyote. R$100,00.
Tr: 275-1204ou 9103-1611 cl Ricardo.

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

SOM - vende-se, pionner, caixa selada;
1 mód. Profissional de 100, 2 cornetas

TERÇA-FEIRA, 10 de fevereiro de 2�.
_______________________________________________________ 11

e 1 par de 69. Tr: 275-1142.

SOM - vende-se, automotivo, 1

mód. Boss de 24000, 2 pares de

69, 2 sub da pionner, 1 corneta e 1
bateria de 650amp. Tr: 371-2545 cl
Charles.

SOM - pI carro, sub, corneta e caixa
selada. Tr: 376-1903 cl Jeferson.

SOM --vende-se, pI carro, Panasonic.
R$390,00. Tr: 8803-2220 c/Jris.

VENDE-SE - jogo de rodas 5 pontas,
original de saveiro, aro 14 + 4 pneus
185, meia vida. R$520,00. Tr: 9131-
5111 cl Paulo Henrique.

diversos Mais Qualidad
ASSADOR - vende-se, de frango,

, CACHORRO - vende-se, três da raça
Venâncio. R$300,00. Tr: 9132- Poodle. R$200,00cada. Tr: 372-1566
4095. c/ Paulo ou Ana Lúcia.

BALCÃO - vende-se, dois, de vidro. CACHORRO - doa-se, preta, adulta.
R$250,00. Tr: 9602-7757.

BERÇO - vende-se, de bebê, único
dono, madeira maciça, estilo colonial.
R$150,00. Tr: 372-2462.

BICICLETA - vend�-se, antiga,
excelente, de senhora. Aceita-se troca.
Tr: 371-1335.

CABRAS - vende-se, dando leite. Tr:
275-2385.

CACHORRO - doa-se poodlemisturado
cl vira-lata. Tr: 9602-7757.

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Intelbras

I

I

REFORMAS

Tr: 373-3787.

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

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

1751.

CACHORRO � vende-se, filhote de

pastor alemão. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 c/ Noeli ou Solange.

CACHORRO - vende-se, filhote de

dálmata,já vacinado. Tr: 9973-5363.

CACHORRO - vende-se, filhote de

cofab,já vacinados. Tr: 9973-5363.

CADEIRA - vende-se, giratória, cl
sistema relax, espuma ginjetada,
preta, cl rodízio, modo executivo.

R$250,00. Tr: 9965-5235.

CÂMERA DIGITAL - vende-se, '

Pencan. Tr: 370-3555 cl Wanderlei.

CANOA - vende-se. R$350,00, TI:1
0779.

CARRINHO - vende-se, de cac

prensado. Tr:'370-3555 cl Wandei

CAVALO - vende-se, crioulo. Tq
8077.

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

CELULAR - vende-se, Tim, Pronto,
pago, Motorola, ótimo estado, R$80
Tr: 275-0405,

COMPRA-SE - moto serra e roça
costal. Tr: 9113-1311.

ELETRO EROSÃO - vende
Mavetron, cl digital Mitotoio,1
amperes. R$18.000,00,Tr: 376-
cl Moisés.

EQUIPAMENTOS - vende-se, co

pI montar açougue. Tr: 374-1116,

TEeN.
CALHAS

Para o lar
e para a Indústria

Estofados e

Cadeiras.

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com o

qualidade em tudo que produz. Colhas, Coifas, Aquecedor
Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes poro

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

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos,

Fone: 371-7007

* corino *tecidos

Tratar: 273-1636
QUALIDADE E EXCElÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E fUNILARIA INDL É COM A rECNo CAI

Rua Felipe Schimidt, 279 • Cenlro . JDrDguó do Sul - se . Fones: 370·6448 . 275·0448 . Fax: 371-!II!

r

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos é serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais,
Cabos telefônicos
Tornadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias p/ telefones

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

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Insta/ação e Assistência Têcnica)
Portão eletrônico e ínterfones
Cancelas automáticas p/ portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/B e Colar)
Micro Câmeras (P/B e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SESC
SANTA CATARI'NA

Seleciona Profissionais para atuar em JARAGUÁ DO SUL na

área de

DESEN,vOLVIMENTO FíSICO E ESPORTIVO
,

Requisitos:

* Formação Superior em Educação Rsica;
,

* Experiência na área com atividades de ginástica, dança
(infantil e adulto) e condicionamento físico;
* Registro no CREFjSC;
*

*

*

Dinamismo e iniciativa;
Habilidade para trabalhar com público e espírito de equipe;
Disponibilidade para no mínimo dois turnos;

OI

Disponibilidade para contratação imediata.

Os interessados deverão ENVIAR Curriculum Vitae (com foto) à
Rua Preso Epitácio �essoa, 1273 - Centro - Jaraguá do Sul/SC
Cep.: 89.251-200 ou através do nosso

I
site www.sesc-sc.com.br

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS SENAC 2004

senac (4 7) 3 7 O ,- O 2 5 1
, :

"Embora ninguém possa voltar atrás ::
"'

-

'

':
e fazer um novo começo,qualquer um :

pode começar agora um novo fim". :

TÉCNICO EM ENFERMAGEM TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO
Carga Horária: 1.800 horas Período: 01/03/04 a Oez/2006 Carga Horária: 866 horas Período: 05104(2004 a 25/08/2005
Horário: 8h às 1111 (matutino) ou1911 as 2211 (noturno) Horário: 19:00h às 22:00h /

InformftçÓ"es Complementares:
· Principais livros inclusos:
· Acompanhamento pedagógico permanente:
· COfPO docente altamente capacitado e quatiticado:
· Certificado reccnnecíco Nacionalmente:

, Ao concluir os módulos I e II, o aluno será competente para
acompanhar grupos de turistas em suas viagens pelo Estado de
Santa Catarina. recebendo o certificado de Qualificação
Profissional de Guia de Turismo Region:;�1.

Carga Horária: 1.50 110ms Período: 16/02 a 21/06/2004
Horário: 19:00h às 22:30h

Informações Complementares:
, Auxiliar e prestar cuidados as crianças em creches, escolas.
maternats, jardins de infância, hotéis e residências. zelando por
sua saúde. segurança e bem estar tisico e pslquico.

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

Periodo: 1"7/02;04 a 12/08/04

Informações Complementares:

�llil:��:� na promçcào da saúde do indivíduo e no atendimento a

Propiciar esclarecimentos oecessànos no Que se rt:�fere ao uso

correto dos medicamentos, interpretar eücienternente a receita

prescrita pelo médico. Organizar o estaoctectmento

tarmacêuuco, no controle de estoque e armazenamento de
medicamentos.

CURSO PREPARATORIO PARA O BESC
Vagas Limitadas

o $enac reserva'se O direito de cancelar ou transferir o ·eVCJ1to caso não atinja o número mínimo de participantes

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul - Santa Ca�ari�,�":�
www.sc.senac.br- E-mail: iara�uadosul@sc.senac.br- -itiT;:c

EQUIPAMENTOS -'�ende-se, conipl.,
p( restaurante e prod. de

massas(pratos, talheres, coifas,
fritadeiras, máq. de massas, churrasq.
e etc.), R$8,600,OO. Tr: 372-1566 cl
Paulo ou Ana Lúcia.

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

FREZADORA - vende-se, Cone KFF30,
C( morsa giratória e jogo de presilhas.
R$8,500,OO. Tr: 376-3684 cl Moisés.

FREEZER _ vende-se, Prosdócimo,
vertical, marrom, cl 5 gavetas, bom
estado, R$150,OO. Tr: 374-1192.

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

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

'

SEGURA�ÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

Recepcionista
_ GELADEIRA - vende-se, Consul,

Serviços de Limpesa e Conservação branca, 340L, bom estado. R$150,OO.

SEGURANÇA ELETRÔNICA- -- _Tr:_37_4-1_19_2. _

GELADEIRA - vende-se, 280L.
R$200,OO. Tr: 275-0945.

Viços da região
tee.com.tx

m.br

Rua João Planinscheck, 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se.

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

SEGURANÇA E TRANQUIL_DADE
l"tH/u <te� 4-�� s� <te s�� .te 444.&� Im

il!?�.�_��_� . .teS�4A�

fNUELEO ÓE-iN-TELIGÊNCi'Ã-jÚRlóiCÃ
I Para revolucionar tecnológica e cientificamente o ensino e a

I aprendizagem do Direito, o Núcleo de Inteligência Jurídica, parceiro IELF (
Instituto de Ensino Professor Luiz Flávio Gomes), instalou-se em Jaraguá
do Sul, trazendo à comunidade jaraguaense, um verdadeiro Centro de
Excelência no ensino Jurídico, dotado.de profissionais e professores de

altíssima capacitação técnica.

I Com um método de ensino já totalmente consolidado, o Núcleo de Inteligência Jurídica vem disponibilizar cursos
,

preparatórios para concursos públicos:
'

GATO - vende-se, Persa Himalaia, cl
3 meses. R$180,OO. Tr: 37Q.486 cl'
Edna.

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

MÁQUINA FOTOGRÁFICA - vende-se,
Canon EOS 1x, lite APS, inteirem,
automática, 3 formatos de cópia. Tr:
9965-5235.

MÁQUINA - vende-se, de lavar louça,
Enxuta. R$150,OO. Tr: 371-0196.

MÁQUINA - vende-se, de costura,
portátil, 3 fios, ideal pi costurar
malhas finas. R$150,OO. Tr: 9116-
4162.

MÁQUINA - vende-se, de costura reta,
Singer, zíg zag, própria pI Iingerie.
Valor à combinar. Tr: 275-6232.

MÓVEIS - vende-se, usados, pI
mercado(prateleiras de centro, balcão
refrig. pi frios, freezer e outros), Tr:
37OD639 ou 91236562.

MÁQUINA - vende-se, de costura,
industrial, sequinha. R$130,OO. Tr:
275D945.

OREGON - vende-se, Scientific, viva
voz, accelerator pc trainer, 50 ativ.,
prog, e jogos, à pilha e energia, novo,
na caixa, aumenta a capacidade c/
cartões Smart Cards. 'R$250,OO, Tr:
370-7627.

MÁQUINA - vende-se, de tricô, Elgin
BrotherEletronic. Tr: 371-1970 ou 9902-
7864.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇAo * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A UNHA DE
VíDEO GAMES ,.COS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

• PLAYSTATlON 2
'X80X
• PLAYSTATION ONE
'OAEAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COlOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CU8E hwarlodealelidimenlo: I19l11ldaa $egll!ldadas 10;00 á$22:00

Rua: Berlha Weegue ,1087- Barra· Jara ua do Sul· E·maU pl,ª,!l�fª9,ªm�@IQ"��tcÇQ!!l,ºI

PARABÓLICA - vende-se, usada,
manual, instalada. R$200,OO_ Tr: 9975-
0045.

PASSE - vende-se, de ônibus, circular.
R$l,20 cada. Tr: 9965-2920.

PRANCHA - vende-se, p/ cabelo. Tr:
371-5042 ou 371-5270 à noite.

,

RACK - vende-se, em mogno, pI tv,
vídeo e ap. de som, cl porta de vidro,
novo. R$100,OO. Tr: 371-1410.

TELEVISÃO - vende-se, Philips, 14".
R$220,OO. Tr: 371-0528 ..

TORNO - vende-se, mecânico, Grazioli,
l,20m de barramento. R$4.000,OO. Tr:
376-3684cl Moisés.

TELEVISÃO - vende-se, 20", nova,

sansung, cl controle. R$300,OO. Tr:
372-0663.

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

VAPORETTO - vende-se, praticamente
novo, cl pouco tempo de uso.

R$350;00. Tr: 372-1566 cl Paulo ou

Ana Lúcia.

VENDE-SE - 5 aparelhos de Debrum,
semi-novos. Tr: 376-1838 após 15:00.

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

VESTIDO - vende-se, três de prenda,
cores: azul, bordô e verde. Tr: 371-
5042 ou 371-5270 à noite.

VESTIDO - vende-se, dois, de prenda,
de seda crepe, manequim 38. R$70,OO
cada. Tr: 371-0196.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo 64,
1 contr. + 2 fitas. R$100,OO. Tr: 9975-
0045.

VIDEOGAME - vende-se, Super
Nintendo, c/2 contr, e fitas. R$190,OO.
Tr: 371-7914 ou 9975-4881 cl Ana.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo 64,
cl 11 fitas orig. Aceita-se troca por
PlayStation. Tr: 370-3555 clWanderlei.

VIDEOGAME - vende-se, Poly Station,
2 contr., 1 pistola, 1 fita e jogos na

memória, semi-novo. R$40,OO. Tr: 370-
8441 cl Edelson.

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

VIDEOGAME - vende-se, Play Station
One, cl 2 controles, rnernory card, 1
transformador, 2 jogos, cl 6 meses

de garantia. R$350,OO. Tratar: 376-
2206.

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

s1.ssoaelios e rJonser1Jação
- Vendas de tacos, assoalhos
em parquet com coloração,

'acompanhantes,L____J

TERÇA-FEIRA, 10 de fevereiro de 200 RÇ

9112-9488
Atendemos Motéis, a domicílio e temos local

Claudete Witkosky - E.scrivã Designada
Assino por determinação do MM. Juiz

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/Vara Criminal e da Infância e

Juventude

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, nº 87, Vila Nova, -CE'
89259-300, Jaraguá do Sul - SC

Juiz(a) de Direito: Hélio David Vieira Figueira dos Santos,
Escrivã(o) Judicial: Claudete Witkosky
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS - TRIBUNAL DO JÚRI

Espécie e Número do Processo: Ação Penal - Júri, ���t��������4:���ca ,
J

Acusado: Osnir Kühne

Jurados: 1) Daniela Angela Lenzi, serventuária pública municipal;
2) Adilson Carlos Machado, engenheiro eletrecista; 3) Rafael

Balsanelli, estudante; 4) Alceu ,Moacir Piazzer!_l, agrimensor;
5) Susana Maria Ar'ves Ampessan, professora; 6) José Alfredo
de Souza, industrial. 7) Janice Rodrigeri, auxiliar técnico I; 8)
Alvaro Wischral; segurança; 9) Adilson de Oliveira Silva,
operador de produção; 10) Rita de Cássia Santos Vanin,
professora; 11) Mario Cesar Poffo; empresário; 12)Rosalvo j,

�=���ii��;�ç�:�c:�;;G�o3;a�a���:r�:lri�� i��i:;��r�:;Xi�:; �
Balduíno Raulino, educador; 16) Luiz Lanznaster Júnior, (
estudante; 17) Rosana Silva dos Reis Thiesen, professora: 18)
Alex ceeato, estudante; 19) Flávio José do Nascimento,
Industriário; 20) Micheli Bettoni, estudante; e 21) João

BertOldi,'professor.

Julgamento: Local: Salão do Tribunal do Júri situado à Rua

Guilherme Cristiano Wackerhagen, nº 87, Jaraguá do Sul/SC
Data: 18/02/2004:'" Horário: 13:30, horas. Descrição: Sessão

Ordinária do Tribuna! do Júri.

Por intermédio do presente, os que virem ou dele conhecimento

tiverem, e os eventuais interessados, em especial as pessoas

acima identificadas. jurados sorteados para comporem o

Conselho de Sentença da Sessão Ordinária do Tribunal do Júri

descrita na parte superior deste edital, ficam cientes de que,

neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo
epigrafado, bem como INTIMADAS para comparecerem no local,
data e horário fixados, a fim de tomarem parte da aludida sessão,
sob pena de multa a ser imposta de conformidade com a

legislação vigente. E, para que chegue ao conhecimento de

todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual I

será afixado no local de costume e publicado na forma de lei. '

Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 04 de fevereiro de 2004.

Dreiche no Arlomo - OIJIOS VERllES

l\1A.R C OS �B vacn B�t:í tti�tB, dil��nirn�do,
Venha conhecer Talia, mulata,
2 g anos, uma mll��agista fogo�ll

e lItdBntB na cama.

AtBl1de: �Ip.s, �Ias il casais.

Com local 24- hotlll: 1I1l�U dlllJ>Ot.
275-0052

iniciante, somente para
11m Iheres,

914:3-7678
nas 811 às 12h (' da� 22h à th

CLASSI

CORRE
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UIA DE ERVI

D Anuncie aqui!!!
371·1919

�
i·--·--··--·--··-----··---····-···-·-

I
li I

jAnúncie aqui!!! I
� I ,371·1919 I

I I
r=i
I I
I I

IAnuncie aqui!!! I
I 371·1919 I
1_-

& Arquitetura
Topografia

- Mediçõo de terra
· Desmembramento
· RegUlarizaçõo de medidas
· PrOjeto e execuçõ9(residenCial. comerciai. erc.)
· Reformas em geral
· Paisagismo
370-7611 /9113-1663

Walter Marquardt,7�4 Sl5

. 1 A����i� ���i!!�
, .

371·1919
'.

'.

"�'""

! * Sancas
.

i tJPtJ6EPr;?f ;tf.tJPA I
! * Meia Cana " i i

,I : �:�:iXO ,I I Venha Conhecer a I
i .. Acabamentos de gesso !Moda que é um Docef
! * Consertos i i i

�í�lái5�;�'QWiiJ i Preços especiais!
i de inauguração!

i
,

Modinha i
l t 01 16 '

Moda Adulto:
. ram. a i

AUTO PEÇAS

papagaio

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276-3429
9975-5659 i.·····························.···········ClA·····íj·O-I: t1

I

1· TONERI
: FOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS

'

- MATERIAIS DE CONSUMO

i
. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

.

1276-3417'
1 ..Rua.?5..

d.8.J�IIl�,.SI.5.. :.�III.. IIlI\I.�.:.J�!II.IIU.�.iItl.s.UI.:.�... i

RUA 25 DEJULHO, 1650 -

VILA NOVA - JGIJÁ DO SUL

E-mail: popagaiO@terra.com.br R: Exp. Gumercindo da Silva, 616
- Centro- Jaraguá do Sul - se

Anuncie aqui!!!
371-1919

Fone: (47) 373·0703/ Fax: (47) 373·1138
Rua' Alhaná,'. R•••• 11 S • 6u.ramlrlm - se
e�mail: fteltagd@netuno.com br

ea.mereie
I:Asta:l'a,dera

geLtda

COM LAVA·JATO,.,
:Cf

(Água quente e fria) :
Dedelllaçãll (CuptnseBl8clIsJ

Lavllçãll ePlalUlade.relhadoseM'
lImIJ818de CalJa d'állua 8

ImpermealJllllaçã�d'.l'edt

(47)'374:" O
9991-8567'

Anuncie aqui!!!
371·1919

lua Mal. Castelo Branco, 4893
'

Centro - Schroeder - se

Anuncie aqui!!!
371·1919

i Produto:

Fone: 371-5810

l_���_��I. Proc?�i? �?���._1?_�3J

uuaençes,
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

I Anuncie aquilU
371-1919

Mensagens
276-3462

ATENÇÃO! .

Novidade em Jaraguá do Sul

NOVO TELEMENSAGEM!

Ligue e solicite demonstração gratuita

Serviços com Retroescavadeiras

Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto

Barrinha Pedras

Compactadores de Solo

, Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação c/ Lajotas

p:;::jVIDRAÇARIA
'----6It Arte Vidros
Vídros. Espelhos. 8isotê, Lapidaçào e Polimento.

Jateamento, Plotter de Recorte, Acessórios
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�J
\. <o/áce CBm'jJo

e Distribuidora de Cosmétiços:

*?I1M,d<J,' "(-(Mas, "StWUUUi,

Fone: 371-6110
9905-2653

Fone: 275 ... 1450
Av, Milr. Deodoro d.1 Fonseca, 491
saL, 01 . Centro - Jar.'g'Il" ,lo Sul

M,mipIIIJção de fórmulas .médicas
Fisioter.ipícos e

Cosmé1icos manipulados

Fone: 371-8298
R.ua 0,'10 Picolfí I fO - Centro

OTITE
'DESCRIÇÃO
A otite externa é uma infecção do canal auditivo, que
pode afetar a totalidade ou não. Outros tipos de otite

ocorrem- no ouvido médio e no interno: otite média

aguda (infecção do ouvido médio produzida por vírus
ou bactéria, freqüente em crianças entre 3 meses e 3

anos de idade, como complicação de um resfriado),
otite média secretora (ocorre quando existe líquido
acumulado no ouvido médio pela obstrução da trompa
de Eustáquio ou uma otite média aguda mal curada) ou
uma otite média" crônica (trata-se da infecção
constante produzida por uma lesão i rreversível do

tímpano).

CAUSAS

A otite externa geralmente está associada à prática da

natação, por conseguinte o seu acometimento é mais

fácil no verão. Muitas bactérias, entre elas o

estafilococo que-produz furúnculos, podem gerar uma

rc�-��-
Saúde e Beleza

Shampoos, cosméticos,
l sucos naturais. de

(Aloe vera)

erupções, ou dermatite do couro cabeludo. O canal

auditivo realiza a autolimpeza das células mortas. A

limpeza do ouvido com cotonete pode empurrar esses

detritos para o interior do canal, onde ficam

acumulados" facilitando a retenção de água, que pode
gerar a proliferação das bactérias e fungos.

'\

sl?.,fu.i"ii
KM/Se 1242 . TECO 030/79

flabíht;!çáo SOBIlAClL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa � Prevenção
do Câncer, EndometrioseSINTOMAS

Secreção de odor desagradável, dor e coceira são os

sintomas principais. A audição pode diminuir quando o

canal fica obstruído. A dor é freqüente quando é

movimentada a orelha (ouvido externo) e quando se

exerce pressão na região que enfrenta o canal auditivo.

RUIr Gnilllc!'nlc �'Vt!c.sW, 50 . SL !J06

Fone: ...
· 370-1705

;,ú"imil.�(I@r,eWi!(i�n�ih.,P,r�'.J((rúg!iâ·dl) '�t';

DIAGNÓSTICOS

O exame do canal com um otoscópio permite um

diagnóstico, observando a pele interior avermelhada,
inflamada e coberta de pus e detritos.

TRATAMENTOS
O primeiro que deve ser feito é eliminar os resíduos
infectados com cotonete ou por aspiração.
Imediatamente são recuperados os níveis normais de

audição. Depois, prescrevem-se várias aplicações de

�OTOS

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FLORIANÓPOLIS

I esta semana, a Secretaria

Estado da Educação e

ovação (SED) começa a

stribuir 980mil toneladas
•

e produtos destinados à

'mentação escolar de 317
'9 .

alunos da rede estadual

e ensino. São estudantes

aEducação Infantil e do

nsino Fundamental, ma

iculados em 650 escolas

e municípios que não

escentralizaram a me

enda. Cerca de R$ 4 mi-

ões foram gastos na

quisição de 39 itens não

erecíveis, nos quais 70%
os recursos são do Go

erno do Estado de Santa

atarina e 30% oriundos

o Fundo nacional deDe

envolvimento da Educa-

Ião
(FNDE).
O diretor de Assistên

ia ao Estudante da SED,

I 'ruo Pablo de Souza,conta
que no ano passado quan
o as aulas iniciaram só

inham 244 toneladas de

Iimentos, armazenados
o depósito dá Cornpa
hia Nacional de Abas-

tecimento (Conab), loca
lizado na Palhoça. A ge
rente deMerenda Escolar,
Inês Teresinha Lorenzi,
acredita que com estes

produtos a merenda es

colar deva suprir as escolas
até o mês de junho. Inês
diz que a Secretaria está

fazendo um levantamento

para ver a possibilidade de
abrir licitação, ainda neste
semestre, para compra de

alimentos destinados aos

alunos do Ensino Médio.
Além das cerca de mil

toneladas, as unidades

escolares vão comprar os
gêneros perecíveis como

f
'

rango, carne, legumes e

frutas com verbas des

centralizadas. Estão pre
VIstos cerca de R$ 6 mi
Ih'oes que serão repassados
diretamente às unidades

escolares, .ern quatro par
celas, para a aquisição des
ses produtos. São recursos
referentes ao Programa de
Merenda Escolar (prode-

me) no qual a Secretaria

aplica 50% do montante e

.o FNDE mais 50%.

Segundo o secretárioJacó
Anderle, "tanto nos ali

mentos enviados ,
como

os comprados nas escolas,
a SED trabalha em au

mentar a aquisição de pro
dutos agro- ecológicos
como forma de melhorar

cada vez mais a alimen

tação dos alunos". Anderle
afirma que o "Projeto
Sabor Saber", com produ
tos sem agrotóxicos, será

ampliado. Atualmente 100

escolas da rede estadual

são beneficiadas com este

projeto.
A nutricionista da Se

cretaria, Gladys Gonçalves
Milanez ressalta a impor
tância da alimentação
escolar a qual os estudantes
têm direito a uma refeição
diária. A refeição supre
15% das necessidades nu

tricionais das crianças. Dos

produtos que serão enca

minhados às 29 Gerências

Regionais de Educação,
para que façam a distribui

ção às unidades escola

.res.destacam-se o leite, o

. açúcar orgânico, sucrilhos,
achocolatados, bebidas

lácteas, biscoitos, farinha de

trigo e de milho e mistura

para bolos. As escolas

também receberão arroz

orgânico, vários tipos de

macarrão, três tipos de

feijão, pescado, molho de

tomate, molho de tomate

com frango e óleo de soja,
entre outros.

Gladyz informa que,
. além dos produtos da me
renda escolar, a Secretaria

está encaminhado às uni

dades escolares sugestões:
de cardápios específicos a
alunos portadores de dia

betes mellitus e de doença
cilíaca. Os cardápios ser

vem inici� das orientações
para para o cumprimento
da Lei 12.904, que dispõe
sobre o fornecimento de

alimentação especial nas
escolas da rede pública de
Santa Catarina.

redacao@jornalcorrelodopovo.com:br
GERAL

IPLANEJAMENTO: NOS DIAS DE HOJE O PLANEJAMENTO É ESSENCIAL

Governo busca

CORREIODOPOVO 7

•

proporcionar

condições para brasileiros

"Toda família deve ter um planejamento familiar", afirma a família
Divulgação

sidade do acesso a infor

mações e aos meios para

regular a sua fecundidade.
O Ministério da Saúde

tem como uma de suas

prioridades estimular e

apoiar a implementação e

a qualificação da atenção
em planejamento familiar
no Sistema Único de

Saúde (SUS). Nesse senti

do, uma das ações desen
volvidas é a distribuição
aos municípios de mé

todos anticoncepcionais
reversíveis, como pílulas
anticoncepcionais, carni-

sinhas, anticoncepcionais
injetáveis e DIU. O

objetivo é ampliar a oferta
desses métodos à popu

lação que é atendida ex

clusivamente pelo SUS.

Para o Ministério da

Saúde, a capacitação de

profissionais de saúde para
a assistência em plane
jamento familiar é outra

ação a ser estimulada e

reforçada. A idéia é que

essa capacitação vise mais
do que um simples do

mínio de conhecimentos e

habilidades técnicas em

saúde' sexual e repro
dutiva. Ela deve buscar,
também, a transformação
da prática profissional. O

papel dos profissionais de
saúde é o de informar e

orientar com relação aos

métodos anticoncep
cionais; sem juízo de valor,
de modo que a mulher, o

homem, ou o casal faça
suas próprias opções. Eles
devem enfocar a sexuali

dade de uma forma posi
tiva, sem preconceitos, e

estimular o respeitomútuo
entre os parceiros sexuais.

ou que esclareça onde vai

aplicar os recursos.. "Pela

Constituição, essa verba

deveria ficar na educação",
afirma o consultor jurídico
da Secretaria de Santa

Catarina, Sérgio Locks, que
participou da reunião na

sede do Conselho Nacional

de Secretários da Educação,
localizada na�xplanada dos
Ministérios. Documento

nesse sentido será apresen
tado aos secretários da pasta.

Durante o encontro, os

consultores começaram a

discutir uma forma de evitar

Procuradores semobilizam contra confisco do Salário-Educação
seriam empregados em

equipamentos, material de

consumo, contratação de

serviços nas escolas e obras

no ensino fundamental,
conforme o secretárioJacó
Anderle.

Os consultores conside

ram a apropriação de 10%

da receita do salário

educação pelo Governo

Federal como um confisco,
e pedem que o presidente
reveja a subemenda ao

projeto de lei 10.832,

aprovada pelo Senado em

29 de dezembro de 2003

. a medida, seja através de

mecamsmos jurídicos,
alterando a legislação, ou

negociando com o Go

verno Federal, informou

Locks. Na sexta-feira, 13,
será a vez de os procura

dores gerais se reunirem

para discutir a questão.
Há ainda um descon

tentamento geral de estados
e municípios contra a au

sência de participação fe

deral nos custos do Trans

porte Escolar, o que tem.

inviabilizado amanutenção
satisfatória do programa.

alário Educação será

epositado dia 10 destemês

A empregada domés-'

ticaVanusa Gonçalves, 29,
e o caseiroAilton Borges,
36, são casados há 13 anos

e têm dois filhos. Há nove

anos eles decidiram evitar

uma nova gravidez por

tempo indeterminado.

Após discutirem o assunto,

descobriram na camisi-nha

o melhor método contra

ceptivo para ser usado

sem prejudicar a vida se

xual. É a essa livre decisão

de manter o controle so

bre a fecundidade que se

chama planejamento fa

miliar. Embora ter ou não

filhos seja uma opção pes
soal, cabe ao governo ofe
recer os meros para esse

planejamento. É o caso de

orientação adequada e

métodos contraceptivos,
disponíveis na rede pública
de saúde,

O planejamento fami
liar diz respeito também

aos adolescentes. As ações
do Ministério da Saúde
levam em conta o direito

desses jovens de vivenciar
a sua sexualidade de for

ma positiva, saudável e se

gura e de dispor de servi

ços para atenção a sua saú

de sexual e reprodutiva. A
vida sexual dos jovens tem
início cada vez mais cedo,
o que justifica a neces-

FLORIANÓPOLIS - Con

sultores, assessores e pro
curadores jurídicos dos

Estados e de todas as secre

tarias de Estado da Educa

ção do Brasil reuniram-se

nesta quinta-feira, em Bra-
.

sília, para discutir uma

forma de fazer o Governo

Federal rever a lei que retira

10% do salário-educação
dos estados.

Só em SantaCatarina, se

for efetuada a redução, o

prejuízo do Estado em

municípios este ano poderá
chegaraR$18milhões,que

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aniversaria amanhã,
dia lI, Lurdes Ferreira.
Quem deseja com muito

carinho é a sua amiga
H ionis Wittkoski e

família.

ANIVERSÁRIO
Recebe os cumprimen
tos amanhã, E I ita

Raquel da Rosa. Fel iz
aniversário da tia e

madrinha Hionis.

FEUCIDADES
Parabéns e muitas feli
cidades para a amiga
Isabel Cristina F. Ben

kendorf que comemora

mais um aniversário
nesta quinta-feira, dia
12. São os votos das

amigas: Franciene Fa-

9undes e Eliziane de S.
Coelho.

ONLV FRIENDS
Na caichaçaria Sons e

Vinhetas, no dia 13

acontece a Festa Only
Friends, animação com

a Banda Demovia Acús

tico, e os DJs Antony e
"

Xalinho, Léo Renan e i

Costinha. Apanhe seu ,

convite free na Loja
Arremate (fim do cal

çadão).

BIG BOWLUNG
Nesta quinta-feira, dia

12, no Public do Big
Bowlling, Jackson e

Cia.

tem música ao vivo na

Cachaçaria Sons e

Vinhetas.

FÁBRICA
Feel Free, a Festa, na

Fábrica em Guara
m i rim, nesta sexta- i

feira, dia 13. Banda U2
Cover e Ipsis Litters.

CENTER

•
Cd's - DVO's - ACESSÓRIOS PARA SOM

Av, Mal, IÍeodoro,406-Centro 371-2847

Shopping Breitllaupt - Cenb'o 275-2005

GENTE & INFORMA ÃO

POR FRANCIENE FAGUNDES

TERÇA-FEIRA, 10 de fevereiro de 2� E

Fotos: Divulgação

•
As amigas:
Elisârgela(E},
Neuza, Franciene e

Saionara reunidas no

último Revellion, na
praia de Enseada

(São Francisco do

Sul)

•
"Marlene L. Marquardt". Faz

aniversário hoje, dia 10. "Parabéns'
minha querida esposa, desejo-te

saúde e muitas felicidades. De seu

marido que te "ama" muito"

Rose Fagundes completou mais um ano de vida no

dia 5. "A vida é um canto eterno de beleza. Viva
intensamente este e todos os momentos de sua

vida". De seu esposo que lhe ama muito, Ademir

E:l
Bruna e Patricia momentos antes do encontro de
confraternização dos amigos do Correio do Povo,
na última sexta-feira, dia 6

• Dra. Márcia Vieira revendo os amigos e as

belezas de Laguna

Lucinéia Borges de Lima
Ivani Maria Gascho
Giovani I<uhn
Lucimara Aparecida Hernacki
Eduardo Junton

Mercedes Zuse
Raimundo Boddenberg
JoséAlvize
Jakeline Gascho Steinert
Fábio Rolf Bublitz

Bianca'Meier

lO=/2=:::;::::�=====�arao aa Silva
Adriana Carmem Commeli

Solange Furlani
Olinda Massaia Ciconeti
Amilton Leoni
Cristian Paul Gehrke
Joana Helena de Souza
Juvenal Michelluzzi
Nádia Claudete Muller
Marceli Buttchevitz
Gabriel Henrique Vieira
Marlene Marquardt

Luana Hauck

Ângelo I<rüger
Rangel M. Brunst
Odair José Custodio
Irene Valentini
Roselene de Moura

121
Terezinna R-:-orias
Veneranda I<iatkowski
Rosane AneliseWortmeyer
Geovaha Rauber

Hary I<och Júnior
Si Ivino Kuchenbecker
Silvana Jacoby de Oliveira
Isabel Cristina F. Benkendorf
I<átia C. S. Rueckert
Tiagq Felipe Bussolaro

S-érgiõAiifônio'Dias
Rodrigo Fodi
Ora. Fabianne Duarte
Luis Carlos D. Souza
Roland Janssen
H i Idegard Fritzke
Ivo Ewald

14/2
Cristian Ehmke
Marina Müller
Ricardo Couto
Gilrríar Hornburg
Jair Roberto Leitholdt
Roberto Mannes
Aldori Lunardi
Arno Celso Neuber
Nedi de Souza Fernandes
Marili Sandra G. Varela
Iracema Lipinski Wolf
Everton Luiz de Luca

Tamara Regina L. Maes
Dacira Modro Silvano
Lori Glatz
Lucas Siewerdt

Thiago Demathê
Daiana Kaiser
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CORREIODO POVO 9

Quem sabe?
Além de mostrar ima

gens do passado, a pu

blicação de fotos antigas
também tem a função de

identificar fotos do acervo

do arquivo histórico de Ja

raguá do Sul ou completar
as informações existentes

sobre fotos, formando
um acervo fotográfico
rico para gerações futuras.

Temos tido muita colabo

ração de nossos leitores. A

quem agradecemos muito.
E hoje lançamos mais um

desafio: identificar a foto

ao lado. Alguns detalhes

que podem ajudar: há um

pontilhão de concreto, um

posto de gasolina
''Atlantic'' nos fundos da

foto, um veículo Opala (da
década de 1970) e um

muro com placas pré-fa
bricadas (não muito co

muns na Paisagem urbana

da cidade). Quem se

lembrar desta paisagem,
favor contatar conosco.

, '" ,�

CARROS SEMINOVOS
COM GARANTIA

Dirija
su"ida

JARAGUÁ DO SUL

'371-4000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I PERIGO: BOMBEIROS ALERTAM SOBRE O PERIGO QUE REPRESENTA BANHAR-SE EM RIOS

Moradores localizam corpo
de afogado no Rio Itapocu

]ARAGUÁ DO SUL -

Moradores da localidade
de Bracinho, em schroe
der, comunicaram o

Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá
do Sul, no sábado pela
manhã, que haviam lo
calizado o corpo do ra

paz que havia se afogado
na madrugada de sexta

feira. A vítima foi en
contrada próxima à

ponte da Trindade. Os
socorristas foram até o

local solicitado, retira
ram o corpo de Danilo

Rodrigues da Silva, 22
anos, e levaram-se no

para o IML (Instituto
Médico Legal).

Na quinta-feira, Sil
va e mais um irmão
menor e dois amigos
foram pescar no período
da tarde. Passaram na

casa de alguns amigos e,

por volta da meia-noite,
decidiram voltar para
casa. No trajeto, tinham
de atravessar o Rio

Itapocu, que estava com

alto volume de água
devido àforte chuva. Na
travessia, a vítima ficou

por último e não con-

Cesar JunkesSocorristas procuraram o corpo da vítima desde quinta-feira à noite
�

seguiu nadar até o outro dendo do menor e aca-

lado do rio. Na metade' boumorrendo afo-gado.
do percurso, começou a

sentir o cansaço e não

conseguIa wencer a

correnteza. Um de seus

amigos, E.J.F, 17 anos,
viu seu desespero e pu
lou na água com intuito
de ajudá-lo. Como esta

va muito escuro, não

conseguiram enxergar
lugares que pudessem se

apoiar. Apesar da co

ragem e tentativa de

E.J.F de socorrer o ami

go, Rodrigues da Silva
acabou se despren-

Mais uma vez, os

bombeiros salientam o

perigo que representa
entrar em rios, princi
palmente se a pessoa não
conhece o local ou se

não sabe nadar. "Se for

pra entrar na água, que
seja num lugar que se

conheça a profundi
dade, se há pedras ou

buracos, e sempre acom
panhado d-e outras

pessoas. Mas o ideal
mesmo é procurar par
ques aquáticos, por

. tratarem-se de lugares
higiênicos e que contam
com segurança caso

ocorra algum proble
ma", destaca o bom
beiro Marcelo klitzke.
Ele orienta os pais a não
se descuidarem dos
filhos menores, que não
têm noção do perigo.
"Principalmente aqueles
que têm açudes em suas

propriedades. Com o

calor, as crianças podem
se aproxImar desses

lugares e correr risco de

afogamento", diz.
(FABIANE RIBAS)

.Proposta proíbe cobrança em estacionamento públicoA cobrança pelas pre
feituras e pelo Governo.
do Distrito Federal de
estacionamento em áreas

públicas poderá ser proi
bida em todo o País. A

determinação consta no

PL 1539/03, do deputa
do João Paulo Gomes da
Silva (pL-MG), que altera
o Código de Trânsito
Brasileiro (Lei 9503/97).
De acordo com o depu
tado, os municípios e o

Distrito Federal já dis

põem de recursos sufi
cientes para a conserva

ção, sinalização e fiscali-

zação das vias públicas,
não necessitando, dessa
forma, de outras arreca

dações. Ele cita, como
exemplo, a arrecadação
das multas e os 50% cor

respondentes ao Imposto
sobre a Propriedade de
Veículos Automotores
(IPVA).

O deputado argumen
ta ainda que as adminis
trações não se responsa
bilizam por danos cau

sados aos veículos esta

cionados nas vias públi
cas. Em contrapartida, os
estacionamentos particu-

lares são obrigados a in
denizar os

, veículos
avariados.

O projeto de lei está
tramitando em conjunto
com o PL 2889/97, de
autoria do deputado João
Paulo Cunha (PT-SP).
Essa proposta, que tem

apen-sado outros cinco

projetos tratando de
assuntos se-melhantes,
proíbe a co-brança de
estacionamento nos

parques privativos em

estabelecimentos co

merciais e de prestação de
serviços.

Os projetos estão na

Comissão de Consti
tuição e Justiça e de
Redação, onde o relator,
deputado Wilson Santos
(pSDB-MT), propôs o

desmem-bramento de
uma das propostas apen
sadas, o PL 3356/97, em
duas proposições separa
das.

Esse projeto também
proíbe a cobrança de
taxas ou pedágios em

áreas públicas destinadas
ao trânsito de pessoas ou
a estacionamento de
veículos.

BARRICHElLO QUEBRA RECORDE DE MUGELLO

Rubens Barrichello pulverizou nesta segun
'

feira o recorde de Mugello. A antiga marca perten ,

I
a Michael Schumacher, que há dois anos virou i
1min20s943. Hoje, em seu último dia de testes co'�
a F20Q4, o brasileiro virou impressionam
1min18s704 diferença de 2s21 I

Barrichello deu 74 voltas no circuito italiano, no
a

delas no traçado mais curto: Assim, ele cornplei
ei202 passagens desde o último sábado. A Ferr
t

continua seu trabalho de desenvolvimento do no, Ichassi em Fiorano, com Michael Schumacher. Nel fi

semana, Rubens segue para Jerez, onde volta
treinar com a F2003-GA.

Posso dizer que não notei um ponto fraco (
(

carro)», comentou o paulista à «La Gazzetta dei
, ,F

Sport». «E muito positiva em todos os aspectos e

melhor em todas as suas características», completo

WEBBER: BAR NÃO É O QUE PARECE SER

Enquanto os pilotos das grandes equipes fala
G

de suas principais adversárias, o pelotã e
intermediário faz o mesmo com seu "mundo". Mar el�Webber, em uma teleconferência na Austráli G

,

garantiu: "A BAR não está onde eles estão testand
agora, isso é certo". A referência são os recorde
que Jenson Button e Takuma Sato, nesta arde
bateram em Barcelona, na semana passada, andand clt
mais de um segundo na frente da concorrência. di

"Se estiverem falando de pódios, aí a BAR é mai
In

provável estar do que a Toyota", lembrou
australiano da Jaguar, que já andou faland
indiretamente do fraco desempenho de sua equipe
nos treinos. Desta vez, Webber nem a rnencionos
Preferiu continuar palpitando sobre as demais. '�
Renault vai estar bem mais perto (das grandes) do

que as pessoas pensam", comentou.
Mark, quando perguntado se poderia se transferir

para o time azul e amarelo, riu. "Primeiro eu tenho
de ir bem, senão ninguém vai me querer. A Renault
me ajudou a chegar áqui, então vamos tomar essa

decisão juntos. Há opções", finalizou o piloto. A
carreira de Webber é administrada por Flavio
Briatore, chefe da equipe francesa.

LOTE:RIAS
Megasena
concurso: 536

14 - 15 - 22 - 23 - 25 - 37.

Quina
concurso: 1259

1 4 - 1 5 - 22 - 23 - 25 - 37
Lotomania

concurso: 390
02 - 08 - 1 5 - 1 6 -

21 - 22 - 24 - 25 -

27-33-36-47-
51 - 56 - 60 - 71 -

80-87-90-91

Loteria Federal
concurso 03807

1°_ Prêmio: 54,534
2°_ Prêmio: 20.710
3° - Prêmio: 22.806
4° - Prêmio: 04.436
5° - Prêmio: 21.375
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utsal espera sua inclusão

as olimpíadas de Atenas
o futsal é um dos

portes mais praticados
Brasil, com cerca de 10

ln
ilhões de praticantes.
érn disso, a modalidade

c uma colecionadora de

at os, e entre eles estão: o

1J ntacampeonato mun

a! doze vezes campeão
10 ' '

l-Americano, tricam-
,t
eão do Mundialito, tri

iI' mpeão Pan-Americano

OI pentacampeão da Taça
érica, entre outros. No

o passado, o futsal teve

a grande conquista, a

c1usão nos Jogos Pan

mericanos do Rio de

neiro, em 2007. Para este

e
o, a modalidade espera
ais duas grandes notícias:
convite para os Jogos
límpicos de Atenas, e o

Ítulo do Mundial de

aipei, na China, retoman-
o assim a sua hegemonia.
O Brasil é um grande

eleiro de craques. Na

i eleição. dos melhores de

1 003, feito pelo site Futsal

Planet, os cinco melhores

atletas do ano eram bra

sileiros: Adriano Foglia,
(naturalizado italiano),
Schumacher, Lenísio, Ma
noel Tobias e Falcão

(Malwee). Outra caracte

rística do futsal é revelar

craques para o futebol de

campo. Ronaldinho Fenô

meno, Ronaldinho Gaú

cho, Diego, Rabinho e

Ricardinho encantam os

gramados com habilidade

proveniente do salão.

Hoje, o futsal conta

com competições que
movimentam o calendário

do ano todo, e com jogos
transmitidos pelo Sportv.
Entre estes campeonatos
estão: Taça Brasil, Liga
Nacional, Copa Rio-São

Paulo-Minas, Brasileiro de

Seleções, etc. Com toda

esta movimentação e

importância, amodalidade

espera chegar ao seumaior

objetivo: os Jogos Olím

piCOS.

criçõespara jogos de futsal
A Comissão Municipal

de Esportes da Prefeitura

do Município abriu as

inscrições para o 110

Torneio de Verão Aberto
de Futsal. As pessoas in

teressadas em participar da
disputa deve comparecer na
entidade esportiva até o dia
18 deste mês e pagar taxa
de R$ 100,00, por equipe.

o congresso técnico da com

petição está agendado para
o dia 19, no auditório do

Centro deMúltiplo Uso, na
rua do ginásio de esportes.
Os jogos terão início no dia

27 deste mês, uma sexta

feira, e serão des-tinados a

todos os adeptos desta

modalidade esportiva de

Schroedere cidadesvizinhas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIAGERAL
EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO

o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústnas Quimicas, Plásti�as, Borrachas, Papelão e tsopor
dosmunicipios de Jaraguá do Sul, Corupá, Guaraminm, Massaranduba e Schrõeder, com sede

SOCial àRua José Emmendõerter, 240 Bairro Nova Brasília -Jaraguá do Sul- SC, neste ato
representado por seu Presidente, com base no Estatuto Social, convoca todos os trabalhadores
e trabalhadoras do setor Plástico, sindicalizados ou não, para participarem das Assembléi�
Gerais Extraordinánas a realizarem-se nos dias, locais e norànos abaixo indicados: Nomunicipio
deGuaraminm: dia 17 (dezessete) de fevereiro de 2004 (doismil e quatro), ás 9 (nove) horas, ás

16(dezesseiS) horase às 19 (dezenove) horas, em pnmeiraconvocação, tendopor local asede

�o Sindicato Rural, sito a rua Irineu Vilela Veiga, n'32 Bairro Centro, No municlpio de

(
assaranduba: dia 18 (dezoito) de fevereiro de2004 (doismil e quatro), ás 9 (nove) horas, às 16

I
dezesseiS) horas e ás 19 (dezenove) horas, em pnrreíra convocação, tendo por local a sede da

riaSagrado Coração de Jesus, sito a ruaMadreRosa - bairro Guarani Minm. Em Corupã: dia
9 (dezenove) de levereiro de 2004 (doismil e quatro), ás 9 (nove) horas, às 16 (dezesseis) horas

�às 19 (dezenove) horas, em primeira convocação, tendo Por local a Subsede do Sindicato dos

�abalhadores daConstruçãoCivil eMobiliáno-SITtCOM, sito a rua Jaraguá Bairro Centro. No
h
unlclpio de Jaraguá do Sul: dia20 (vinte) de fevereiro de 2004 (doismil e quatro), às 9 (nove)

I
oras, às 16 (dezesseis) horas e às 19 (dezenove) horas, em pnmeira convocação, tendo por

�al �sede do Sindicato dosTrabalhadores nas Indústnas Qu Imicas, Plásticas, Bcrrachas e�ao - SINnQUIP, sitoa rua José Emmendõerter, n'24O Bairro Nova Brasllia, As Assembléias

�ao deliberarem a seguinte ordem do dia: Discussão votação e deliberação da pauta de

F.elVlndicação da negociação Coletiva 2004/2005, Discussão e Aprovação da Sustentação
In�nceira do Sindicato. Não havendo 'quorum' em primeira convocação, as assembléias

�erao realizadas nos mesmos dias e locais retro indicados, trintaminut�s após, com qualquer
umero de trabalhadores presentes,

Jaraguá doSul- SC, 09 de fevereiro de 2003,
Sér io Luís Ferran • Presidente

ESPORTE
esporte@jornalcorreiodopovo.com.br
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• PONTUAÇÃO: MUDANÇAS BENEFICIARÃO ATLETAS QUE ESTÃO ACOSTUMADOS A ATUAR SOB PRESSÃO

Confederação de Tiro Olímpico
altera critérios de pontuação

Jaraguá do Sul - A
'

Confederação Brasileira de
Tiro Esportivo divulgou
no final de dezembro do

ano passado uma série de

alterações no regulamento
da modalidade. As mu

danças foram signifi
cativas, principalmente na

forma de pontuação, e não

agradaram a alguns atletas.
Nos campeonatos, serão

válidos dois resultados.

Para efeito de premiação
da competição e ranking
brasileiro será considerado

o primeiro resultado do

atirador na modalidade,

seja na Carabina Deitada

quanto na Ar Compri
mido. O melhor resultado

das outras cinco provas
contará como o segundo
ponto.

Na opinião do atirador

jaraguaense Samuel Lopes,
esta mudança, será in

teressante para os atletas

que estão acostumados a

Arquivo CP

Atirador está acostumado a competir sobre pressão

atuar em provas interna

cionais, onde o primeiro
tiro é o que vale. ''Antes,

aqueles que praticam o tiro

carabina Ar Comprimido
tinham a oportunidade de

participar de seis provas e

escolher os dois melhores

resultados. O que estava

acontecendo, é que estes

atletas atiravam nas quatro

primeiras para treinar e se

saiam bem nas duas

últimas. Quando eram

chamados para atuar em

competições internacio

nais, disputas onde a vale a

primeira prova, os

atiradores não apresenta
vam bom devido à pres
são de ter de se sair bem

logo de inicio. "Esta al

teração feita pela diretoria

técnica da confederação
será favorável para mim,
na categoria Ar Compri
mido, pois estou em oitavo

no ranking brasileiro e es

tou acostumado a C01TI

petir sobre pressão. Haverá
atiradores com perfor
mance dimimúda", destaca..

A entidade esportiva
também informou que os

atletas que têm interesse em

ser convocados para com

petições internacionais são

obrigados a participar das

provas que aconte-cerão

entre os dias 17 a 20 de

março, no Rio de Janeiro,
e 3 a 9 de maio, em

Rezende. (FABIANE RIBAS)

CopaBrasil deCanoagemSlalom foi Sucesso emSchroeder

SCHROEDER - Neste com que o publico de

final de semana foi reali- sistisse de acompanhar e

zada com sucesso a pri- prestigiar os atletas da

meira etapa da Copa Brasil região e da seleção bra

de Canoagem Slalom, no sileira. Mais de 500 pessoas

Rio Bracinho, em Schroe- estiveram no local acom

der, nas proximidades da panhando a disputa.
Usina Hidroelétrica' da Os campeões de cada

Celesc (Centrais Elétricas categoria foram: K1

de Santa Çatarina). Se- . Cadete, Ricardo Martins

gundo informações da Taques, do Paraná; K1

Fecesc (Federação Catari- Júnior, Luiz Gustavo

nense de Canoagem), Godói, QO PR; K.1 Senior,

organizadores do evento, Rogério Adams Fandhrs,

juntamente com a direção RS; K.1 Feminino, Erika

da CACB (Confederação Reinehr Ribeiro, DF; .C1

Brasileira de Canoa- Júnior, Álvaro Vieira, PR;

gem), nem a chuva fizeram· C 1 Senior, José Luiz

Campeonato Municipal de Futebol de Areia
A Prefeitura Municipal

de Massàranduba, através

do Departamento de Es

portes, comunica que as

inscrições para o Campeo
natoMunícipal de Futebol
de Areia podem ser efe-

tuadas até o próximo dia

20. Neste mesmo dia será

realizado o congresso téc

nico da competição para
discutir o regulamento
com os representantes de

cada equipe. Na opor-

BlassioliJúnior, SP;
C2 Geral, Guilherme e

Gustavo Almeida, PR; K1
Plástico Júnior, Diogenes
Roas, SC; K1 Plástico

Sênior,André da Silva, K1
Plástico Máster, Adilson

Pommerening, SC; K1

Iniciante, Jean Fernando

Moller Peneira, RS.

Destaque para Rogério
Adams Fandhrs, de Três

Coroas, que fez o menor

tempo da Copa Brasil de

Canoagem Slalom, (atleta
da seleção brasilei

ra). Também na categoria.
C 1, destaque para) osé

tunidade será entregue a

tabela da primeira rodada

da disputa.
O valor da ins-crição é

de R$ 100,00 e os jogos
serão sempre nos sába

dos à tarde. A premiação

Luiz Blassioli.Júnior, de SP,
(outro canoísta da seleção
brasileira); na �,ategoria
Plástico Importado, o

schroedense Adilson

Pommerening superou
todos os seus adversários

e fez o menor tempo na

categorià e também foi o

melhor atleta catarinense

entre os 53, ficando com

o 16° lugar na classificação
geral, mesmo competin
do com um caiaque pe
sado (28 quilos) Plástico,
contra sete quilos que são

caiaques de fibra de car

bono. (FR)

será troféus e medalhas,
além de um porco de 80

quilos" um de 60 quilos e

um de 40 quilos para o

primeiro, segundo e ter

ceiro colocados, respecti
vamente.
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I FUTSAL: JOAÇABA SEDIA A PARTIR DE HOJE ATÉ SÁBADO, A PRIMEIRA COPA SUL BRASILEIRA

Malwee estréia na Copa Sul
,

hoje à noite contra a UCS
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Malwee de Futsal

viajou ontem à tarde para
a cidade de Joaçaba, onde
estréia hoje na Copa Sul

Brasileira. O primeiro
desafio do grupo jara
guaense acontece às 19

.

horas, quando entra em

quadra para enfrentar a

UCS, do Rio Grande do
Sul. Na segunda-feira pela
manhã, os atletas reali
zaram treino físico (mus
culação)

.

e quando che

garam na cidade-sede
efetuaram mais treino com
foco nos jogos desta se

mana. Depois da derrota

para o time de Cascavel, na
quinta-feira passada, o

técnico Fernando Ferreti e
o auxiliar Marcos Morais

puderam avaliar melhor os

pontos falhos da equipe e

reorganiza-los,
Um dos fatores men

cionados pelo supervisor
da equipe, Kleber Rangel,
foi a falta de entrosamento
dos jogadores, devido à

contratação dos cinco
novos atletas. "Como nós

perdemos o jogo contra o

time do Paraná, tivemos a

oportunidade de avaliar os

defeitos, perceber os erros.

Fesporte divulgou ontem
o calendário deste ano

Em virtude de um

compromisso assumido
com o governador em

exercício, Eduardo Pinho
Moreira, o diretor geral da
Fesporte (Federação
Catarinense do Despor
to), João Ghizoni, trans
feriu de sexta-feira ontem
à tarde, em seu gabiriete,
a divulgação do calen
dário de eventos para
2004, com todas as com

petições do ano, suas res

pectivas sedes e as princi
pais alterações de regula
mentos e estrutura do

esporte catarinense. As

in-formações foram

repas-sadas através de
.

uma entrevista coletiva na
sede da Fesporte, rua

Coman-dante José Nunes
Divulgação número 79, bairroComissão Técnica não sabe como será o rendimento de Nuno, que está fazendo tratamento

Mas a equipe também

apresentou virtudes, pois
"

ficou perceptível que
contamos com um grupo
bastante ofensivo, que
correu atrás de resultados.
É lógico que não que
ríamos perder, mas assim
as falhas não ficaram mas

caradas e pudemos corrigi
las", salienta.

Amanhã, no mesmo

horátio, os jaraguaenses
vão enfrentar a equipe de

Maringá (Amafusa) e, na

.Treinador do Criciúma cobra
empenho dos jogadores

O técnico do Criciúma,
Gilson Kleina, conversou
com seus jogadores na

reapresentação do elenco,
nesta segunda-feira, e

pediu mais empenho no

jogo de quarta-feira contra
o Caxias-SC, em Joinville,
pelo Campeon�to Catari
nense. Ele não ficou sa

tisfeito com o rendimento
de seus comandados no

empate sem gols contra o

Tiradentes.
Em segundo lugar no

Grupo A, com sete pon-

tos, o Criciúma está três

pontos atrás do Caxias e,
se for derrotado, deixará o

rival abrir seis pontos de

vantagem. Nesta terça
feira K.leina comanda o

coletivo que vai definir a

equipe. "Não podemos
nem pensar em derrota,
senão vamos perder
contato com o Caxias.
Dessa forma o empenho
tem que ser �edobrado,
pois será uma partida
muito complicada", disse
KJeina.

quinta-feira, também às 19

horas, será a vez de pegar
a John Dree, do Rio
Grande do Sul. Os dois
confrontos (de sexta-feira
e sábado) vão depender
dos demais resultados.

Após o encerramento des
ta competição, os atletas da
Malwee seguem viagem
para Xaxin, onde realizam
um jogo amistoso contra o

time daquela cidade, no dia
16. No dia seguinte,
seguem até São Lourenço

do Oeste, para outro jogo
e, antes de retornar a

Jaraguá do Sul, dia 18, vão
para Xanxarê para mais um'
amistoso.

O jogador Nuno viaja
com os demais atletas, mas
ainda está em fase de
tratamento devido a uma

lesão na virilha. "Não sa

bemos como será o atleta
em termos de apro
veitamento", menciona
Rangel.
(FABIANE RIBAS)

Técnico do Figueirense
elogia dedicação de atletas

O técnico do Figuei
rense, Dorival Júnior, não
poupou elogios a atuação
de sua equipe na vitória de
3 a O sobre o Joinville no

domingo passado, em Flo

rianópolis, pelo Campeo
nato Catarinense. Para ele
a sua equipe teve uma

atuação perfeita e soube se

esforçar em campo du
rante os 90 minutos, tendo
a postura necessária para
obter uma vitória.

"O Figueirense entrou

em campo com alma, se

dedicando do início ao fim.
A entrega que tivemos
dentro de campo foi fun
damental para conquistar
mos o resultado", afirmou
Dorival Júriior.

O elenco se reapre
sentou nesta segunda-feira
pela manhã e os jogadores
realizaram à tarde um

trabalho na piscina. Nesta
terça-feira Dorival co
manda um coletivo para
definir o time que enfrenta
o Marcílio Dias nesta

quarta-feira.

Capoeiras
Florianópolis.

Entre as princip'
mudanças nas atividaa
da Fesporte estão a n

divisão regional, a cría
dos Jogos Escolares
Santa Catarina e a disp
da fase estadual dos Jog
Abertos em três sedf
além de alterações da f

.

etária para este evento be
como pará a Olesc e J
guinhas Abertos.

Estas competições,
suas fases de classificaçi
serão disputadas sob c

ordenação das 29 Secr
tarias Regionais e se

integradores esportivo
obedecendo à nova es

.

tura administrativa a

Santa Catarina implanta
pelo Governador Lui

.Henrique.

Caxias e Tubarão lideram
em Santa Catarina

O Caxias venceu o Avaí

por 3 a 2 neste domingo e

segue na liderança isolada
do Grupo A.do Cam

peonato Catarinense, com
dez pontos. O Criciúma,
com um jogo a menos,

empatou por O a O fora de

casa, com o Tiradentes, e

agora tem sete. A Cha

pecoense chegou ao mes-

mo número de pontos a

vencer o Atlético por I

aO.

No Grupo B, O Tu

barão alcançou a lideranç
ao vencer o Guarani por'
a 2. O Figueirense bateuo

Joinville por 3 a O, e som!

sete pontos. E o Lagel
derrotou o Marcílio Dial

por 3 a 2, em casa.

Inscreva-se j
275.186
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