
Jaraguá do Sul, QUINTA-FEIRA, 12 de fevereiro de 2004
L------

---------

Diretor: EUGÊNIO
VICTOR SCHMÕCKEL

-
--------

Liinelli
�

reern

Afte,..,,_�M'�

�

www.lunelli.com.br

�Guia�lGV Fácil
Listas Telefônicas

90%
de preferência

Marisol S.A.
Vestindo o corpo e alma das pessoas.

www.marisol.com.br

Cassuli Advogados Associados SIC
OAB / se 397/99

(47) 371-7511
Direito Trabalhista Empresarial

o deslgn do sabor

www.duasrodas.com

.Transporte escolar irregular
será notificado pela polícia

Alexandre Bago

A partir de segunda-feira, quando inicia o ano letivo, a Polícia Militar, em éonjunto a Prefeitura, vai fiscali

zar os veículos que efetuam transporte escolar em Jaraguá do Sul. Os irregulares serão multados. PÁGINA 10

Solenidade registra a troca

de comando do 14° Batalhão

Vicky Barlel

Com o fim do horário de verão, a
zero hora de Domingo, dia 14, os

relógios deverão ser atrasados
.

em uma hora. Economia no país
foi de 4% o que corresponde a

R$ 8 milhões. PÁGINA 8

Jaraguá liquida
deve incrementar

comércio local

Alexandre Bago

Ricardo Alcebíades Broering recebe o cargo do Tenente-coronel Fernando Rodrigues de Menezes . PÁGINA 10

PÁGINA 4

Secretaria de Saúde

distribuirá nove mil

camisinhasno carnaval

PÁGINA 5

Hospital Jaraguá
. " .

assina converuo com

governo estadual
PÁGINA 9

JARAGUÃ DOSUL 47371.-4000
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Carnaval 2004
FRANCIS.CO VALOEC IR ALVES - Assessor de Comunicação-
."

.

MOCONEVI

,Aquecendo as baterias, levantando o astral e se preparando para cair na
folia, é assim o ritmo dos caranavalescos em todo o país, para brincar na
festamais popular do planeta. Em Jaraguá do Sul não está sendo diferente,

,

os blocos estão se preparando e o Moconevi (Movimento da Consciência

Negra do Vale do Itapocu) junto com a Fundação Cultural da Prefeitura
de Jaraguá do Sul estão s�. organizando para que o público tenha um

carnaval de qualidade. .

.,

.
.'

• Ésté-àno estamos inovando com o ESQUENTA DE CARNAVAL
'."'?, '

que acoríteçe no próximo Sábado dia 14 de fevereiro, a partir das 10h30min.
'no calçadão daAvenidaMarechal Deodoro, iniciando em frente a agência

.

daCaixaEconômicaFederal indo até a praçaÂngelo Piazera, com a presença
de vário� componentes 'de todos os blocos carnavalescos e bateria para dar

início ao Catnaval2004 qt}e. está chegando e assim contagiar o folião, na
próxima semana teremos o carnaval oficial iniciando com Baile de carnaval

'l,1a Sexta clla 2aI02:nopá�ão ''N' do parque de eventos com aescolha da

.Rainhá,e ReiMoino: dóCarnaval Züíl-l, anirriado pela banda ln Natura.

'NoSábaâo dia 21)Oipi�ssegue com o desfile dos blocos na ruaWalter

Marquardta partir das 21hs e após baile rio parque de eventos com a

banda In Natura no pavilhão �'N' e os grupos de pagode Terapia Popular
e Emoção no pavilhão "C". No Domingo dia 22/02 teremos a tarde o

Carnaval lrifantil e a partir das 19hs o carnaval adulto com a banda Black&

White.

O MOCONEVI - Movimento da Consciência Negra do Vale do

Itapocu e á Fundação Cultural da Prefeitura de Jaraguá do Sul convidam
todos paraprestigiarem o carnaval2004 com estrada franca.

Vistam suas fantasias e com muita consciência venham cair na folia .

o
•

importantemars

O jornal tem muitas notícias

Que servem para informar
Neles existem legendas
Para sempre nos auxiliar

O jornal nos ajuda a estudar,
Nós podemos até com de brincar
Também nos ensina a:'l�r' .

E depois um pouco �s�n:vér "

Gosto muito desse jornal
Mas ainda�ej'leimuit'o mal

Mesmo assim já entendo a propaganda
Que leio em minha varanda

o meu jornal
É corno um canal
EÍl �té posso morrer .

Mas nunca esquecerei 0 que pude
Com ele.aprender

A poesia acima' é de autoria da estudante Fernanda Muller.

Ela freqüenta a 40 série da Escola de Ensino Fundamental Aluísio
Carvalho de Oliveira, em Corupá. A poesia de Fernanda é

resultado do projeto denominado ''A riqueza do jornal como
instrumento de leitura, comunicação, informação e conhecimento
no processo ensino-aprendizagem", desenvolvido ano passado
pelas acadêmicas Mônica Gessner e Vivian Soares Pereira, no

período de outubro e novembro.
O Jornal Correio do Povo está à disposição de educandos e

educadores, assim como de estabelecimentos de ensino de toda
a microrregião, que tenham interesse em desenvolver projetos'
tendo como ferramenta o jornal impresso. Basta ligar e agendar
com a diretoria.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro, ou pelo e-mail:
reclacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva O direito
cE sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais recesséríes.
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Nefil tudo é verdade
Nem tudo o que reluz é

ouro, assirn corno nem tudo o

que se lê na internet é verda

deiro. Ao contrário do que
muita gente pensa, a internet,
nem de longe, figura entre os

_

me�s de comunicação absolu

tamente . confiáveis. Está certo

que as novas tecnologias de

mocratizaram a comunicação,
mas justamente essa democrati

zação vem permitindo a veicu

.lação de informações mentiro

sas, que não correspondem à

realidade dos fatos.

Infelizmente, a maioria das

pessoas tem a tendência em

acreditar em tudo o que lê na.

internet, numa :demonstração
de 'conBahçâ que muitas. vezes
beira a ingepuidade. Mesmo
tendo conhecimento teórico
sobre o modo de armazena
mento das 'informações, o

usuário da internet não tem por
hábito conferir 011 checar o que
é transmitido através da telinha

do computador.
Mesmo' servindo de elo

entre as pessoas, a internet

representa uma perfeita
oportunidade de se difundir,
para milhares de pessoas, ao

mes;no tempo, notícias falsas,
plantadas por pessoas ou grupo

r A internet representa
umaperfeita

oportunidade de se

difundir notíciasfalsas,
plantadas por pessoas ou

grupo depessoas
interessadas em

promover, em confundir
e atémesmo difamar

outraspessoas, empresas
ou grupos sociais.

de pessoas interessadas em

promover em confundir e até

mesmo difamar outras pessoas,
empresas ou. grJlpos SOCIaIS.

Recentemente, um e-mail
.

que foi amplamerite retransmi
tido para várias pessoas, afir

mando que uma pessoa mor

reu depois de ingerir cerveja
com limão. O assunto foi bas

tante comentado, causando

preocupação em centenas de

internautas, que ficaram preo
cupados, repassaram o assunto

.

mas não se preocuparam em

checar a veracidade da in

formação, que acabou sendo
aceita corno fidedigna.

Como o' e-rríail citava o .

nome de urna casa noturna

famosa no litoral norte de

...J

Santa Catarina, a informação �

rebatida através de outro e-m' 1

explicando, de forma dara

sem deixar dúvidas, que a noria

divulgada (morte causada po J
. reação entre a cerveja e o limão i

-

d !
nao correspon e com a rea

dade.

Casos como esse, infeliz

mente, não são isolados, mal

poucas vezes se tem a chanc

de esclarecimentos. A maia

parte das inverdades divulgada,
via e-mail não são desmentida
e nem se tem noção da quani
dade de informações falsas qu
recebemos e que, por ingenui
dade, acabam sendo repassada!
para amigos e conhecidos]
aumentando vertiginosamente
o' número de pessoas ludi

briadas.
A sociedade, de um modo

geral, ainda está esperando que

justiça se pronuncie com m�s
detalhamento sobre as leis e

punições para quem faz uso da

inter�et para transmitir falsida·
des e mentiras e tampouco
cultiva o hábito de conferir o

teor dos e-rnails recebidos.
Checar as informações, na

.

medida do possível, é a melhor
maneira de não se deixar

enganar e fazer papel de bobo

,'., \

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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INVESTIMENTOS
Omunicípio deJaraguá do Sul investirá, neste ano, 33%

do seu orçamento na educação. Pasold disse que, a partir
de2004, o ensino fundamental na redemunicipal passa a

ser de nove anos, onde a criança entra com seis anos'

para o Ciclo Básico de Alfabetização
1 e, no ano seguinte,

ingressa no Ciclo Básico 2, complementando sua

alfabetização. "Estamos nos antecipando às exigências
do Ministério da Educação, que prevê para 2006 a

obrigatoriedade da medida, em decorrência do trabalho

realizado na Educação Infantil. Na' prática,
informalmente, isto já vinha acontecendo através das pré
escolas", registrou o prefeito. Segundo ele, o município
mantém a política de capacitação permanente dos

docentes, que são todos habilitados e 65% com pós
graduação. A remuneração dos professores jaraguaenses.
é quase o dobro da média nacional.

LOTEAMENTO
I A Prefeitura Municipal libera, até março, as áreas do

loteamento industrial localizado na Estrada Nova, à

instalação de onze empresas e mais a incubadora da

D JaraguaTec. Dieter Janssen, Secretário de Produção,
informou que foram investidos cerca de R$ 200 mil

na infraestrutura, beneficiando com lotes inicialmente

onze empresas emais as que serão incubadas no terreno

de 10 mil m2, reservado à construção do galpão. "Em
área remanescente, acreditamos ser possível atender,
numa segunda etapa, cerca de quinze empresas.

Uma única chapa foi inscrita e concorreu para

renovação da diretoria da Apevi., O empresário
Alessandro Coelho foi eleito presidente, durante a

assembléia realizada no dia 9 de fevereiro, que aprovou
o relatório de gestão e o relatório financeiro da diretoria

I dirigida por Valéria Junkes, que deixa o .cargo depois,
de cumpridos dois mandatos. A diretoria da Apevi,

é para a gestão 2004/2005, tem a seguinte composição:
Presidente Alessandro Coelho; Vice-Presidente Márcio
Manoel da Silveira.

e CHEQUE
O governador em exercicio de Santa Catarina,
Eduardo Pinho Moreira, participou nesta quarta-feira
(11), em Mondaí, do 3° Encontro de Mulheres

COoperativistas A1. O governador em exercício

entregou para as organizadoras do encontro um cheque
no valor de R$ 10 mil para cobrir despesas com a

realização do evento.

ENTRE ASPAS
"Se 20% da população souber onde fica a

câmara de vereadores é muito", afirma o

Vereador Marcos Scarpato, quando perguntado sobre
a Pouca procura dos eleitores.

COMUNICADO
A Sociedade Esportiva Recreativa Aliança
do rio cerro II promove Sábado dia 14 de

fevereiro de 2004 grandioso Baile com a

animação da Banda Vibrantes do Paraná,
com início às 23:00 horas.

POLÍTICA
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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I PROCURA: poucos ATENDIMENTOS SÃO REALIZADOS PELOS VEREADORES DENTRO DA CÃMARA

FLORIANÓPOLIS - A

Conferência Estadual de

Segurança Alimentar e

Nutricional, promovida
pela Secretaria de Desen

volvimento Social, Urbano
e Meio'Ambiente, encer
rada na última terça-feira
no Hotel Cambirela, em

Florianópolis, terá a partir .

de agora o encarru

nhamento das propostas
discutidas durante o

encontro.

Com a participação de

mais de 300 'representantes
de todas as regiões do

estado e debates sobre oito

temas relativos à questão
da segurança alimentar, o

realizam diretamente com

a população, as visitas nas

escolas, comunidade, associa

ções e principalmente nas

visitas realizadas nos bairros.

"Cada vereador tem

uma linha de trabalho, uma
esfera onde é mais atuante,

na educação, na área social,
enfim cada vereador tem

um assunto onde ele pode
melhor orientar a popula
ção", comenta Celeste.

Inúmeras sugestões tam

bém foram propostas pa:a
o setor agrícola ou àqueles
que dizem respeito ao

consumidor, na tentativa

de manter a qualidade e a

segurança alimentar da

população.
A Conferência Estadual

elegeu 24 delegados, que
irão à Conferência Nacio

nal em Olinda (PE). Oito
deles representarão orga

nizações governamentais e

16 são representantes de

ONGs.

Para o secretário Brau

lia Barbosa, da SDS, a

Conferência Estadual de

Segurança Alimentar pode

Vereador afirma que a procura

pela população ainda é baixa

Muito comum os corredores da câmara estarem. vazios
Alexandre Bcqo

projeto previsto para ser

implantado este ano, mais

sessões itinerantes nos

bairros, são trabalhos que

poderão ser realizados

mas claro com o apoio de

toda a câmara e princi
palmente do presidente da:

casa de leis, diz o vereador.
O vereador Silvio Ce

leste afirma que a pouca

procura se deve aos tra

balhos que os vereadores

documento final será re

metido pela comissão de

sistematização até o pró
ximo dia 19.

Muitas sugestões esta

rão no relatório. O pro
blema de exclusão e a

forma de minimizá-lo é o

mote principal. Além disso

há o pedido para a manu

tenção ou ampliação de

. projetos que já estão dan

do certo no Brasil.

O caso do PRONAF

é um exemplo. A criação
de sistema semelhante,

ligado ao setor da Pesca é

uma das reivindicações
apresentadas durante a

Conferência catarinense.

Hoje as ações da câ

mara de vereadores está

sendo muito bem divul

gado, nossas ações estão

sendo sempre publicadas
pelos jornais, comentadas
nas rádios hoje o acesso à

mídia é muito grande, por
ISSO poucas pessoas pro
curam assistir as sessões,
enfim os vereadores tra

balham muito junto a po

pulação, explica Celeste.

Relatório será apresentado na Conferência Nacional

]ARAGuA DO SUL - o

vereador Marcos Scarpato
afirma "que a procura da

população é muito pouca,
a população vem muito

pouco a câmara de verea

dores, fazer suas reivindi

cações eu mesmo atendo

poucas pessoas poderia
atender muito mais",

''A câmara de vereado

res tem que realizar um

trabalho de institucional

com objetivo de atrair a

população para dentro da

câmara, os atendimentos

que chegam aqui no meu

gabinete são encaminha

mentos pessoas que pre
cisam de ,um tratamento

que por direito eles, tem

que receber ou denúncias,
mas a verdade é que pou
cas pessoas vem até a

câmara, se 20% da popu

lação souber onde fica o

prédio dessa casa de leis é

muito", comenta Scarpato
Vários projetos estão

em andamento para que a

câmara se aproxime da

população, entre eles a câ

maramirim, o fala cidadão

que consiste em guichês nas
comunidades onde a

, população poderá realizar

as suas reivindicações,

ser citada como exemplo
de união entre governo e

sociedade civil organizada.:
"É bem comum ouvir que
a união faz a força, mas
não podemos ficar apenas
na vontade. Do encontro

nacional teremos a base

para as políticas públicas
do setor, o que considero

um grande avanço".

...E'tnU1Ü)I/·'(J(b'J- de,

QJomluflév/7f(J(urdfJ$u14i1

370-1414

'I mr·lgs@terra.com.brl
JIYCllJerllClrc!o D�rnbllsch, 540,
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•OPORTUNIDADE: CDL PROMOVE ESTA SEMANA MAIS UMA EDiÇÃO DO JARAGUÁ LIQUIDA

Comerciantes

estoques
]ARAGUÁ DO SUL - A

partir de amanhã os

comerciantes de Jaraguá
do Sul-pelo menos uma

boa parte deles - estarão

oferecendo seus produ
tos a preços bem mais
em conta dos praticados
até agora. Trata-se da

campanhaJaraguá Liqui
da, que está em sua

quarta edição e é promo
vida pela CDL (Câmara
de Dirigentes Lojistas)
com o intuito de es

quentar as vendas du�
rante o mês de feve

reiro, um período con

siderado um tanto

quanto fraco.
A intenção, segundo

o presidente da ÇDL,
Sandro Moretti, é ofere
cer ao consumidor pro
dutos de qualidade a

preços baixos. O percen
tual de desconto, ainda
de acordo com Moretti,
quem define é o próprio
lojista, de acordo com

suas condições de ven

da. Na estimativa do

presidente da CDL, a

com

querem zerar

liquidação

Mais de 100 lojistas aderiram à campanha? que começa amanhã

campanha deve deixar
satisfeitos tanto os co

merciantes quanto os

consumidores, Aproxi-
. madamente 120 comer

ciantes aderiram a cam

panha, que começa
amanhã e termina no dia
21 deste mês.

O diretor da CDL e

proprietário de uma loja
de calçados, confecções
e cama e mesa, Walde
mar Schroeder, afirma

que a campanha Jaraguá
Liquida representa uma

excelente oportunidade
para quem quer vender
e para quem quer com

prar.
"Temos conseguido

um bom desempenho
de vendas nos mês de

fevereiro, o que é muito

importante porque,
normalmente, o mês de
fevereiro é mais fraco",
ressalta o comerciante,

-Alexandre Bago

que estará oferecendo
em sua loja artigos com

até 80% de desconto.
Na avaliação de

Schroeder, o mais Im

portante nessa campa
nha é a possibilidade do

lojista em vender bas
tante e com isso zerar o

estoque; Schroeder res
salta que os lojistas que
não estão participando
da campanha ainda têm

chance de aderir. (MHM)

Associação Comercial de Schroeder quer sede própria
SCHROEDER - A cons

trução de uma sede pró
pria e o aumento do nú

mero de associados estão
entre as prioridades da
Acias (Associação Co

mercial e Industrial de

Schroeder), para este ano.

Os principais objetivos da
entidade foram apresen
tados esta semana aos as

sociados, durante o lan

çamento do Planejamen
to Estratégico 2004,
ocorrido na noite de

terça-feira, no Salão da

Igreja São Vendelino, com
a presença de 78 dos 96

associados, o que repre
senta 90% do total de
filiados.

De acordo com o

secretário executivo da

Acias,Júlio César Correia
de Negreiro, esta semana

também foi lançada a

campanha "Traga um

Associado". A intenção,
segundo Negreiro, e

aumentar o número de
associados em 5% a cada
dois meses. "Cada as

sociado que trouxer outro
ficará isento do pagamen
to da mensalidade por
um mês", acrescenta o

secretário. Segundo ele, a
Acias tem ampliado o seu

quadro de filiados de
forma bastante significa
tiva. ''Até novembro do
ano passado tínhamos 62

associados, agora temos

96, o que comprova a boa

aceitação da Acias junto
ao empresariado local",
enfatiza.

Para a construção da
sede própria o primeiro
passo já foi dado. Ne

greiro informa que a Pre
feitura já doou um ter

reno, em 1998,mas como
fica em local distante, está
sendo trocado por outro
mais próximo ao centro.

A troca, que será feita
através de permuta com

a Prefeitura, deverá ser

oficializada em breve.
Além da construção

da sede própria e do
aumento do número de

associados, a Acias pre
tende ainda para este ano

ampliar o rolde serviços
e convênios oferecidos,
oferecer cursos, treina

mentos, palestras e incre
mentar os núcleos seto

riais já existentes e criar
outros.

Para o presidente da

Acias, Alceu Grade, os

projetos para este ano

serão realizados com o

apoio de toda a diretoria
e seus associados. Se

gundo ele, a receptivi
dade dos associados
diante dos projetos de
monstra o bom relaciona
mento da entidade com

seus associados. (MHM)

QUINTA-F.EIRA, 12 de fevereiro de 20�

Represeritantes do Ministério das Cidades, da Cal�
Econômica Federal e da Associação Brasileira de Cohab\
deram inicio esta semana aos trabalhos de diagnóstico I

levantamento de dados da empresa catarinense, que aderi,
ao Programa de Fortalecimento das Companhias ai

Habitação Popular, que envolverá órgãos de todo o Paíl
A Cohab de Santa Catarina é a terceira empresa nacioni
a ser analisada pelo grupo. Os trabalhos agora iniciads
possibilitarão a participação catarinense no Programa gUl
tem como objetivo dinamizar as atividades das empresas
fazendo com que elas atuem como agentes promotora
de políticas públicas de habitação, no acesso aos recursr

e na operação e execução de obras de moradia popular.
partir de sua adesão, a Cohab de Santa Catarina firmou,

compromisso de obter um desempenho que permita se

fortalecimento institucional, oferecendo apoio operacioni
necessário ao andamento dos trabalhos dos órgãol
parceiros. A Cohab/SC está disponibilizando informaçõs
para a elaboração de um diagnóstico sobre a situação di

Companhia e também para propor medidas para SUl

reestruturação administrativa, econômico-financeira e

operacional.

INCENTIVO
O presidente do BNDES ( Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social), Carlos Lessa, lanç
amanhã, às 16 horas, no Centro Admirústrativo do Governo

do Estado,o Programa de Desenvolvimento de Cadeias e

Arranjos Produtivos. O projeto foi desenvolvido peh
Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A

BADESC em conjunto com o Banco do Brasil, Sebrae!
SC e Epagri ( Empresa de' Pesquisa Agropecuária de

Extensão Rural de Santa Catarina.

MAIS INCENTIVO
O evento tem inicio com palestra do presidente do Badesc
Renato Vianna, sobre a instituição e suas parcerias.' O
palestrante seguinte é o vice-presidente da Agronegóciose
Governo do Banco do Brasil, Ricardo Alves da Conceição,
sobre a experiência da entidade. Dando continuidade, Less
realiza o lançamento oficial do Programa de

Desenvolvimento de Cadeias e Arranjos Produtivos. A

cerimônia encerra com pronunciamento do governador
em exercício, Eduardo Moreira. Através do incentivo à�

cadeias e aos arranjos produtivos, o Programa de

Desenvolvimento de Cadeias e Arranjos Produtivos tem

o objetivo de melhorar a infra-estrutura e a qualidade de

trabalho no campo, garantindomaior apoio às comunidades
rurais e combatendo o êxodo rural e a Iitoralização.

REUNiÕES:
�i��l_gD'_çM
4' Feú; - l��O,,;; E!:!�\�b
miW:fr)g�9.íl.õ.Íli.A�I[IA

PARTICIPE!

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

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

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

I
2 Coríntios 9:9

Cotação de ontem

Compra Venda

COMERCIAL 2,9050 2,9070
PARALELO 2,9130 2,9800
TURISMO 2,8300 2,9900
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A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul

t (Acijs) realiza no próximo dia 16, às 18 horas, tendo por

lacaIo Cejas, Assembléia Geral Ordinária em que os

associados elegerão a nova diretoria da entidade para a

gestão 2004/2005, bem como para discutir sobre o relatório
I da diretoria e as atividades desenvolvidas pela atual

administração da entidade. Na mesma data, a diretoria da

Acijs se reúne com os membros do Conselho Deliberativo,
, às 19 horas, para a eleição da nova diretoria e assuntos de

interesse geral da associação. As chapas devem ser registradas
D! na secretaria da entidade até às 17 horas, de amanhã.

CAPACITAÇÃO
Uma equipe de técnicos da Secreta-da de Estado do

Planejamento, Orçamento e Gestão, da FECAM e

FOKUMCAT, estão hoje e amanhã, na Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Regional, em Jaraguá do Sul, para
uma capacitação sobre a elaboração do Plano de Ação da

SDR. As atividades, que iniciam as 9 horas e terminam por
volta de 18 horas, envolverão todos os integrantes da

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional. Hoje,
a programação envolve a exposição dametodologia, seguida
por atividade experimental. No período da tarde acontece

a apresentação do Sistema de Planejamento e

Monitoramento das Ações da SDR. Amanhã, durante todo
o dia, acontece a construção do Plano de Ação da SDR e

sua compatibilização com o PPA - Plano Plurianual e com

o orçamento estadual.A SDRdeJaraguá do Sul é a segunda
do Estado a passar por esta capacitação.

COMPETITIVIDADE SETORIAL
o Núcleo de Metalmecânica iniciou no dia 10 de fevereiro

a segunda fase do Programa de Competitividade Setorial,
em parceria com o Sebrae e o Senai, envolvendo as

empresas Bamak Mecânica Industrial Ltda, Belmec
IndústriaMecânica Ltda, Nilmar IndústriaMetalúrgica Ltda
eOxjato Industrial e Comércio deAços Ltda. Essas empresas
buscam a certificação ISO 9000/2000, para tornarem-se

mais competitivas no mercado. O primeiro de 15 módulos,
sobre Cultura da Qualidade, é ministrado por René Paulo

Siqueira e o terceiro módulo, sobre Planejamento
Estratégico, também terá a sua orientação. O módulo dois,
que trata sobre Programa ISO 9000 será abordado pelo
consultor Leandro Martins.

do se, no trabalho e tos do trajeto nõo estõo

ce
.

querer continuar no

comando, apertando os botões. Hõn? Não é

paro preocupo-lo, é só paro manter-se alerto.
A

nunca fez, nõo é motivo
do. Surpreender-se

.

ser, entre oulros coisas,
ida. t, o ser de Touro,

a objetividade e afinidade
enos, também tem seus

dos singularidades.

do lua por Esccrpõo, um
I ocentua o contato com

timenlos adormecidos.
ho mais vontade de
rmal, sem fazer aquele
-105 ..• E pro quê? Que as

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

CORREIODOPOVOS

ISAÚDE - CAMPANHA CONTRA AIDS MOSTRA EFiCÁCIA DA CAMISINHA PARA ÉPOCA. DE CARNAVAL

,w

para prevençao no Carnaval
Secretarias de Saúde alertam

}ARAGuA DO SUL - o

Ministério da Saúde já
iniciou ampla campanha de
combate a Aids para o

período do carnaval 2004.

As peças publicitárias estão
sendo veiculadas em todas

as emissoras de TV do

país. Este ano, oMinistério
da Saúde reforça a ne

cessidade do uso do pre
servativo nas relações se

xuais eventuais, comuns
durante os dias de folia. O

slogan da campanha é

"Pela camisinha não passa
nada. Use e confie". A cam

panha é direcionada aos

homens de 18 a 39 anos,

das classes C, D e E. Essa

é a parcela da população
masculina com menor Ín

dice de uso contínuo da

camisinha. Uma pesquisa
feita pelo Ibope para o

Programa Nacional de

DST/Aids, do Ministério

da Saúde, em 2003, revela

que 15% da população se

xualmente ativa não acre

dita totalmente que o pre
servativo possa barrar o

vírus da Aids. Velhos me

dos continuam assustando

boa parte dos homens,
como o rompimento do

látex e o vazamento do

esperma.
O Ministério da Saúde

já enviou para estados e

municípios de todo o país
mais de 10 mílhões de

camisinhas, que serão

distribuídas aos foliões nos

dias de folia. Mais da

metade desses preserva
tivos serão entregues nos

, não se reprima.
ainda não lenho visto
de sua conta, nem o tilintar
ro compulando o saldo de

go verá. Não bobeie, porém:
e cuide para que as pessoas

certas enxe -q�e você estó fazendo. O seu

valor, quem afere, anles de tudo e Iodos, é você.

e contatos com pessoas,

areça ter uma utilidade
vimento otimizarsuo per
i-lo um pouquinho do

daqui a pouco você vai ver os

Vicky Bartel

Para o Carnaval, Santa Catarina receberá ainda um adicional de 417 mil preservativos

estados que têm os car

navais mais famosos e

visitados como São Paulo

que receberá 2 milhões de

unidades; Rio de Janeiro,
1 milhão; Pernambuco

(Recife e Olinda), 900 mil;
e Bahia, 800 mil.

Só este mês, Santa Ca

tarina já recebeu um lote

de 1,1 milhão de cami

sinhas. E para o Carnaval,_
receberá ainda um adicio

nal de 417 mil preserva
tivos, dentro da Campa
nha de combate à AIDS e

às doenças sexualmente

transmissíveis. Entre os

100municípios brasileiros,
com o maior número de

casos deAIDS notificados,
sete são catarinenses: Flo

rianópolis, Itajaí, Balneário
Camboriú, Joinville, São

José, Criciúma e Blume

nau.

pa
otimizar suo._p�1�rmance. cerebral e distraf-Io um

pooqui�dci�dOd�-dio,daqui a poocovccê
vai verOS resuhcdos no realização de seu projeto maior.

você

Ia. Ta

decidiu tudo, mas agora teró
convencer os outros de que

portanto, eles devem segui
, todavia saiba utilizar
certo, sem desandar

. Com muita arte e um
-

o é a solução.

Prevenção em Jaraguá do

Sul para época de carnaval
Em Jaraguá do Sul o trabalho de prevenção e

orientação acontecerá através de 12 out-doors que
estarão fixados em pontos estratégicos a partir deste
final de semana. "A intenção é que os foliões não se

esqueçam de se prevenir neste período de festa", diz
Dalton Fernando Fischer, psicólogo e coordenador

do programa DST/AIDS. Além dos out-doors a

secretaria de saúde estará distribuindo preservativos
nos bailes que acontecem pela cidade. "Dev:emos

distribuir cerca de 1O mil-nestes três dias de carnaval",
diz Fischer. O número de preservativos é calculado

baseado na demanda. Em 2001 foram distribuídas

durante o ano 22 mil camisinhas. Em 2002 este

número subiu para 36 mil. No ano passado foram

adquiridos 66 mil preservativos, onde 1 O mil devem

ser entregues aos folioes.O departamento de DST/
AIDS tem registrado 409 casos de HIV positivo, mas
calcula-se que na região o número de seropositivos
seja em torno de cinco mil pessoas. (CG)

Sagitário - Emflf9.0.��5.ões financeiros e outros

contraias, alivie'ojrofE;! e bre a atenção. Melhor
seu Irabalho, visitar
enio r informações e

reno. Antes de tomar

Aquório -Aquarianos são cheios de boas

intençõ.�s-�.ostqm d�umprir suas promessas,
mas tf��s��'g}'p. ,n�o se comprometa com

mo! Seró que já não está

sufl Sua mente é forte, mos
nã po agüento o lranco.

Consulte sua agenda: perder o noção do todo

pode levar ao desequilíbrio.

Capricórnio - Estar com seus amigos queridos,
menta e suas impressões sobre a

po você não faz isso? Muitos de
ois'só se obrem e se atualizam

.� e se comunica com seus

�Juve de um outro jeito,
a' seu diálogo inferno.

repente vem um vento de
a. Não dó paro reclamar

paro ele. É instaurado,
abertas, de levantar véus,

s a que pensou jó ter visto.
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IEDUCAÇÃO: UNIVERSIDADES ABREM VAGAS REMANESCENTES PARA COMPLETAR QUADRO DISCENTE

Crise atinge setor de ensino:
sobram vagas em universidades

]ARAGUÁ DO SUL - o
Centro Universitário de

]araguá do Sul (Unerj)'
está oferecendo até

amanhã, vagas para cur
sos superiores através

das remanescentes em

Administração (matuti
no e noturno com 25 'e

cinco respectivamente),
Administração com ha

bilitação em Comércio
Exterior (noturno, com
seis vagas), Arquitetura
e Urbanismo (matutino
sete vagas), Ciências
Contábeis (noturno com
26 vagas), Engenharia
de Produção com moda
lidade em Confecção do
Vestuário (vespertino e

noturno com 27 vagas
cada), Pedagogia (matu
tino com 28 vagas),
Sistema de Informação
(noturno com 13 vagas),
Tecnologia em Automa

ção Industrial do convê
nio Unerj/Senai (notur
no ,com nove vagas) e

Tecnologia em Mecâni
ca com ênfase em Pro
cessos Industriais (no
turno com quatro va

gas). O critério de ava

liação dos candidatos

acontece através do his
tórico escolar e a clas

sificação será feita em

ordem decrescente tan

to para os candidatos

portadores de diploma
de curso superior como
para os demais interes

sados.

De acordo com a

próreitora de graduação,
Iria Tancon, as vagas re
manescentes deste ano

superaram as do ano

passado. Isso se dá pelo
fato de muitos candida

tos fazerem o vestibular

mas não terem condi

ções financeiras de pa
gar as mensalidades.

Iria e Marisa, da Unerj: "Vagas estão abertas até amanhã para remanescentes"

César Junkes

"Exemplo disto é o

curso de administração<-

no período noturno que
normalmente existe

grande concorrência.
Este ano, sobraram cin
co vagas e 25 no período
matutino", explica Iria.

De acordo com a pró
reitora a situação é ge
neralizada. A questão
financeira tem impedi
do que muitas pessoas
ingressem na universi

dade. "Temos uma uni

versidade federal e uma
estadual em Santa Cata

rina, depois as privadas
e comunitárias. As pes
soas tentam na federal,
não conseguindo, muitas
vezes acabam optando
pelas privadas. Por isso
abrimos esta oportuni
dade para a matrícula
mesmo atrasada e acre

ditamos que estas vagas
possam ser preenchidas
ainda", destaca.
A pró-reitora explica

que a Unerj foi uma das
universidades do estado

que fez o menor repasse
para 2004. Mas mesmo

com o reajuste de 7,98%
nas mensalidades a crise

abateu o setor de ensino.
"O que temos colocado
é que não é a univer

sidade que está cara,
mas o jovem é quem está

ganhando muito pouco.
Estamos preocupados
com a situação do nosso

jovem no futuro", diz
Marisa Garcia, diretora

. de registros acadêmi
cos.

De acordo com Vera

Antônio, da gerência
acadêmica da FAMEG,
Faculdad�s Metropo
litanas de Guaramirim,
a opção de vestibulares
em outras cidades
também faz com que
acuse esta sobra de

vagas. "Às vezes, o

estudante faz dois, três
vestibulares, e depois
opta por estudar em

outra universidade",
explica Vera que anun

era vagas para o curso

de pedagogia em ho
rário diferenciado; aos

finais de semana, com

duas vagas para edu

cação infantil e quatro .

para as séries iniciais.
Para o curso de ciên
cias contábeis são duas

vagas para o período
noturno.

Debate orienta sobre

mudanças na Previdêncn
]ARAGUÁ DO SUL -

Com apoio da Associa

ção Industrial e Comer
cial de ]araguá do Sul

(Acijs), a Socion Con

sultoria e Sistemas, pro
move no dia 18 de fe

vereiro, das 8 às 12

horas, debate sobre a

Instrução Normativa

100/2004, no Centro

Empresarial de ]araguá
do Sul (Cejas).
A palestra será

proferida por Gilson

Gonçalves, especialista
em direito do trabalho e

previdenciário. Ele

abordará as regras que
entraram em vigor a

partir de 10 de fevereiro,
entre as quais as mu

danças no recolhimento

da contribuição pre.
videnciária, compen.
sação de valores recolhi
dos maior, .processo

trabalhista, empresa,

optantes pelo Simples
procedimentos fiscais,

Para associados d

Acijs, ABRH, Sindi

cont, ]B Software

Sescon, o investiment

é de R$ 80,00 para doi!

ou mais participante,
com 5% de desconto.

Não-sócios investem Rj
100,00 para dois ou

mais participantes com

desconto de 5%. Ins

criçôes e mais infot

mações podem ser ob

tidas através do telefone

(47) 322-3384 ou pelo e·

mailcursos@Socion.combr

Moda Masculina
Cal,adão da Marechal, 364
Estodonomento Anexo.
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À vista

RI
(4)

Cüo� AUTHENTIQUE 1.0 - 16V 04/04
Ar quente, Barras de proteção lateral, Faróis com duplo refletor Óptico,
Vidros Verdes, Desernbaçador do Vidro traseiro. cJ.j.o AUTHENTlQUE 1.0 - 8 V 2 portas 04/04

AUTHENTIQUE 1.6 -16V 04/04

AR - CONDICIONADO. Air Bag Duplo, Direção Hidráulica, Travas e Vidros Elétricos,
Sistema CAR (travamento automático das Portas a partir de 6 km.lh), Controle
Remoto por Rádiofrequência,

Avista

llU

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

,
(5)

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

! ao

RENAULT /SEU
i lado

• REVISÃO PREÇO FECHADO • PEÇAS ORIGINAIS • PACOTE DEPEÇAS INSTALADAS (1��-
• ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS • RENAULTASSISTANCE24 H

Financeira Renault
.

'.
. groupe R(:I Banque

R.edc Renault. 183 Concessionárias no Brasil. Vale do Itajaí e Litoral Norte de Se.

Dicave BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
346·7400

'JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

�6oPara maís lntormaçôes sobre preços e condições, consulte a sua Concessíonáría f_i.enault. (2) Preço à vista do Cllc Sedan Authentlque 1.0 16V ·04/04 e/ou com o financiamento aqui proposto com 55% de entrada �'� 2 vezes com Taxa de 0%, a.rn. 01:1 com
'+ 1:tn de entrada + 24 vazes com Taxa da 0,79% a.m. + TAC (Taxa deAbertura de Crédito) + IOF +, RS 2.15 por lâmina do Boleto Bancário, (3) Preço à vista doClioAuthentique 1.0 8V�04104 2 portas olou com o financiamento aqui proposto com 55°!<.> de entrada

SÓli�VUl.Q� cem TltX� C..fC!f 0% a.m. 0'" �:;rn 50%?" entrada + 24 vezes ?OITl Tax� de 0,,79%. s.m. +TAC <.T�.xa �eAberturdde C�édito) ... IOF + R$ 2,!5 por lãmlna do Boleto Bancário. (4) P�e-ç.o.àv!sta do ScénjcAuthentiq�e 1.6 16V ��rnA�·condicionado, �or
U

a. Apiutura metálica e o frete serao acrescidos aos valores doavelculos. Financiamento coe (Credito Direto ao Consumidor )As taxaspoderão ser alteradas, se houver mudanças significativas no mercado financeiro, sem prévio aVISO, (5) Prermação:
fa�Henaun ScérucAuthentique 1.6 16V Okm- 04104 na cor disponível no momento do faturamento. no valor de RS 40.050,00, sem opcionais para o primeiro colocado. Um Renault Clio Sedan Authentlque 1.0 16VOkrn - 04/04,na. cor disponível no mornentô do
Pe�r�mento, no_val?r de RS?4.330.00 sem.opciona.ís. para 0. segundo colocad.o. U� Renauft C�ioAuthentique 2 portas 1.0 8V • Okm 04/04, na c�r.disponivel no. mom�nto do faturamento no valor de R$ 20.640,00, sem opcionais para o terceiro colocado.

do do Concurso: de 15,01104 a 29/02/04. Condições válidas na data de veiculaçâo deste anuncio ou enquanto durarem os estoques. Para rnars íntorrnações. In�luSlve sobre o Regulamento completo do Concurso, consulte a sua concessionária Renault.
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2 CORREIO DO POVO

370-3113

.. A_I,,'''AA I
1/�����'

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- seCOMPELTA + COURO

(47) 376-1772/ 273-1001

A.U•• C....... LTDA
CAM.NHON......

•. ,

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC
VOLKSWAGEM FORD

Gol CL 1,6 Verde G 1993 Pampa 1.6 Verde G 1989
Resta 1,3 Branco G 1995

Gol GII18V Plus Verde G 2001 Escort L 1,6 Cinza G 1993
Saveiro Sammer Verde G 1997 Stratus LX Preto G 1998

Gal CL 1,8 MI Branco G 1997 Resta Branco G 1995

Go11,01 Vermelho G 1997
Escort L 1,6 Verde G 1987
Courier CLX Branca G 1998

Fusca 1600 Azul G 1981 PICK-UP
Fusca 1300 Bege G 1900 0-20 cabinada Vermelha O 1993

Kombi Branca G 1996 F-l000completa ®, Branca O 1994

FIAT
F-l000SGNV Branca G/GNV 1997
Silverado conquest Verde O 2(XX)

Tipo IE 1,6 cornpl. Vermelho G 1994 Mitsubishi Pagero Preta O 2001
Pai ia ED 4pts Granco G 2(XX) IMPBMW3531 Prata G 1992

Palio Young Preto G 2001 MOTOS
Honda ML 125 Preta

GM DT200
Corsa Wind 4p G CBX 200 Strada

Temos todaalinha de veículosOKm,
comosmenoresprefos

Uno Mille 93

Ford Ka 00

Fiesta 4p 96

D-20 Diesel 92

Pick-up dupla 94

Strada 1.5 GNV 99

QUI NTA-FEl RA, 12 de fevereiro de 20�

Fone: (47)
370-8622

,

Pick-up Corsa GNV 96

Blazer Diesel 99

BMW 328i 96

Scenic 1,6 00

Vectra GLS GNV 97

Mondeo 2,0 CLX 97

GM

S-10 c/ ooc. d.h. 97

S-10 EFI e/ope. 95

Corsa Wagon 01

Corsa Sedan GL 1.6' 98

Corsa Wind c/ ope. 01

Corsa Super 4p; s.c. 01

Monza SL, 4p, v.e. 93

VW

Goi GII/ 1'6v, �,e., d.h. 00

Gol G/II 16v, 4p, e/ope. "ao
,

QuantumCU 1.8 compl. 95

Gal MI Speeial 02

Gal MI 16v, c/ opc. + rodas 98

Gol. 1.0i 97

GorCU1.6 96

GoiL6 85

Fusca 81

Tempre HLX 16v, eompl. 97

Palio Weekend - ar 97

falia ED 4p, c/ ope. 98

Uno Fire, 02

Tipo Mpl 1.6 eompl. + rodas 96

Fiorino 1.0 aberta 94

FORD"

Ranger XLT4p, eómpl. + GNV99
Fiesta 4jJ" c/ ope., a.c,

."

.

00
, "

'

. .','" ..
,

99F/esta 4p, c/ opc., d.n.
Ka GL rocem

' ... "

00

Eseort hobby 94

Escort hobby c/ opc. 95

MOTO

ce KS '

Biz c/ partida

01
01

Corsa 1.0 2p 96 Monza 4p 94

Uno Mille 96 Astra GLS 99

Parati 4p 99

Parati 2p 98

Gol 1.0 2p 99

Gol 1.0 2p 96

Gol 1.0 2p 95

Voyage GL 90

Palio 1.0 4p 00

Palio 1.0 2p 98

Tipo i.6 4p 95

Tempra 2.0 8v 97

Corsa Sedan 95

Corsa 1.0 2p 99

Bernardo Dornbusch, 330 - próx. Clube Atlético Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx. trevo de Schroeder
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Iveículos
CHEVETTE - vende-se, 88.

R$6.500,00. Tr: 275-1070.

CORSA - vende-se, sedan, 96, GLS.
R$13.000,00. Tr: 275-1070.

,

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

CORSA - vende-se, super, 98, 4p,
vinho. R$13.600,00. Tr: 373-5030
ou 9957-3751 c/ Adinei.

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

4100 cl Edson.

CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
6O: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, 00/01, 2p. Tr:
372-2907.

0952 c/ Femando.

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

MONZA - vende-se, 85, 2p, 1.8,
álcool. R$4.200,00. Tr: 275-1070.

MONZA - vende-se, 2p, azul, 87,
2.0, SLE. R$3.700,00. Tr: 376-
4291 c/ Claucir ou Rejane.

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

SAVEIRO - vende-se, 01, GIII,
gas./GNV, compl., IPVA e Inmetro

04 regularíz., 52.000km, rodas, lona
marít., ótimo estado. R$24.000,00.
Aceita-se proposta à vista ou veículo
menor valor. Tr: 37Q.8563 ou 9103-
3580.

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

CORREIO DO POVO 3

FIORINO - vende-se, furgão, 97,
branco, ótimo estado, c/ teto solar.
Aceita-se carro de menor valor.

R$10.700,00. Tr: 372-0391.

SPAZIO -vende-se, 147, 86, álcool.
R$2.100,00. Tr: 370-3287 c/
Andréa. �OTOS

Comece o Ano com o pé· õireito...
pesquise, compare e comprove que o

melbor negócio
está aqui.

TEMPRA - vende-se, SW, 95, verde,
KADETT - vende-se, 96, 1.8, azul cornpl., menos couro. R$9.500,00.
met., c/ insufilm e rodas, ótimo Tr: 372-0046 ou 9975-1822 c/
estado. Tr: 376-1450 ou 9131- Maicon.

STILO - vende-se, 1.8, 8v, cornpl.,
c/ couro, rodas 16", baixa km, prata.
R$39.000,00. Tr: 9117-2518.

UNO - vende-se, 1.3, álcool, 89,
vermo R$4.800,00. Tr: 376-2973 ou

9909-0180.

UNO - vende-se, fire, 02,
16.000km, v.e., t.e. R$11.800,00.
Só venda. Tr: 376-1315.

iCom. de Peças Antoniol: :

Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet skl

C371-197cVUNO - vende-se, mille, 91, prata,
gas., rodas de liga. R$5.700,00. Tr:
376-2973 ou 9909-0180.

Compra VendeUNO - vende-se, 1.3, álcool, 89,
vermo R$4.800,00. Tr: 376-2973 ou

9909-0180. ' Troca - Financia
UNO - vende-se, 92. R$5.500,00
nego Tr: 9102-1895.

ryObãiãl
�-----�

lBºçªq��r.ªi
fQr.q�,1},hªq?,Ü:ª1

I
Fone: 370-2764

!
iCeI.: 9104-2070/9957-6099' Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi

Jaraguá do Sul- se�Â.V, Wa!demar Grubba, 4406 (Trevo de SChtOed9rl�
'. ' ..'

�Consórcio
UNIAO
371-8153

CONSÓRCIO E FINANCIAMENTOS
Rua: João Januário Ayroso, 80

Jaraguá Esquerdo . Jaraguá do Sul

CB 450 TR Azul

XT225 Azul

XR200 Branca

Titan ES Verde

Titan KS Azul'

Titan Verde

DT 180 Preta

'.7

Reboque madeira Cinza

KombiGNV Branca

Fusca Branco

60 m.eses

C 100 Biz KS------R$ 83,17
Crypton C 100----R$ 88,25
C 100 Biz ES------R$ 92,36
YBR 125 Kc--------R$ 95,07
CG 1251{S-------- R$ 96.41
C 100 Biz +-------R$ 102,61
XTZ 125 K----�----R$ 123,26
NXR 125 KS-------R$ 121,84
NXR 150 ESD-----R$ 150,74
Twister 250-------R$ 168,10
Tornado 250------R$ 181,59

60 m.eses

_ R$ 8.438,OO-----R$ 163,14
R$ 9.936,OO-----R$ 192,07
R$ 10,927,00-----R$ 211,26
R$ 12.223,OO-····R$ 236,31
R$ 12.781,00-----R$ 247,09
R$ 12.807,OO·----R$ 247,60
R$ 14.214,OO--··-R$ 274,80

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

64 meses

R$ 19.871,00'-'--1{$ 369,47
R$ 24.446,OO-···-R$ 454,54
M 25.562,00·----R$ 475,29
R$ 29.826,OO---·-R$ 554,57
R$ 32.110,00-----R$ 5f)7 ,04
R$ 37.060,00-----«.$ 689,08
R$ 40.244,OO-----R$ 748,28

1987
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CG Titan Verde G

Alfa Romeu 164, 3.0 Preto G

CBR 450 SR Branca G

Chevy + rodas Branca G

Santana GlS compl. + rodas 15 Preto A

Monza SlE 4p Prata A

Escort XR3 Azul A

Santana CD 4p Azul A

Monza SlE 2p + rodas 14 Verde G

Monza Hatch Branco A

Del Rey Cinza G

F-75 traçada, carroceria de lata Azul

97 R$ 2.600,00

94 R$10.500 ,00+finan.

91 R$ 8.500,00

88 R$ 4.300,00

88 R$ 5.800,00

87 R$ 4.900,00

86 R$ 3.400,00

86 R$ 4.500,00

84 R$ 4.200,00

83 R$ 1.500,00

82 R$

R$

Você ain,da vai ter esta marca no seu carro!!! CI
OI

C
D,
TI

Mudamos: R. Barõo do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1 777
Site: www.usagas.com.br

Homologado, pelo �
'I_INMETRO �:

5
le

L·

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

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

PAMPA - vende-se, 93, 1.8.
R$6.200,OO. Tr: 371-6828 c/
Sérgio.

. • Kif's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em inieção eletrônica, mecânica geral
multi marcas.

• Temos financiamento.

I
COURIER - vende-se, 98, 1.3, c/
prot. de caçamba e lona marítinia,
'azul marinho, bonita. Valor à
combinar. Tr: 370-2468 ou 9969-
5540.

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

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

R$8.800,OO. Tr: 275-2419 c/
Valter.F-1000 - vende-se, cabine dupla,

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

DEL REY - vende-se, 88, guia,
álcool, compl., borcô , ôtimo
estado. R$4.800,OO. Tr: 370-
9922.

ESCORT -vende-se,l.6, álcool, 90,
dourado. R$5.500,OO. Tr: 376-2973
ou 9909-0180.

KA _ vende-se, 98, cinza met.

R$9.900,OO. Tr: 9973-5052.
FUSCA - vende-se, 81, bege, ôtimo
estado. Tr: 273-0227 c/ Sr. Vieira.

alarme, chave geral, para-choque na
cor, 2° dono. R$10.000,OO. Tr: 276-
0397.

apôs 18:00 ou 9121-1320..
BRASíLlA-vende-se, 77, verde, bom
estado. R$1.300,00 nego Tr: 276-
3084.

SANTANA - vende-se. Cl,1.8, '
-

gas., impecável. R$5.800,OO.1
371-6238.

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

FUSCA - vende-se, 1300, L, 81.
R$2.600.00. Tr: 273-6242 ou

9134-0498.

ESCORT - vende-se. 1.8, guia, 89.
R$5.300,00. Tr: 870-8381 c/
Oldemar.

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

FUSCA - vende-se, 74. Tr: 275-
1070. SANTANA - vende-se. quantum

cinza, 88, GlS. compl., bom esta�

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

,.,

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

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

PARATI-vende-se.16v, turbo, 02,
cinza titâneo, 4P. compl.
R$28.500,OO. Tr: 9973-0905. SANTANA - vende-se, quaníur

GlS, gas .• compl. R$4.900,OO.1
.
273-6442.PARATI - vende-se, oi, 94, a.c.,

d.h., rack no teto, rodas.
R$10.500,OO ou financio. Tr: 370-
3574 ou 9123-7355 c/ Waldir.

GOL - vende-se, GIII, 16v, turbo e
d.h. de fábrica, 00/01, prata,
confortline, 4p, rodas esp., farol
mâsc. negra, farol milha. break üght.
Aceita-se troca p/ menor valor. Tr:
275-3271 ou 9961-3590,

SAVEIRO - vende-se, 01. GIII, H

'gas/GNV com inmetro. compl.
prata, rodas de liga, lona mar., átim

estado. Aceita-se proposta à vista

Tr: 370-8563 ou 9103-3580.
PASSAT - vende-se, pointer, 88,
branco. Valor nego Tr: 371-0482

GOL-vende-se,l.0. 96, plus, a.q.,
alarme, lirnp/des. traseiro. Tr: 9137-
0620 c/ Daniel.

GOL - vende-se, 89, Cl., álcool.

R$4.600,OO à vista. Tr: 9997-5557.

compra - vende - troca
financia - novos e usados

G
'·G
G
GN
G
G
A

.

A
'.A

» '.'G
",

A
G

.'

G
G
G
A

GOL - vende-se. 96. Aceita-se troca
por carro de maior valor.

R$9.500,OO. Tr: 371-9091.

GOL - vende-se, 1.0, 01, branco.

R$13.7oo,oo. Tr: 9136-3751 c/ Érica.

GOL-vende-se, Gl, 90, impecável.
R$5.700,OO. Aceita-se troca por
carro demenor valor. Tr: 9975-9925.

GOL - vende-se, 1.6, Cl., branco,
gas., 92. R$6.000.00. Ir: 376-
2973 ou 9909-0180.

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

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.

. preta.
,prata ,

vermelha':'
'

Cei: 9963-7641

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

GOL - vende-se, 1000, 94, cinza,
1.0. R$7.000,OO. Tr: 370-9922. Tel: 371-7212

Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila LalauGOL - vende-se, CLI, 1.6, 96,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



AEROWILLYS -vende-se, original, 69.

R$6.5000,00 nego Tr: 372-3214.

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

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

lo CLlo-vende-se, Hatch, 00, 1.6 RT,

O prata, aírbag oupio, d.h., a.c., CD

original, controle satélite de som, t.e.

5p, trava p/ crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.000,00. Tr: 370-8928.

L.200-venOe-se, cabine dupla, 95,
a.c.,4x4. R$ 30.000,00. Aceita-se
carro de menorvalorno.negócio. Tr:
(47) 9102-0009 cl Santiago.

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

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

1113-vende-se, 74, d.h., turbinado.
Aceita-setroca por608. Tr: 372-1894.

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

VENDE-SE-vende-se, agrale 1.600 _

c/ baú. R$13.000,00. Tr: 9963-
5665 c/Walmor.

CBR 450 - vende-se, 91, impecável.
Aceita-se troca pi carro atê

R$8.500,00. Tr: 273-fi242 ou 9134-
0498.

CBX 200 - vende-se; estrada, 98,
vermo 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.

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

CG - vende-se, Titan KSE, 03/03,
cl partida. R$1.500,00 + 24x

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

CG - vende-se, 80 Aceita-se troca

por computador. Tr: 9975-9925.

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

9122-1830 cl Vinícius.

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

HONDA - vende-se, XLX 250, 83,
pI 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: 9992-3518 cl Ari.

SUNDOWN - vende-se, 97, vermo

R$l.4bO,OO. Tr: 371-9168 ou 9124-

CLASSI

2387 cl Milton.

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

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

ENGATE - compra-se, pI gol
quadrado. Tr: 373-fi013cl Luan após
19:00.

SOM - vende-se, aparelho de cd,
Pioneer, cl MP3, cl controle, novo,

CORREIO DO POVO 5

na caixa. R$520,GO. Tr: 376-2206
ou 9111-9968 cl Alexsandro.

SOM - vende-se, pionner, caixa
selada, 1 mód. Profissional de 100,
2 cornetas e 1 par de 69. Tr: 275-
1142.

SOM - vende-se, automotivo, 1 mód.
Boss de 2400w, 2 pares de 69,.2
sub da pionner, 1 corneta e 1 bateria
de 650amp. Tr: 371-2545 cl
Charles.

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

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

Mais Qualidade

diversos
.

ASSADOR - vende-se, de frango,
Venáncio. R$300,00. Tr: 9132-
4095.

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

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

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

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

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

CACHORRO� vende-se, três da

raça Poodle. R$200,00 cada.
Tr: 372-1566 cl Paulo ou Ana
Lúcia.

CACHOR.RO - doa-se, preta, adulta.
Tr: 373-3787.

IICH.
CALHAS

Para o lar
e para a Indústria

IW

1

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

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

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUAUDAOE E EXCElÉNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279· Cenfro· Jaroguá do Sul· SC· Fones: 370-6448·275·0448· Fax: 371.9351

telefonia e segurança

Centrais telefônicas IntelbrlJs

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

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

eletrônica e automação de condomínios.

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

T.ELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais ,

Telefones e fax
Aparelhos para tetevendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos teletõnioos
Tomadas e Plugs
Sistemas oe proteção
Fontes e baterias p/ telefones

REDES DE INFORMÁT.ICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 1.9"
Patch Panei 20 portas 24 portas 1.9"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELET.RÔNICA
(lnstala,ção e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P18 e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravaçôes de imagens

AUT.OMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE ÀPARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo

- Monitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Corsa Wagon
S-10 compl.
Courier Clx
Escort Hobby
F-l000
F-4000

Corsa Wind MPFI

Fiat Uno Eletronic

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

MB 1513 caçamba
MB 1113 truck

MB 710 turbinado, c/ baú
MB 710 turbinado

essO�;1319.· Çentf'[����Ir,!�!.!:\l�:�,i�,�! ... 1'_""01
.. ;$_

'�<��;:t�"�'
00 cinza
00 prata
98 vermelho
96 azul
92 cinza
90 cinza
97 vermelho

94 bordô

96 vermelho
00 vermelho
96 verde

96 branca

82 vermelho

79 amarelo

75 azul
98 vermelho

00 branco

CHEVROLET
CORSA 4P, A_C.,
CORSA 4P
CORSA SEOAN SUPER
MONZA GL, C/ TRIO +DH
OMEGA GLS

OMEGA GLS, COMPL. + TETO
OMEGA GLS

BRANCO 2002
BRANCO 1999
BRANCO 1999
AZUL 1994
PRETO 1994

CINZA 1993
VERDE 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 2000
VERDE 1998
VERMELHO 1998

VERMELHA 1997

AZUL 1997
CINZA r' 1994

VOLKSWAGEM

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747 - Jaraguá do Sul
FIAT Tempra,bcocouro 93

Tip04p 95
Palio EDX4p 98

Tempra 97
PalioEDX 97
Uno 93
EscortGL 1.6 95
Escort Zelec 97

Pampa 95
Gol Special 01

, Gaita 95

Gol4p 99
Gol Special 02

Monza GL compl. -Ar 95
Kadetl 96
Kadetl 90

Preto

Cinza
Branco
Azul

Prata
Vermelho
Cinza
Verde

Azul

Branco

Prata

Cinza

Praia

Azul mel.

Branco
Praia

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$ 8.50Ó,00
R$13.000,00
R$ 8.700,00
R$11.500,00
H$ 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

Cadotti VEÍCULOS
Fone: 47 372-2143
F-l000 gabinada 94

94

91

96

94

94

85

79

84

96

92

R$ 25.000,00

R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 11.000,00

R$ 8.500,00

R$ 7.500,00
R$ 5.500,00

R$ 2.800,00

R$ 3.000,00

R$10.500,00
R$ 5.500,00

Monzav.e., t.e.

Monza v.e., T.e.

Ternpra cornpl.
Escort

Goll000

MonzaSLE

Fusca

Chevette 1,6

Gol1.6

Chevette 1000

310 ..2109 AGEN(g'R
Av, PREf. WALDEMAR GRUBBA, 3809 r.I.I••'. "1 .'A'_.... _�.• VIEIRA,· JARAGUÁ DO SUL· I"..

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

. Monza GL c/ trio
Chevette D.
Monza SL compl. -Ar

Gol Special
Golf compl. + couro

Gol Special
Polia Classic compl.
Gol16v 4p

Tipo 1.6 IE compl.
Uno 1.5R

GM
Vermelho
Branco
Branco
Bordô
Cinza
Bordo
Azul
Prata
Vermelho

VW
Branco
Branco
Branco
Branco
Prata
FIAT

Azul
Vermelho
FORD

Prata
Azul
RENAULT
Cinza

03
03
01
97
97
95
94
93
93

02
01
99
99
99

94
89

97
98

00

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

..' ...

Financia
a Walter Marquardt, 1850· I.arra dO Rio Molha· Jaraguá do Sul'· se

Azul 02 _

Branco 01
Azul 98
Cinza 98
Branco 96
Marrom 95
Cinza 93
Cinza 92
Amarela 86
Prata 86
Cinza 80
Azul 78

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

Scenic RT 1.6

Palio 500 anos 1.0, compl. + ar

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

1

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

branco
verde
branco

ofire
IGIII plus, gasolina, 4p
!Ocab. Estendida, 6cil.,
If2,Ocompl.
oMille
mpa álcool
ux Sw4, diesel
OOOdiesel
000

373-0806
373-1881

GNV

w. BREITKOPF
Ccminhões e Ônibus

Scenic RXE 2.0
Vectra GLS 2.2
Gol G1I14p, 16v
Astra GL cornpl.
F-l000 cabo Dupla
GoICL1.6 �

Vectra CD

GolMI

CorsaWind 4p
Goll.0

Corsa 2p
EscortGLX 1,8 cornpl.
Clio 1.0, 8v (-d,h.)
Gol cm i.o, 16v, Plus compl,

verde 99 G
verde 00 G
branco 00 G
azul 99 G

cinza 89 O

bege 91 G

vermelho 94 G

branco 98 G

prata 01 G

prata 94 G

preto 96 G

cinza 95 G

azul 01 G

preto 01 G

prata 99 G

VW

GM

99
99
98

99
99
99
98
01
03
97
91
96
01

00
97

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

VW 8.120

VW 8.120

VW 15.180

VW 14.220

VW14.170

VW17.210

02

01

01

97

99

01

CAMINHÕES

R$ 53.000,00 chassi

R$ 53.000,00 cl baú

R$ 75.000,00 3° eixo chassi

R$ 68.000,00 3° eixo graneleira

R$ 58.000,00 toco ct baú

R$ 85.000,00 3° eixo chassi

Parati
KaGL
S-10deluxe

Tempra
MonzaGLS
Belina GLX
D-20

Pampal.6
GolMI
Gal MI

Gol4p
Meriva
Belina

Omega
Omega
Omega
Omega
Palio Weekend

Gol
EscortZetec

99
00
96
93

92
89
95
93
98
98
99
03
90
93

93
94
95
99
94
98

branca
dourado
branca

preto
cinza
bordô
branco
branco
branco
azul
branco

grafite
cinza

grafite
azul
azul
azul
azul

4p, LO. 16v, R$15.500,00
motor zetec, R$12.800,00
cabo est., GNV, compl. R$ 22.500
compl. R$ 8.700,00
cornpl. R$ 8.700,00
álc., d.h., 1.6 R$ 4.700,00 .

compl. Cabinada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6.700,00
R$11.000,00
1.0 c/ opc. R$11.300,00
R$13.500,00
1.8 compl. R$ 33.000,00
1.6, gasolina. R$ 5.800,00
GNV. R$15.500,00
GLS, cornpl., GNV. R$15.000,00
CO 3.0 R$16.000,00
CD R$18.000.00
compl. R$18.000,00
1.8 GL c/ opcionais. R$ 7.300,00

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

Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa Wind
Corsa Wind 1.0
Veetra 2.0 GL compl. GNV
Vectra Millenium compl.
Celta 1.0
Vectra GLS cornpl. 2.0
Monza SLE 2.0 v.e .. t.e.
Corsa Super 4p 1.4 GL v.e., T.e.
Astra GL 1.8 2p compl.

Escort SW 1.8 16v
Escor!

branco
branco
borcõ
branco
prata
branco
cinza
azul
branco
branco

FORD
prata
prata

S-10 diesel

Honda Titàn ES

Gol Plus 1.0 2p
..Uno.CS 1.500 2p
,'MonzaSL/E 4p

bordô
azul

372-0676
Monza SLE, álcool 1.8

Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasolina
Chevette SL, 1.6, gasolina
Fusca 1300

Chevette DL 1.6

Corsa Super 1.0

Gal MI 1.6 cornpl.

Vectra GLS, 2,0, cornpl.

Palio 4p

Fiesta 4p

96 vermelho

87 dourado

87 prata

78 branco

93

97 cinza mel.

98 verde mel.

97 cinza

00 verde

98

�- ---�.����������- - - - - -_-------

WILLIAM ueículos
(47) 374-1117Rua Marechal Castelo Branco,

3549 - Centro - Schroeder 9975-0117
96
96
94
93
93
91
90
90
89
89
89
89
88
87
86
85
84
84
78
74.

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

R$ 5.900,00
R$ 11.900,00
R$ 3.900,00
R$ 2.600,00
R$ 7.500,00

'"1) R$ 7.800,00
R$ 17.500,00
FINANCIADO
R$ 6.900,00
R$ 8.000,00
R$ 13.900,00
R$ 2.700,00
R$ 38.000,00
R$ 13.900,00
R$ 2.700,00
R$ 1.900,00
R$ 7.500,00
R$ 10.500,00

Preto
Branco

Cinza
Vermelha
Branco

Bordô
Prata

Prata
Azul

Dourada

Bracno

Branco

Verde

Preto

Bege
Cinza
Vermelha

91
02
87
98
94
93
01
96

88
93

96
83
97
94
81
78

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

Prêmio CS 1.5

Fiat Strada est.

Gol CLll.8
Opala Diplomata
Saveiro 1.6
Corsa GLS '1..6
Goll.6

Jeep Cherokee Limid

Ranger XL cornpl.
Corcel Ii

Brasilia

Dourado
Azul
Branco
Azul
Branca

.

Chevette
Del Rey Ghia
MonzaSL/E
.Voyage

..

Voyage álcool
Fusca

,
Fusca.

CAMINHÃO
MOTO

Go11.02p
Voyage 1.6 2p Preto
Sanlana 1.8L 4p Cinza
Fusca 1300 Branco
PalioEL 1.02p 'Azul G

Fiorino1.0aberta2p Branca G
EseortHobby 1.0 2p Verde G
Blaser2.24p Cinza G/GNV
Corsa Super 1.04p Praia G
Corsa 1.04p Cinza G
Tilan 125 KSE Azul G
Yamaha 125K Vermelha G
Titan125KSE Prata G
Titan 125 KSE Vermelha G
Titan 125 Azul G
Bis C1 00 Vermelha G

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

FIAT
01

96

96

95

95

94

92

91"

verde R$ 28.000,00

cinza R$ 18.500,00

preto R$ 9.500,00

chumbo R$ 45.000,00

R$ 12.500,00

preto R$ 8.500,00

cinza R$ 7,500,00

branca R$ 19,000,00

marrom R$ 3,900,00

311-0802
311-8281

LD veíeulos 373-4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em/rente a !AMEG)

FIAT Tipo IE 2p (-a.c.) Preto

Uno2p Preto
Fiat Premio CS Prata
Elba Prata

EscortHobby2p Prata
Eseort SW cornpl,+ tela Bordô

Pampa GL Verde

94

97

91

86

94

97

91

92

91

01

98

86

94

95

94

90

92

90

76

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

FORD
noEPa.c" trio

ajerocompl.
OICLI a.c., d.h,

det

'det

stom S

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

FORD

GM KadetlSLE

KadetlGL

Corsa Sedan v.e., t.e.

CorsaWind
.

Fusca 1600

Gol1000

LogusGL
Logus GLS. compl,
Saveiro

VW 790baú

CBR450

Motoreasa compl.

Cinza

Cinza
Prata

Bordô
Branco

Branco

Azul
Bordô
Azul

Azul

Vermelha

Azul

GM

MOTOS

Barraca pi camping completa

(47) 371-9730 Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro· Juuá do Sul

vw

86

Hua Bernardo Dornbusch, 1880 - Bacpcndi - Jaraguá do Sul Fiesta cornpl. Prata
Corsa sedam compl, modo Novo Prata

03
03
03
02
01
01
01
01
01
99
98
98
97
97
97
97

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

Vectra GLS completo
Vectra GLS completo
Corsa Sedan compl,
Uno SX completo
Blazer DLX
Corsa Wind
Palio
Escort Xr3
Gol MI
Chevette
Omega
Palio Weekend
Corsa
Uno
Apolo
Monza
Gol
Gol
Fusca

Corsa Classic
Gol Trend 4p
Scenic RT 1.6 cornpl.
Golt 1.6 cornpl. air bag
Clio RN c/ a.c. + trio
Gol 4p 16v c/ opc.
Corsa Wind 4p
Fiesta 4p a.c., D.h.
Honda Civic LX
Corsa 4p c/ d.h. + trio
Palo Classic cornpl.
Palio Weekend cornpl.
Corsa 2p c/ opc.
Gal MI c/ v.e., t.e.

Azul

Azul
Branco

Branco
Prata
Cinza

Vermelha

95/95
92/92
87/87
89/89
94/95
02

90/91
83
96
95

92/93
95

89/90
90/91
98
02

85/86
00

R$ 9.200,00
R$ 6.200.00
R$ 3.800,00
R$ 28.500,00
R$ 9.800,00
R$ 3,900,00
R$ 5.800.00
R$ 3.000.00
R$ 9.800,00
R$ 12,800,00
R$ 8.500.00
R$ 10.500,00
R$ 4.800,00
,R$ 6.000,00
R$ 9.300,00
R$ 19.500,00
R$ 4.000,00
R$ 21.000,00

.

'.
,/: r". 370-30l1

'��í(i;citp's
'.. .. .... ..

Av. Pref. Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguã do SI Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

Rua João Planlnchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:370·0164
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 cornpl.
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
vermeiha

, .

neqocros
neste espaço!

01
02
00

. 00
99
98
97
97
97
95
95
94
94
93
94
93
91
91
91
78/90
89
88
88

G
G
G
G
D
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
D
A
D

G,
G
A
A

Gol Mll,02p
VT - Shadow 600cc
Gol GIII16v 2p
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diesel
Escort GLX 1.816v, eompl.
Palio 1.0 ED
Pampal.6L
Parati 1.6 MI c/ a.c.
Omega GLS 4.1 compl.
Passat 2.0 4p compl.
Gol CL 1.6
Gol LO
t.ogus GL 1.8
Corsa 1.0 2p
Kadet SLE 1.8
Ipanema SL 1,8
Saveiro CO
Monza Classic 2p
F-l000
Pampa 1.6
Uno 1.3S
Del Rey 1,6 GL
Escor!

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

bege
branco
azul
vermelho
branca
vermelho

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

Apollo GL
Gol LS
Pointer CU 1.8
Golf 1.8
Monza SL 1.8
Corsa GL

.uno S
'uno Mille

Prata
Azul
Verde

Azul

Vermelho
Vermelho
Vermelho
Bordô
Prata

Uno
Fiesta 4p
Del Rey
Renault Clio RT '1.6

Dourado
Prata

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

& Arquitetura
Topografia

- Mediçâo de ferra
- Oesrnernbrornento
• Regularização de medidas
. Projeto e execuçôo
(residencial. comerciaI. etc.)
- Reformas em geral
- Paisagismo

370-7611/9113·1663

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

j....A
•

."nuncle aquI •••
371·1919 .

.................................._ .,._ _ _, , _ .....•.....•. ., .

AUTO PEÇAS

papagaio
Em Nouembrofoi inaugurada
a nout: loja da Auto P�Fas
P�Pt�gfi�/localizat
.Rua:f5 âeTulho, 1650.

.

Vila Nova

RUA 25 DE JULHO, 1650 -

VILA NOVA - JGUÁ DO SUL
E-mail: papogoiO@terro.com.br

-

INVESTIGAÇOES
CRIMINAL E
PARTICULAR

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

Anuncie aqui!!!
371·1919

(47) 276�3429
9975-5659·

elA DOi
TONIRi

. fOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS :
- MATERIAIS DE CONSUMO

.

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA

<'

Anuncie aqui!!!
371·1919

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

Anuncie aqui!!!
371·1919

\S\
W
10
o,

�v
""t>- . i

TRABALHOS I

(47) 374-1430
9991�8567

Ceméréie
Jnstaladera

Lange Ltda

,i
COM LAVA-JATO: '

(Água quente e fria)�;:j i Anuncie aqui!!"
DellelltllçãoCCulllns.BrocasJ 371·1919

lavação e "nlU,a de Telllllll058 Muros
UlIIIJela IIe CaIXa Ifáflua e

Impe,meabllllaçâo IIePedias
" s

.

:.�, !
Trabalhamos onde você preciSar !

(cidade. praia. slllo. elC..J :
i

[411310-1488/370-8870/ 9602-3135 ,
Rua:Jc>éKrause, 212 �ia.. �ova Jaraguãd<J�ul,SCj

Serviços de lnstalaçê?cs
Elétrita·e Hidráulica
Com Fábrica de Postes

de 6 e 8 metros

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

. I
Avenida Getúlio Vargas, 594 I

Centro - Jaraguó do Sul I

.

.

reI.: 370-3612 I

Produto:

oP06EPA

�OPAjVenha Conhecer a

Modaque é um

Doce_r
Preços especiais!
de inauguração
Modinha

tarn. 01 a 16
Moda Adulto

Fon.e: 371-5810
Rua CeI. Procopio Gomes, 1263

Mudanças�
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

',,' ;

I

Mensagens
276-3462

ATENÇÃO!
Novidade em Jaraguá do Sul

NOVO'TELEMENSAGEM!

Ligue e solicite demonstração gratuita

67-4885

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto
Barrinha Pedras

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto
Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cf Lajotas

� VIDRAÇARIA� Arte Vidros
Vidros, Espelhos, Bisorê, Lapidação e polirn,.nro,

jateamenro, Plotter de Recorte, Acessó(�'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA JURíDICA
� .

, 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
i do Sul, trazendo à comunidade jaraguaense, um verdadeiro Centro de

i 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 Juridica vem disponibilizar cursos

: preparatórios para concursos públicos:

de serviços da região
11\::��)tice.com.br

l .

I Cursos preparatórios para (in'
H-juiz, Federal' Juiz ge [Jlreit
"Eur��s de atualizaçãop
! ..•�. Direitó''de'Familía .D
, C:grsôs'preparat6rios. par
! Cursos de Atualização de
" PósGraduação rias áreas d

Endereço:
Rua Venâncio da Silva

Porto,21 NovaBrasília

carreiras jurídicas: .'

�lico, Proceradorla, Delegàdo; entre outros,
borado pela Escola Superior de Advôcada (ESA)'
.....

Processual Civil,. ....
.

rri dos Advogados, .

ó e ProceSSo doTrabal
eito Processual Civil.ClenciasCriminais

Fone/Fax:
(Oxx47) 370-5000
www.nijuR_cQ!il.br. Rua João Plâninscheck, 293 - Sala 02

,

Nova'Brcsilic Jaraguá do Sul - se

... ..

;�.�-;._ . .:::__ .. - __ _

.. _--'-:.:..._......:.....:......;_ .. _;.___;.-�::.:.::_._�:_._-_._ .. _..;. .. .,;.;_-_ . ......;.... __ .. _-------.--_ .. __ .. _� .. -.-._ - _ _.'. __ ._-_,._--_ .. _-_ .. _._ .. _-_--_ .. _-_.-

TELEVISÃO - vende-se, 16", Philips,
cl controle. R$200,00. Tr: 372-

0663.

9975-0045.Valor à combinar. Tr: 275-6232.

MÁQUINA - vende-se, de costura,
industrial, sequinha. R$130,00. Tr:
275-0945.

PASSE - vende-se, de ônibus,
circular. R$1,20 cada. Tr: 9965-
2920. VAPORETTO vende-se,

CÂMERA DIGITAL - vende-se,
Pencan. Tr: 370-3555 clWanderlei.

CACHORRO - vende-se, poodle,
filhote. Tr: 37�3787.

KFF30, cl morsa giratória e jogo de

presilhas. R$8.500,00. Tr: 376·

3684 cl Moisés .:

praticamente novo, cl pouco tempo
de uso. R$350,00. Tr: 372-1566

cl Paulo ou Ana Lúcia.
MÁQUINA - vende-se, de tricô, Elgin
Brother Eletronic. Tr: 371-1970 ou

9902-7864.

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

CANOA - vende-se. R$350,00. Tr:
273-0779.

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

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

FREEZER - vende-se, Prosdócimo,
vertical, marrom, c/5 gavetas, bom
estado. R$150,00. Tr: 374-1192.

RACK-vende-se, em mogno, p/tv,
vídeo e ao. de som, cl porta de vidro,
novo. R$100,00. Tr: 371-1410.

MÓVEIS - vende-se, usados, pi
mercado(prateleiras de centro, balcão
refrig. pi frios, freezer e outros). Tr:
370-0639 ou 9123-6562.

CARRINHO - vende-se, de cachorrão
prensado. Tr: 370-3555 cl
Wanderlei.

CACHORRO - vende-se, filhotes de
American Staffordshire Terrier,
Poodle micro e toy, Yorkshire, Shi
Izu, Sharpei, Beagle, Schnauser, Lulu
da Pomeranea anão, labrador, boxer,
buldogue inglês, pit buli, todos cl
pedigree ou contrato. Tr: 370-8563
ou 9103-3580.

TELEVISÃO-vende-se, Philips, 14".
R$220,00. Tr: 371-0528.

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

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

CAVALO -vende-se, crioulo. Tr: 274-
8077.

OREGON - v��de-se, Scientific, Iliva
voz, accelerator pc trainer, 50 atív.,
prog, e jogos, à pilha e energia, novo,
na caixa, aumenta a capacidade cl
cartões Smart Cards. R$250,00. Tr:
370-7627,.

TORNO - vende-se, mecânico,
Grazioli, 1,20m de barramento.

R$4.000,00. Tr: 376-3684 cl
Moisés.

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

FREEZER - vende-se, vertical, 180l,
Cônsul. R$350,00. Tr: 91324095.CERCADINHO - vende-se, de bebê,

novo. R$80,00. Tr: 372-3164.
GATO - vende-se, Persa Himalaia,
cl 3 meses. R$180,00. Tr: 370-
486 cl Edna.

VESTIDO - vende-se, dois, de

prenda, de seda crepe, manequim
38. R$70,00 cada. Tr: 371-
0196.

CELULAR - vende-se; Tim, Pronto,
pré-pago, Motorola, ótimo estado,
R$80,00. Tr: 275-0405.

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

9993·1751 cl Noeli ou Solange.

TELEVISÃO - vende-se, 20", nova,
Sansung, cl controle. R$300,00. Tr:
372-0663.

PARABÓLICA - vende-se, usada,
manual, instalada. R$200,00. Tr:

GELADEIRA - vende-se, Consul,
COMPRA-SE - moto serra e roçadeira branca, 340L, bom estado.
costal. Tr: 9113-1311. R$150,00. Tr: 374-1192.

CACHORRO - vende-se, filhote de

dálmata, já vacinado. Tr: 9973-
5363.

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

GELADEIRA - vende-se, 280L.

R$200,00. Tr: 275-0945.CACHORRO - vende-se, filhote de
cOfab,jávacinados. Tr: 9973-5363.

GELADEIRA - vende-se, industrial, '

4ptas, aço-inox. Tr: 91324095.CADEIRA - vende-se, giratória, cl
sistema relax, espuma ginjetada,
preta, cl rodízio, modo executivo..
R$250,00. Tr: 9965-5235.

EQUIPAMENTOS - vende-se,
compl., pI montar açougue. Tr: 374-
1116.

MÁQUINA FOTOGRÁFICA - vende

se, Canon EOS lx, lite APS, inteirem.
automática, 3 formatos de cópia. Tr:
9965-5235.EQUIPAMENTOS - vende-se,

cornpl., pi 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.

Restauração
de Móveis e

Antiguidades.

MÁQUINA - vende-se, de lavar louça,
Enxuta. R$150,00. Tr: 371-0196.

MÁQUINA - vende-se, de costura,
portátil, 3 fios, ideal pI costurar
malhas finas. R$150,00. Tr: 9116-
4162.

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

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

Papel HO, Plásticos, Sacolas
Plásticas, Pratos de Papel, -

Bandejas, Fitas 3M, Suporte
de Papel, Etiquetas, Rede para
frutas, Material de expediente,

e embalagens em geral

1Iatar: 370-5290 MÁQUINA - vende-se, de costura

reta, Singer, zig zag, própria p/lingerie.FREZADORA - vende-se, Cone

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
?'IHtu de /4Jot 4�� s� deS� de 4«a. &Ht{Pu!44 fUt.

7f?�. eHtIee em-�_ (#H.� deS� áa. /lutDtu
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R$40,OO. Tr: 370-8441 cl
Edelson.

esquina com aprox. 110m2 em

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

combinar. Tr: 9133-3476. Creci
3476

VIDEOGAME - vende-se, Níntendo
64, 1 contr. + 2 fitas. R$100,OO.
Tr: 9975-0045. Sissoaelios e rJonserv-açãoVENDE-SE - nó Cond. Amizade, cl

3 qtos, 70m2• R$21.000,OO + presto
de R$420,OO. Tr: 372-3922 cl
Walter. Creci 9238.

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

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

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

Station One, cl 2 controles, memory
card-L transformador, 2jogos, c/6
meses de garantia. R$350,OO.
Tratar: 376-�206.

VENDE-SE - cl sala comI. embaixo,
tudo legalizado. Aceita-se troca pI
imóvel de menor valor. Tr: 371-3132.

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

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

9137-3648 cl Carlos.
VENDE-SE - no Cond. Amizade, cl
2 qtos e COZo sob medida. Tr: 371-
7305 cl Veiga.

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

VENDE-SE - alv., cl 100m2, murada.
R$34.000,OO. Tr: 370-1475.VIDEOGAME - vende-se, Poly

Station, 2 contr., 1 pistola, 1 fita e

jogos na memória, semi-novo.

garantia. R$9.500,OO. Tr: 372-
1274.

PROCURA-S.E - galpão pI alug�
Tr: 9962-8154.

VENDE-SE - na praia de Enseada ou
troca-se por terreno em Jaraguá. Tr:
276-3866.

VENDE-SE - central, cl 2 dorm. +

garagem. Tr: 372-1395. SCHROEDER - Vende-se, R. [)(l
Pedro n. 829 rio Hem, imóvel�
esquina com aprox. 110m' err
terreno de 562 m2 R$ 45.000,011.
Tr: 372-3922 cl Walter. CREQ
9238.

SCHROEDER - vende-se. cl
2.500m2, próx. Pref. R$40.000,OO
ou troca-se p/ casa na praia. Tr: 374-
1778 cl Edelberto Lange.• PLANEI' GAME

• VENDAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENDE-SE - cl 3 qtos, 1 suíte + 2
dorm e demais depend., cl
141.80m2, centro, próx. Marcatto
Chapéus. R$105.000,OO. Aceita-se
troca pI casa. Tr: 370-7124 ou

9132-4841 cl Luiz.

VENDE-SE - nova, alv., boa local.,
cl 71m2, 3 qtos. R$65.000,OO. Tr:
9997-2020. Creci 7402 SCHROEDER -vende-se, centro, cl

450m2• R$15.000,OO. Tr: 370-
2736 hor. ComI.

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• PLAYSTATION 2
• XBOX
• PLAVSTATION ONE
• OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOV CaLOR
• GAME BOV AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBe hbtaliodeatendírn('JIlo: segundai seglllldadas IO.�Hs22:00

Rua: Bertha Weegue ,1087- Barra· Jara uá do Sul· E-mail planetaame@ibest.com.br

VENDE-SE - ou troca-se, casa em

Joinville pI casa em Jaraguá, Tr: 276-
3866.

VENDE-SE - bar cl jogos, inclus�,
cl cancha de bocha, cl cliente!
formada. Vila Nova, próx. malhasS;
Remo. Aceita-se carro ou rnotc«
nego Tr: 370-0548 ou 371-0882�
Amauri.

VENDE-SE - novo, cl 3 dorm.,
100m2, próx. Supermercado e

Colégio, ótima localização, preço e

cond. excelentes. Tr: 9977-5408.

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

VENDE-SE - cl 5 peças, rnàd., ter.
cl 14x26, ao lado da Unerj.
R$20.000,OO nego Aceita-se carro

na troca. Tr: 376-0674. VILA LALAU - aluga-se quitinete, 'na
Rua Emesto Lessman. Ir: 274-8398.

VENDE-SE - oficina rnec., cl elevaoo
e todas as ferramentas. Aceitas
troca por carro. Motivo de doença
Tr: 371-4284.

TReS RIOS DO NORTE - vende-se,
na R. José Mech, bairro Santo

Antônio, cl 350m2, cl instalação de

luz, pronta pI construir.

R$12.000,OO. Aceita-se carro no

nego Tr: 276·2113.

VENDE-SE - casa na praia ou troca
se por outra em Jaraguá. Tr: 371-
3132.

III VENDE-SE - mercearia e verdurse
na Bàrra. Tr: 9125-1242 ou 9911
5438 cl Maicon.

VENDE-SE - nova, alv., boa

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

7102.

VENDE-SE - na R. Pref. José Bauer,
cl 420m2• R$14.000,OO nego Tr:

9142-2694.
-

· , .

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

VENDE-SE - padaria, cornpl., llII

Guaramirim, R. 28 de Agosto, fren:;
a Estofaria Zen. R$16.000,OQ
Tratar no local.

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

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

ÁGUAVERDE-vende-se, prôx.lgreja
S. Judas, local alto cl 371m2
(15x26m). R$ 25.000,00. Tr: 372-
39220cl Walter. CRECI 9238.

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

VILA LENZI - vende-se, alv., na R.
João André dos Reis, 338.
R$28.000,00 à vista ou

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

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

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

ESTRADA NOVA -: vende-se, alv.,
pronta, 146m2• R$60.000,OO. Tr:
371-1470. BARRA DO SUL - vende-se, dois

terrenos cl casa, frente pI lagoa.
R$35.000,OO. Tr: 371-2001 ou

9991-6565 cl Sr. Heinz.

VENDE-SE :- loja Royal Barg, pom
já formado, cl mercadorias f

mobiliário. Defronte pI Marechel.lr
275-3070. Creci 8950.

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se, casa
mista cl 02 qtos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia. Rua Águas Claras, 436.
Tratar: 370-4594 após as 18:30

ALUGA-SE - qtos mobiliados, pI
moças, mobiliado, no centro.

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

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

CENTRO - vende-se, cl 600m2• Tr:
371·7222. VIDEO LOCADORA - vende-se.n

bairro Água Verde. Aceita-se carroe
casa em Barra do Sul no nego lr

371-2525.

.

JOÃO PESSOA - vende-se, no Cond.
Dna. Benta, cl 90m2• R$35.000,'o0.
Tr: 275-6445.

ALUGA-SE - quarto. R$130,OO. Tr:
9124-7309. CHICO DE PAULA - vende-se, fundos

LOT. Firense, cl 1138 m2 (plano).
R$ 18.000,00 (facilitado). Tr: 372-
3922 c/ Walter. CRECI 9238.

ALUGA-SE - c/ 1 dorm. Tr: 372-
1395. VENDE-SE - terras em Leoberto Leal,

próx. Vidal Ramos e Rio do Sul, cl
energia elétrica e estrada pública, cl
130 hectares. Lindas terras.

R$160.000,OO. Tratar: 371·19871
275-0777 ou 371-5639.

ALUGA-SE - ótima casa, centro, cl
2 qtos + 1 suíte e demais
dependências. Tr: 370-8097 ou

9104-5468.

JOINVILLE - vende-se, cl terreno,
próx. Itinga. R$8.000,OO. Aceita-se
troca por carro. Tr: 9102-1895.

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

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

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

AMIZADE - vende-se, ôtima loc.,
nova, entrega em marçoyoa, cl 3
qtos, ter. cl 398m2• R$65.000,OO.
Tr: 372-3922 clWalter. Creci 9238.

VENDE-SE - no Cond. Amizade, cl
2 dorm. Tr: 370-6624. Creci 8844.

VENDE-SE - linda área cf
20.000m2, chácara ecol., tipo conil.
res., ter. cl toda infra-estrutura,
pronto pI construir, água de

nascente, a 5km do centro, acesso
todo asfaltado, escriturai registro,
100% regularizada. R$60.000,oocf
propr. Aceita-se contra-proposta,
Tratar: 370-8563 ou 9103-3580,

VENDE-SE - comercial, condomínio
centro, cl 3.900m2, 'totalmente
aproveitáveis. Tratar: 275-3070.
Creci8950.

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

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

PROCURA-SE - pessoa pI dividir
aluguel, possuo casa na Vila Lenzi.
Tr: 9909-2838 cl Mareio.

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

FIGUEIRA - vende-se, cl 375m2,
próx. Colégio Waldemar Schmidt.
R$25.500,OO. Tr: 371-5512. Creci
8054,.

VILA NOVA - vende-se, belíssimo,
c/ 724m2, próx. Fórum e Clínica Sta.
Cecília. R$65.000,OO. Tr: 370-0383
cl Alexandre ou 9143-8338.

ALUGA-SE - no Cond. Residencial

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

PROCURA-SE - casa ou apto pI
alugar. Tr: 9962·8154.

ANA PAULA 11- vende-se, cl 72m2,
terreno com 420m2• R$ 45.000,00
aceita-se proposta. Tr: 273-0530.
(proprietário)

.

PROCURA-SE - pessoas pI dividir
aluguel de casa no centro. Tr: 9955-
0742 cl Marco.

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

875m2, no Bairro Nova Esperança.
Tr: 373-1695.

VENDE-SE - cl 20.850m', pi reS,
ou lazer, cl casa suíça,jardim, lagoa,
canil, riacho, galpão/ouitinete, ter.
prontos pI construir, a 10m do

centro, asfalto até a entrada. MotMI
mudança. R$155.000,OO. Aceita
se imóvel de menor valor no litoral
sul ou proposta. Tratar: 370,8563
ou 9103-3580.

CENTRO - vende-se prédio cl 3
aptos. R$130.000,OO. Aceita-se
proposta. Tr: 370-8097 ou 9104-
5468 cl Tina. Creci 9839

BARRA DO SUL - vende-se, cl 4
qtos, 2 banh., lav., disp., sala, COZo
E garagem pI 4 carros, toda
murada. R$32.000,OO. Aceita-se
carro na troca. Tr: 371-5393 ou

9123-2212.

PROCURA-SE - casa ou quitinete pi
alugar. Tr: 372-1919 cl Décio. ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, Lot.

Divinópolis, ótima localização cl 395
m2,(15x26,34). R$ 20.000,00. Tr:
372-3922 cl Walter. CRECI 9238.

ALUGA-SE - em Guaramirim, R. 28 de

Agosto, 2.045, frente a Prefeitura.
R$260,OO.Tr: 373-0304 ou 3734386.

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

sábados pela manhã.

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

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

PANIFICADORA - vende-se, cl
ótimo ponto, maquinário novo e

compl. Tr: 376·1581/371-4300 ou

8803·0087.

JARAGUÁ 84 - vende-se. cf
1.900m2, casa, galpão, aproveititSe
para fazer lagoas. Tratar: 273-1660,

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

RAU - vende-se, alv., cl 110m2,
próx. Sup. Brasão. R$36.000,OO. Tr:
371-5512. Creci 8054.

PROCURA-SE - moça pI dividir apto
na Vila Lenzi, 12 més já pago. Tr:
9102-4350 manhã. PiÇARRAS - vende-se, c/2.000m2,

defronte BR 101. Tr: 372-1395.SÃO Luís - vende-se, próx. do Caie,
alv., cl forro de laje, assoalho de piso,
3 qtos, gar. pI 3 carros e demais
dep., cl escritura. R$35.000,OO. Tr:
9137-5573.

BARRA VELHA - aluga-se. Tr: 9124-
3178. Apartamento • Frente ao Màr - 3 Suites + Dep. 2 Garagens

R$ 328.000,00
Apartamento - 2 e 3 Dormitórios (Suite) - Pronto pi Morar - NovO'

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

R$ 80,000,00

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

RIO MOLHA - vende-se, cl
969.480m2, escriturado.
R$150.000,OO. Aceita-se casa ou

apto no negôcio: Tr: 9112-5501.
(proprietário)

CZERNIEWICZ - vende-se, cl 3
qtos, sala, coz., banh., toda acabada.
R$55.000,OO. Tr: 371-0108. SÃO Luís - aluga-se, cl 2 dorm.,

na R. Fco Hruska, 276. Tr: 370-
2365 ou 9953-6121 cl Alcimar.

SCHROEDER - vende-se, cl
230m2, alv. + piscina. Tr: 374-2122.ENSEADA - vende-se, cl 85m< alv.,

2 qtos, banh., COZo e sala, ter. cl
17,5 frente e 22,5 fundos. Tr: 9102-
7311.

SANTA LUZIA - vende-se, no Lot.
Geranium, cl 480m2, cl fncto pela
CEF, pode ser usado fundo de

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSI

empregos
CONSÓRCIO-vendedores(as), com
experiência na área extemapiJaraguá
do Sul e região. Ótima remuneração.
Tr: 371·8153.

HOTEL ESTÂNCIA RIBEIRÃO
GRANDE - precisa-se de recepc. e

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

DIARISTA - precisa-se, cl exp., pI
5' ou 6' feira, que resida no bairro
São Luiz ou arredores. Tr: 371-8153
hor. ComI. Ou 9122-6233.

ESTÁGIO - procura-se, na área de

arquitetura e urbanismo, cursando 82
fase na Une�. Tr: 371-1847 ou 8802-
8963.

OFEREÇO·ME - pi passar cós ·e

I

senac

OPORTUNIDADE
Está precisando de telefone, mas está 1'10 SPC
ou SERASA???
Não tem problema, nós temos sua linha comercial
e residencial, instalação rápida para toda a região.
E mais: pagamento sóapós a instalação!
Ligue AGORA!!!!!!
(0**47) 222·3763 ou (0**48) 9608-7533

arrebatarelástico na catraca. Tr: 371-
3830 cl Léia.

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

OFEREÇO-ME - c/ trabalhar como
zeladora, doméstica, cuidar de

pessoas idosas ou cozinheira. Tr:
9903-6651.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
,

diarista. Tr: 9124-3246.

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

',',uap4i3fl
::;i

.o;i.o.oi.a:SC/RS�
0.0.

,">:

c/ Vera�

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 penedo da

(47) 370-0251
"Senac é pra vida toda,

Porque educação é pra semrpe".

��<"
:. ;wm:s:���JW�� ::'"

�EC':!IICO EM. ENFERMAClEM .0"/

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO

Car,!là �orti,la: 1.500 horas
Horórlo:,19:00hs às 22:00hs

TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO
Carga Horária: 12 horas Período: '09/02 a 12/02/2004
Horário: 19:00hs às 22:00115

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

���\_��$w;:;��w�:�:���
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

�.rga Horária: 820 horas Periodo: Agosto/2004
orarlo: 19:00hs às 22:00hs .

Carga Horária: 550 horas Periodo: 01;03: ... 25/11/2004
19:00hs às 22:00hs

TUTILlZAÇÃO RACIONAL DO
TEMPO
Carga Horária: 09 horas Período: 22/03 a 24/03/2004
Horârio: 19:00hs às 22:00tls

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

OFEREÇO·ME - pi cuidar de

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

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como secretaria ou recepcionista,
cl experiência, possuo curso de
secretaria informatizada e

marketing. Tr: 371-8073 cl
Mara.

.

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

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como
zeladona ou mensalista, meio penado.
Tr: 370-6371.

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

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
aux. de cozin� ou diarista. Tenho

experiência. Tr: 371-1235 cl
Solange.

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

CORREIO DO POVO 11

9136-0174
PROCURA-SE - serviço de'

balconista, atendente de

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

Compro Consórcio,
contemplado ou não

contemplado, mesmo
em atraso, pago à

vista, em dinheiro

OXX 47 522 0256 ou

47 9968 0588_

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

PROCURA-SE - trabalho como

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

PROCURA-SE �MPREGO
Durante a distribuição das cestas básicas da Campanha

�atal Sem Fome é mais Natal, realizada pelo JORNAL CORREIO DO POVO

no mês de dezembro, a equipe do Jornal deparou-se com inúme
ras pessoas que estavam desempregadas.

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

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

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

Tatiane Aparecida Formigari procura vaga como mensalista
ou auxiliar de cozinha e aceita doações. Ela perdeu a guarda
das duas filhas por estar sem emprego. Contato pelo telefone
372-2416 ou na Rua Irmão Leandro, 208.

-

CURSOS DE EXTENSAO
DA UNERJ 2004/1

Curso: O desenvolvimento da sua empresa começa com você. C.H.: 30. Público
Alvo: Empresários de micro e pequenas empresas e pessoas que pretendam
desenvolver-se no âmbito pessoal e profissional. Dia/Semana: Sábado. Horário:
8h30min às I2h. Investimento: H-I de R$77,OO_ Período Inscrição: 26/0l/:2004 a

20/02/2004. PeríodoRealização: 06/03/2004 a24/04/2004

Curso: Como promover boas negociações. C.H.: 20. Público Alvo: Pessoas que
trabalham com vendas de produtos, serviços, projetos e idéias ou que necessitam fazer

negociações com funcionários e parceiros.Dia/Semana: Sábado. Horário: 8h30min
às I2h. Investimento: 1+1 deR$58,00. Período Inscrição: 08/03/2004 a 23/04/2004.
PeríodoRealízação: 08/05/2004 a 05/06/2004.

Informações: Coordenação de Extensão - Bloco E,
Sala 02 ou pelos telefones: 275-?249 / 275-8253,

com Valli ou Mari. .

E-mail:.extensao@unerj.br (assunto: cursos de extensão)

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS SENAC 2004

CURSOS TÉCNICOS

Curso: Práticas de RH. C.H.: 20. Público Alvo: Estudantes e interessados nas

práticas de RH. Dia/Semana: Sábado. Horário: 8h30min às 12h. Investimcnto: I + I

de R$60,OO. Período Inscrição: 26/04/2004 a 04/06/2004. Período Realização:
19/06/2004 a 17/0712004.

Curso: Patologia das Construções. C.H.: 20. Público Alvo: Profissionais da

construção civil: engenheiros, arquitetos, pedreiros. Dia/Semana: Terças e quintas
feiras. Horário: ,19h às 22h. Investimento: 1+ I de R$92,50. Período Inscrição:
26/01/2004 a 13/02/2004. Período Realização: 26/02/2004 a 11/03/2004.

INSCRiÇÕES: Coordenação de Extensão - Bloco E, Sala 02 - UNERJ

GJ
UNERJ

Centro Unlverehárlo da J.f8guá do Sul

, "

A entidade reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número de inscritos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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e Distribuido;a, de Cosméticos:

=nu; do- Ci},\,O,sll,s, *' <S'(1.fJUUUl-·

Fone: 371�6110
9905-2653

fone: 275-1450
Av. �1f1.r. Deodoro (1.\ l'::(nlsc(,'".� 491
."Ia OI • Cenlro • ),u·agu.'i ,lo Sul

Medicamentos em geral
MJllipulJçJo de tormuus médicas

Fisio[erJplcos e

Cosmétrcos manipulados

Fone: 371-8298
Rua 0.10 Pícollí I 10 . Centro

r"RAccõ'��:'��;;��-lli CICLOS d'RACCO
.

I DMAE· cge nos fibms muswlares

I (·ELASlASE· aiivolinlclede.c!uslir.o e colj�el1O ..•
i PENTACARE· cf,ilp 1�lIsfrr lohre as morros de oxpr

I AHA
,

§

BRUXISMO
DESCRIÇÃO
Consiste em o paciente 'apertar ou ranger os dentes
durante o sono. A excessiva força da contração
muscular produz dor e contração na região da

articulação entre o osso temporal e o maxilar.
Acomete 15% das pessoas aproximadamente. Pode

ser um episódio leve e ocasional ou um hábito.

freqüente e violento, com incidência negativa sobre
os dentes. Ocorre com maior freqüência na primeira
parte do sono.

CAUSAS
Em certos casos, pode decorrer de uma oclusão
anormal dos dentes: o modo como os dentes

superiores se encaixam nos .inferiores quando a

pessoa fecha a boca. Com freqüência, esse distúrbio
decorre de problemas de ansiedade, tensão e raiva

reprimida. O consumo de álcool piora os episódios de
bruxísrno.

SINTOMAS
Ranger os dentes durante o sono. Forte tensão
muscular nas mandíbulas, que pode provocar dOI' no

PI'ÓpriO maxilar ou no ouvido. Pode ocorrer um

alinhamento anormal dos dentes.
<'

91,12-9488
Atendemos Motéis, a domicilio e temos local

MARCOS
LOIUO - OLHOS VmmES Dreiche no Ar

inieianíe, somente para
,

IllUIheres.

9143-7678
Uns 8h às 12h e das 22h II Ih

Ca�a de Masgagero com CatinB,
morena elara, 19 anos, estilo

inulherão, supl!r discreta, lima
tentação de mulher.

Atende: hotéis, motéis e tesidiinc'iag

Com loeal 24 notas II SQl! dis�ot.
275-0052 / 273� 1174

DIAGNÓSTICOS
O exame médico pode eliminar outras causas.

TRATAMENTOS
O objetivo é procurar evitar danos permanentes nos

dentes e reduzir a dor. Devido ao fato de a tensão
nervosa e o estresse produzirem essa manifestação, é
conveniente pedir conselho profissional para poder
controlá-los. Diversas técnicas de relaxamento

podem ser úteis. Pode-se utilizar a correção da

mordedura com técnicas de ortodontia. Também
existem dispositivos protetores para evitar lesões nos

dentes.

TRATAMENTOS

O primei ro que deve ser feito é el lmlnar os resíduos

infectados com cotonete ou por aspiração.
Imediatamente são recuperados os níveis normais de

audição. Depois, prescrevem-se várias aplicações de

antibióticos em gotas, durante um prazo máximo de 7

dias; Os analgésicos aliviam a dor enquanto permanece
a inflamação. Também podem ser ministradas gotas
com ácido acético diluído, que colaboram na

recuperação da acidez do canal auditivo.

O·PARAíso ... em'CORUPÁ ...

Chácara com área de 20 morgon, contendo casa de madeira, ranchosv árvores frutíferas, 9 mil

pés de eucalipto com 6 anos de plantio, bananal, 07 lagoas, muita água corrente e muito verde.
Imóvel ideal para uma recreativa, um pesque-pague ou área de lazer. Localizada em Corupá, nas
proximidades da prainha da Oma (distante 6km do centro de Corupá).

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

ATENÇÃO Srs. PROPRIETÁRIOS: ESTAMOS CADASTRANDO IMÓVEIS PARA VENDA.

(j�i
Saúde e Beleza

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

Shampoos, cosméticos, ,

sucos naturais de Babosa
(Aloe vera)

- GINECOLOGIA-

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endornetriose
Rua: GuilhamC'· �.vn�s�·, 50 .. SL :106

Fone: 370-1705
, !iáitwtà�jfietu,zá:cjl1ll.;Vi'-/lt1l;agi((i.iJo '$i{f

C� 1S4-1�J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IAVALlAÇÃO .....; SDR DISCUTE COM GRUPOS TEMÁTICOS AÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REGIO,NAL

Grupos Temáticos e SDR definem ações para 2004·
J�GUÁ DO SUL - Os

coordenadores dos Gru

pos Temáticos respon

sáveis pelo desenvol

vimento do Planejamento
Estratégico Regional esti
veram reunidos na manhã

de terça-feira, na SDR,
discutindo assuntos relati

vos ao progresso da região.
A secretária de Estado do

Desenvolvimento Re

gional, Niura Sandra

Dernarchi dos Santos, em

parceria com coordenado

res, assessores e gerentes da

Secretaria, analisaram o

orçamento descentra

lizado, verificando a pos
sibilidade de colocar em

prática, a, curto e médio,
prazo, as ações determi
nadas no Planejamento
Regional.

O principal objetivo
deste encontro, segundo a

secretária Niura, foi rei
niciar os trabalhos dos

Grupos Temáticos, que no
ano de 2003 tiveram

fundamental, participação
na elaboração do Plane

jamento Estratégico Re

gional, definindo as prio
ridades para toda a região.
A partir do encontro des

ta terça-feira, ficou de

finida uma agenda de

reuniões mensais, para
que coordenadores e gru
pos temáticos coloquem
em prática as ações pre
vistas para o Vale do Ita

pocu.
Além do PPA (Plano

Plurianual) o grupo criou
o PER (Planejamento
Estratégico Regional) para
os trabalhos a longo prazo.
"Não queremos evoluir

apenas para os próximos
quatro anos. Temos planos
para, adiante", diz a se

cretaria. Dentre os assuntos

relacionados na reunião
estavam agricultura, ciência

Coordenadores e a SDR discutiram planejam�to estratégico regional
Divulgação

e tecnologia, cultura, de
senvolvimento social, edu
cação, geração de empre
go e renda, infra-estrutura,

Rosana faz tributo às divas daDanceMusic
J�GUÁ DO SUL -"De

pois de lançar o décimo cd,
a cantora, compositora e

instrumentistaRosana subirá
amanhã ao palco do Big
Bowlling - com show de
estréia nacional, tributo às

grandes Divas da Dance e

da Disco Music, como

GloriaGaynor, Cheryl Lynn
e Donna

'

Summer
em espetáculo alegre que
promete não deixar

ninguém parado. Rosana
'vem pela primeira vez em

Jaraguá do Sul trazida pela
Duda Georg Produções
Artísticas, que passa a

promover shows e eventos

em Santa Catarina, depois de
acumular bagagem no Rio
de Janeiro. Até então, a

Intérprete só havia se

apresentado em Floria
nópolis e Balneário Cam
boriú. Os ingressos para o

show de Rosana com aber
'tura da banda j�raguaense
lnbo da Lua, estão à venda
nas lojas da Center Som e

na revenda VIVO do

Shopping Breithaupt, ao

CUSto de R$ 15,00 (anteci
pados) e R$ 20,00.

Divulgação

Rosana realiza única apresentação amanhã no Big Bowlling

Trajetória de sucessos -

Pode serum tema de novela,
um blues de Bessie Smith ou
até cover de Carmen Mi

randa. A voz inconfundível

é a senha para que o grande
público identifique a dona

do timbre e da extensão:

Rosana. A cantora paulista
,

ganhou destaque na mídia

quando uma fita demons

tração foi deixada na TV

Globo, com a música

"Nem um Toque" que
inserida na trilha sonora da

novela " Roda de Fogo"
chegou ao primeiro lugar
das rádios de todo país.
Desde então, sua carreira foi

pontuada por uma série de

hits, como: "Custe o que

Custar", "Vício Fatal", "

Difeto no Olhar" e "O

Amor e o Poder" ( popu
larmente conhecido como

"Como uma deusa'').
Dona de uma voz

personalíssima, com técnica

vocal de padrão interna

cional, Rosana sempre
chamou atenção do públ1c;-
e da crítica pela influência de .

grandes cantoras do Blues e

da Soul Music, como Tina

Turner, Gladys Knight e

]anis ]oplin. Em seu cur

rículo soma mais de 30

congratulações de melhor

'cantora, oito indicações
e seis Prêmio Sharp, além
de discos de ouro e pla
tina.

meio ambiente, saúde,
segurança pública, turismo,
esporte e lazer. O'grupo
formado por 127 lideran-

ças locais dispõe de um

líder para cada setor, que
assume como porta-voz
do grupo. "Esta discussão

tem dado muito certo

porque, assim o governo
fica mais próximo das ne

cessidades da população",
analisa Niura.' Um dos

pontos positivos foi a de

cisão da criação do con

selho regional de turismo

que a partir dele tornará

possível a viabilização de

projetos.
O próximo encontro

entre a secretária Niura e

os coordenadores de gru

pos ficou agendado para
os dias 18, 19 e 20

próximos, quando aconte

cerão reuniões individuais.

"Esta aproximação é fun

damentai para que pos
samos, além de traçar os

obj etivos e detectar as

necessidades, colocarmos
efetivamente em prática o

Planejamento Estratégico
Regional", ressalta a se

cretária.

(CELlCE GIRARDI)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IECÓNOMIA - HORÁRIO DE VERÃO PROPORCIONOU ECONOMIA DE 4% O QUE EQUIVALE A R$ 8 MILHÕES. Fundação Cultural de JS
- ,

divulga calendário 2004Relógios devem ser atrasados
.

I

hora deste domingo
]ARAGuA DO SUL - A

: Fundação Cultural divulgou
o calendário de eventos e o

período de inscrições para
quem quiser participar das
atividades culturais promo
vidas pela prefeitura. Os
primeiros eventos iniciam

dia 7 de maio, com o 8°

Festival Estudantil da

Canção, destinado aos

alunos do ensino médio. O

evento acontece no ginásio
de esportes Arthur Muller
e as inscrições iniciam de 12

'a 16 de abril. O ensino
fundamental realiza no

mesmo dia e local .o 5°

Festival Infantil da Canção.
Dia 18 de julho acontecerá
a final do Festival da

Canção Sertaneja e Popular
no parque de eventos de

]araguá do Sul. As inscrições
acontecem de 17 a 21 de

maio e é destinado ao pú
blico em geral. O Segundo
Festival Alternativo aconte

cerá dia e de julho no parque
municipal de eventos e está'

destinada a comunidade

em geral. O XN conCIlt
de declamação será re

.

do nos dias 19 e 20

agosto no Centro Cul
e está destinado aos a1u
da educação infantil, ers
fundamental, médio e

comunidade em geral.
inscrições acontecem de)
de junho a 2 de julho. AI
edição do ]araguá e

Dança acontecerá de 2J
, 27 de setembro, no giná,
de esportes Arthur MuII

para os alunos da educsi
infantil, ensino fundamen
e médio e a cornunidal

Inscrições podem ser fei

no período de 5 a 9 de jul
O 8° INTE]S - Integral:
do Teatro EStudantil

Jaraguá do Sul será realizaa

de 19 a 21 de outubro, D.

Centro Cultural de Jar
do Sul. As inscrições estai

abertas para alunos d

redes municipal, estadual

particular que desenvolv

projeto de teatro. AI

inscrições podem ser fei

de 14 a 17 de setembro,

"

a zero
]ARAGuA DO SUL - O

horário de verão que teve

início a zero hora do dia

19 de outubro do ano

passado, finaliza a zero

hora deste domingo, dia
14. E neste dia os relógios
deverão ser atrasados em

uma hora. Isso é válido

para as regiões Sul, Sudeste
e Centro-Oeste do país,
com exceção do Mato

Grosso. O principal moti
vo para a adoção do ho

rário de verão é a eco

nomia que proporciona ao

sistema elétrico. O aumen

to da luz natural durante o

verão resulta numamelhor

distribuição da carga no

sistema, principalmente nas

horas de pico, das 17h às

21 horas, e conseqüen
temente, o melhor apro
veitamento da luz do sol

que reduz a entrada de
. cargas no sistema. Isso evita
que a demanda máxima
exceda a capacidade de

geração e provoque desli

gamentos ou apagões",
explica o gerente de redes
de distribuição,]osé Celito
de Moraes Córdova.

A medida tem permi
tido maior segurança no

sistema elétrico nas horas
mais críticas. Na edição de

2002/2003 a redução da

Cordova: "Meta de economia de 4% deverá ser atingida"

carga, ou cerca de R$ 8

milhões."A redução na.

demanda reduz significa
tivamente a possibilidade
de ocorrências de sobre

cargas nestes pontos, du
rante os períodos de pon
ta", finaliza Córdova. (CG)'

demanda no horário de

pico no sistema do estado
foi de aproximadamente
3,3% do total verificado

normalmente. Isso equiva
le a uma pot,�ncia de 76

MW Para se ter idéia do

que isso significa para Santa'
Catarina, este resultado

corresponde à demanda
máxima requisitada em

]araguá do Sul, por 30

dias, onde estão localizadas
quase 40 mil unidades

consumidoras, quase três

mil unidades industriais e

mais de quatro mil pontos
comerciais, Na última edi

ção do horário de verão

houve uma redução de 33

mil MWh, no�05 dias em

que durou o horário de
verão. O volume economi

zado representou 0,8%
menos que o registrado
em igual período com

horário normal.

Segundo o gerente de
redes a expectativa é de

que esta edição do horário
de verão deverá repetir o
desempenho, em função
principalmente, da esta

bilidade do mercado desde
o surgimento da raciona

lização em 2001. A previ
são para esta edição é de
uma redução de 108MW

na demanda, o que sig
nifica um alívio de 4% na

CENTRO DE CULTURA ALEMÃ DE 'JARAGUÁ DO SUL
Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira, 638 - Jaraguá do Sul - SC.

OS MELHORES
CLASSIFICADOS?

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CLASSJMais371-191 .

Convocamos os Associados desta entidade,
para se reunirem em Assembléia Geral, em

sua sede social, a realizar-se no dia 26 de
fevereiro de 2004, às 19:00 horas em la.

Convocação ej ou às 19:30 horas em 2a.

Convocação, com qualquer número de
associados presentes para deliberarem sobre
a seguinte Ordem do Dia: I) Exame, discussão
e deliberação sobre as contas referentes ao

exercício social de 2003. II) Eleição da

Diretoria, Conselho Fiscal é Suplentes. III)
Outros assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul (SC), 10 de fevereiro de 2004.

ADOLAR LUEDERS
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I TURISMO: SEGURANÇA É UMA DAS PRINCIPAIS PRIORIDADES DO PARQUE ECOLÓGICO DE CORUPÁ
.

'Hospital Jaraguá assina
A • ••

converuo para cirurgias Rota das cachoeiras recebe
recursos para infra-estrutura]ARAGUÁ DO SUL - o

Hospital e Maternidade Ja
raguá realizou, um con

vênio com a Secretária Es

tadual de Saúde, para a

realização de; uma cam

panha de cirurgias eletivas.
Segundo o diretor do hos

pital Hilário Dalmann,
"objetivo principal desse
tipo de convênio, é atender
a demanda reprimida de

cirurgias eletivas que estão

na fila de espera do SUS.

Serão um total de 152 ci

rurgias, sendo elas 42

ginecológicas, 47 otor-

rinolaringológicas e 63 her

niorrafias".
A Secretaria Estadual

de Saúde repassou ao

hospital R$ 70 mil para a

realização dessa cirurgias,
dinheiro esse que será usa

do para pagar os profis
sionais, que a cada duas ci

rurgias uma o valor integral ,

� será doado para o hospital,
na busca de investimentos na
infra-estrutura do mesmo.

Esse convênio abran

gerá todos os municípios
da região da Amvali aara
guá do Sul, Guaramirim,
Schroeder, Corupá, Barra
Velha,Massaranduba e São.

João do Itaperiú), cada

secretaria municipal de

saúde definirá a partir de

suas necessidades, as listas
de pacientes que serão

, atendidos. O hospital e os

médicos envolvidos com a

campanha estarão rea

lizando as avaliações pré
operatórias, além dos exa

mes que serão realizados

pela rede municipal de
saúde, definidos pelo
cirurgião.

Dalmann explica que
com esse tipo de parceria:
entre o estado, município
e corpo clínico o hospital
com as doações pretende
arrecadar aproximada
mente R$ 20 mil, que será

investido na melhoria de

equipamentos e infra

estrutura do hospital.
Gertrudes Alberton

Gerente de Saúde da Re

gional, agradeceu ao cor

po clínico que está em

penhado na campanha e

realizando a doação dos

valores pagos pelas cirur-

, gias ao hospital e que sem

a parceria deles, não seria ,

possível esse trabalho de

atendimento as pessoas
necessitadas. (FC)

CORUPÁ - A Rota das

Cachoeiras que está situada

no parque ecológico Emi
lia Battistella, é um trajeto
de quedas. que estende-se

em 14 cachoeiras, todas
em seqüências e por duas

trilhas acessíveis e bem

sinalizadas.

O parque que hoje
conta com uma boa infra

estrutura, com estaciona

mento, banheiros com

chuveiros, restaurantes,

churrasqueira e guia do

parque, vem investindo

maciçamente em melhorar

ainda mais a sua estrutura

para uma malar segurança
aos seus visitantes.

Segundo Alexandre

Marcante, Técnico em

Floresta e guia do parque,
"os investimentos que
estão sendo realizados são

principalmente voltados a

segurança dos visitantes".

Estamos construindo mais

uma ponte de acesso para a

12° cachoeira e vamos

trocar todos os corrimões

ao longo da trilha que hoje
é formado por eucaliptos.
"Usaremos as bases de

concreto e o restante de

pinus que tem uma du

rabilidade maior ao tempo,
além de passarelas para
facilitar e preservar o aces

sodopúblico com segurança".
O parque tem recebido

As obras visam uma maior segurança aos visitantes

cada vez �ais investimen
tos na segurança do públi
co. Prova disso foi à instala

ção de um ambulatório

onde quatro estagiários do
curso de enfermagem pres
tam serviços voluntários.

Nos finais de semana

chegam a circular mais de
,

800 pessoas por ,dia dentro
do parque. Todos os gru

pos passam por várias

orientações, como por

exemplo, não levar animais
domésticos, fazer chur
rascos, levar bebidas alco

ólicas, sobre o tempo de

caminhada, lugares mais

apropriados e seguros para
banho entre outras reco

mendações visando o bem
estar do público.

'

''Visando a segurança,

constatar mais nenhum

perigo eminente aos visi

tantes", afirma Marcante.
O parque hoje é uma

RPPN (Reserva Particular
de Preservação da Natu

reza), administrado pela
Associação de Preservação
e Ecoturismo Rota das

Cachoeiras. (FC)

da quarta cachoeira em

diante o trajeto está inter

ditado, devido às obras de

melhoria que vem aconte

cendo, e pela rotineira

queda de árvores que nessa

época do ano ocorre de

vida as grandes chuvas. A

rota só será novamente'

liberada depois que não se

Faleceu às 17:30 horas de 09/02 o Senhor Dejanir
Rocha de Andrade com idade de 40 anos,
deixando enlutados a esposa, 3 filhos, seus pais,
sogro, sogra, irmãos, cunhados e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado em 10/02
às 17:00 horas, saino o féretro da sua residência
em João Pessoa seguindo para o Cemitério da
Vila Lenzi.

Quedas de árvores acontecem freqüentemente

Brascola pretende implantar unidade na região
po Largo, no Paraná,
destacando que Guara

mirim é uma forte can

didata. "A localização
geográfica, o apoio da Ad

ministração, a proximi
dade com rodovias, portos
e aeroportos e o espírito
empreendedor da popu
lação do município serão

levados em conta", adian
tou.

As negociações ini

ciaram no final do ano

passado quando o prefeito
Mário Sérgio Peixer re

cebeu convite para visitar

a sede da empresa, em São

Bernardo do Campo, na
grande São Paulo.

Com quase 50 anos de

experiência .no mercado, a

Brascola é a primeira em

presa do segmento de

adesivos e selantes a con

quistar a certificação ISO

90Q1 versão 2000, e atua

nos setores automotivos,
calçados, construção, in
dústria, madeira e móveis,
artes gráficas e emba

lagens com faturamento

de R$ 200 milhões

GUARAMIRIM - A Bras

cola, uma das mais avan

çadas empresas de adesi

vos e selantes do país po
derá instalar-se na área de

expansão industrial de
Guaramirim. A intenção
foi confirmada nesta se

gunda-feira, durante au

diência entre os diretores

da empresa e o prefeito
Mário Sérgio Peixer opor
tunidade em que entrega
ram cópia do projeto da

nova unidade de produ
ção a ser implantada na

região Sul do Brasil.

Também participaram
do encontro' a Secretária

de Desenvolvimento Re

gional, Niura Demarchi
dos Santos, o presidente da
ACIAG, Mário Glasenapp,
o gerente de desenvol

vimento econômico da
Secretaria de Planejamento
e Gestão do Estado, José
Nazareno Rosa e se

cretários municipais. O

vice-presidente da Bras

cola, Gunther Faltin, disse
que outras cidades estão

séndo analisadas pela
empresa, entre elas, Cam- anuais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I PM: TROCA DE COMANDO FOI REALIZADA ONTEM À TARDE DURANTE SOLENIDADE OCORRIDA NA ACIJS

Ricardo Alcebíades Broering assume

o comando do batalhão da PM
]ARAGuA DO SUL -

Ontem à tarde foi rea
lizada a solenidade de troca
'de comando do 140
Batalhão da PoliciaMilitar,
no auditório da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do

Sul). O evento contou com

a presença de represen
tantes da Polícia Militar,
Civil, do poder público,
empresários e imprensa.
Na oportunidade, o te

nente-coronel Fernando

Rodrigues de Menezes
deixou oficialmente o

comando para o tenente

coronel Ricardo Alce
bíades Broering, que veio

transferido de Joinville,
onde atuava há três anos.

Menezes deixa o ba
talhão de Jaraguá do Sul

porque vai à capital do
Estado realizar o curso

superior da Policia Militar
- trata-se de uma pós-

graduação na área de

segurança pública. "Esta
especialização é um dos

pré-requisitos para atingir
o oficialato. Vou perma
necer este ano em Floria

nópolis e quando encerrar

o curso serei encaminhado

para onde houver vaga.
Devo levar mais uns dois
anos para me tornar

coronel", explicaMenezes.
Ele enfatiza que deixa o

comando numa situação
boa, pois quando assumiu
esta função o batalhão de

Jaraguá do Sul apresentava
apenas 182 policiais. "Hoje,
a PM conta com 410

policiais, foi implantada a

companhia de São Bento
do Sul e para este ano o

projeto é iniciar a cons

trução. da companhia de

Guaramirim", salienta.
Com intuito de dar

continuidade ao trabalho

já iniciado, Broering

PM: troca de comando foi realizada ontem à tarde durante solenidade ocorrida na Adjs
Alexandre Boqo

participou de reuniões no

Município para inteirar-se
dos projetos a serem

desenvolvidos. Na opinião
do tenente-coronel! Jara
guá do Sul é uma cidade

que cresce muito, conta

Polícia Militar ç prefeitura vão
fiscalizar os transportes escolares

]ARAGuA DO SUL - A

partir de segunda-feira,
quando inicia o ano letivo,
todos os profissionais que
trabàlham na área de

transporte escolar devem
estar com os veículos den
tro dos padrões exigidos
pelo Código Nacional de

Trânsito. A Policia Militar,
em conjunto com a Pre

feitura, vai efetuar fiscali
zação nas saídas de insti

tuições de ensino (muni
cipal, estadual e particular)
para notificar ,as irregu
laridades. Apesar de o

poder público ainda não

ter finalizado a entrega dos

alvarás, todos devem estar

no minimo com o pro
tocolo que solicita a aqui
sição da licença oficial para
o exercício da atividade.

Desde o ano passado
a Prefeitura está realizando

o recadastramento da

queles que já prestam este

serviço, para então abrir

novas vagas - que são

limitadas - aos demais

interessados. A previsão da

supervisora de Controle de

Transporte Urbano da

Prefeitura, Maria Christina
Quintaes, é de encerrar este
trabalho até o final de

março. "Os que não

apresentarem alvará,. nem
tiverem entrado em con

tato com o setor de trân-

'sito, serão autuados. Mas
acredito que todos estão

cientes sobre as leis e estão

se agilizando, mesmo por
que o número limite de

veículos é de aproxi
madamente 75", men

ciona.

Dentre às exigências
analisadas, a polícia vai

averiguar a habilitação do

motorista, que deve portar
carteira categoria D;
tacógrafo, obrigatório em

todos os veículos de

transporte escolares e

fretamento; cinto de

segurança para todos os

passageiros, e identificação
na lateral externa. Os

transportes para freta

mento podem adaptar a

identificação no interior do
veículo. "Nós já estamos

orientado alguns condu

tores, mas a partir da

próxima semana vamos

notificar os que não se

adequarem à lei", alerta o

chefe de Trânsito do 140

Batalhão da PoliciaMilitar,
tenente Ricardo Alves da

Silva.

O valor da multa oscila

entre R$ 575,00 e R$
128,00, dependendo da

infraçã9 cometida. (FR)

com muitas industrias,
divulga nacionalmente

riqueza em qualidade de
vida e ofertas de em

prego. "Isso atrai pessoas,
mas tem gente que vem

com outros interesses. Por

isso precisamos de apoio
da prefeitura, em termos

de parceria, e da co

munidade, com os con

selhos de segurança",
destaca.
(FABIANE RIBAS)

I�g=w:�:�,=�=:::ESA DO CIDADÃO

:1�r:"'�':::l�:'��Al EM SÃO JOSÉ

Megasena
concurso: 537

03 - 07 - 19 - 34 - 37 . �

Quina
concurso: 1260

04 - 13 - 32 - 33 ·51

Loteria Federal
concurso 03808

1 ° - Prêmio: 61.303

2° - Prêmio: 60.054

3° - Prêmio: 05.177

4° - Prêmio: 68.926

5° - Prêmio: 60.716

Lotomania
concurso: 391

01 - 13 - 19 - 20·

29 - 30 - 32 - 41 .

45 - 53 - 58 - 61·

63 - 66 - 69 - 71 .

73-88-91-00

Goterna do Estado
SANTA CATARINA
WUJw.sc.gov.br
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F-l----
MINARDI TERÁ "FILIAL" NA ÁSIA

� A Minardi anunciou hoje a formação da Minardi
I Team Asia. A equipe assinou um contrato de parceria

com a Eurasia Motorsport e terá pilotos asiáticos nos

campeonatos de Fórmula BMW e F-3 no continente. A

marcaMinardi será vista nas corridas disputadas na China,
Malásia, Coréia do Sul, Tailândia, Japão e Filipinas.
Sediada em Hong Kong, a Eurasia Motorsport terá

quatro carros na F-BMW asiática e um na F-3. Todos

serão pintados nas cores da Minardi, branco, preto e

vermelho. "Todo mundo fala que a F-1 tem de ajudar a
popularizar o automobilismo naÁsia, mas ninguém tinha

feito nada de concreto até hoje", disse Paul Stoddart,
dono da equipe. "Tenho certeza que descobriremos um

jovem talento asiático com essa parceria para trazê-lo à

F-1."

A Williams soltou um comunicado no começo da
tarde de terça-feira confirmando o que o Grande Prêmio
havia antecipado em 12 de dezembro: Antonio Pizzonia
é o segundo .test-driver da equipe para esta temporada.
''A Williams confirmou que Antonio Pizzonia foi

oficializado como .piloto de testes e será responsável
pelos testes da equipe em 2004. O piloto de 23 anos de

Manaus, naAmazô�a brasileira, atuou em testes para a

Williams durante a temporada de 2002.
Sua competência como test-driver do time em 2002 fez

por merecer um lugar na temporada seguinte, mas em
2004 ele voltará para um papel crucial de testes, em que
ajudará no desenvolvimento e progressão do FW26."
AWilliams levou todo esse tempo para a confirmação
a fim de esperar a conclusão dos testes deNico Rosberg
eNelsinho Piquet dê modo a não ferir suscetibilidades
- já que ele e Rosberg, de certa forma, alimentavam a

esperança de obter a vaga.

Jaraguá do su- SC, 09 de fevereiro de 2004.
Sérgio Luís Ferrari- Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIAGERAL
EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO

o Sindicato dosTrabalhadores nas IndústriasQuímicas, Plásticas, Borrachas, Papelão e Isopor
1\ dosmunk;ípios de Jaraguá do Sul, Conupá,Guaramirim, Massaranduba e Schriieder com sede

, social à Rua José Emmendiierter, 240 Bairro Nova Brasília -Jaraguá do Sul- SC: neste ato
representado porseu Presidente, com base no Estatuto Social, convoca todos os trabalhadores
e trabalhadoras do setor Plástíco, sindicalizados ou não, para participarem das Assembléias
Gerais Extraordinárias a reaízarem-se nos dias, locais e horários abaixo indicados: Nom�nicíRio
deGua ....

.

, '

16 d
mmlnm. dia 17 (�ezessete) de fevereiro de 2004 (doismil e quatro), ás 9 (nove) boras, as

d
( ezssselS) horas e as 19 (dezenove) horas, em primeiraconvocação, tendo por local asede

o Sindicato Rural, sito a rua lrineu Vilela Veiga, n'32 Bairro Centro. No municipio de

(Massaranduba: dia 18 (dezoito) de fevereiro de 2004 (dois mil e quatro), ás 9 (nove) horas ás 16
dezesse' ) .

'

I re'
IS horas e as 19 (dezenove) horas, em primeira convocação, tendo por local a sede da

1� laSagradoCoração de Jesus, sito a ruaMadre Hosa- bairro Guarani Mirim. Em CarupA: dia
,(dezenove) de fevereiro de 2004 (dois mil e quatro), às9 (nove) horas ás 16(dezesseis) horas

easl9(OO
'

T
Zenove) horas, em primeira convocação, tendo por local a Subsede do Sindk:ato dos

�abal.hadores da Construção Civil e Mobiliária:SITICOM, sito a rua Jaraguá Bairro Centro. No
unlclPlodeJara ád S ," . . .

horas'
gu o uI. dia 20 (vinte) de feverelrode2004 (dOIS mil e quatro), às 9 (nove).

I I'
as 16 (dezesseis) horas e às 19 (dezenove) horas; em prmelracowocação, tendo por

oca a sede d S· d'
.

p.
o ln Icatodos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Plásticas, Borrachas e

v�ao. SINTIQUIP, sito a rua José Emmendõerter, n'240 Barro Nova Brasnia As Assem�éias
ao deliberare .

R ".
m a segUinte ordem do dia: Discussão votação e deliberação da pauta de

elVlndlcação d . - .

RI .

a negoclaçao Coleíiva 2004/2005. Discussão e Aprovação da Sustentação
nancelra d S· di -

se
.

o ln cato. Nao havendo 'quorum' em primeira convocação as assembléias
mo realizadas nos 'mesmos d' I

.

t' d' d
.,

'

I'I.imer
Ias e ocas re ro ln ica os, tnntaminutos após, com qualquer

ode trabalhadores presentes.

t

ESPORTE
esporte@Jornaicorrelodopovo.com.5r
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IDISCIPLlNA: PRIMEIRA ETAPA FOI REALIZADA COM SUCESSO NO CAMPO DO JOÃO PESSOA

Segunda rodada do futebol

suíço acontece neste sábado
]ARAGuA DO SUL - A ,

primeira' rodada do

Campeonato de Futebol

Suíço promovida pela
Sociedade Esportiva João
Pessoa foi considerada
excelente em termos de

disciplina e integração entre
os atletas. No final de
semana passado foram

realizados sete confrontos,
todos no Estádio João
Lucio da Costa, no João
Pessoa. Na oportunidade,
São Caetario entrou em

campo para enfrentar o

Atlético Desportivo e per
deu por 2 a 1, Rio Molha

também foi derrotado por
Posto Salomon, por 3 a 1,
Etalan Malhas venceu o

Criciúma, por 3 a 1, e Des

portivo Rio Hem empatou
com Índio Esporte Club,
por 1 a 1. No mesmo dia,

Gonçalves destaca que o torneio visa' a 'integração
';'

no Campo B, enfren

taram-se Tudo pela Cacha
ça eVita c9old, que empa
taram por O a O, placar igual
também entre A. A.

Kolbach e Juventus, por 1
a 1, e São Paulo e Malharia

Ribeiro, por 2 a 2.

CampeonatoMunicipal
de Futebol de Areia

A Prefeitura Municipal
de Massaranduba, através
do Departamento de

Esportes, comunica que as

inscrições para o Campeo
nato Municipal 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 oportuni-

dade 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

sábados à tarde. A pre
miação 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 terceiro coloca

dos, respectivamente.

Ananindeau conquista
segunda vitória

A equipe da A.A Ana-
-

nindeau (PA) assegurou a

sua segunda vitória' na

eliminatória de Fortaleza da
31 a

Taça Brasil de Clubes
de Futsal. O time venceu o

Camocim Clube (CE) por
7 a 5, na noite de terça-feira,
pela segunda rodada da

competição, no Ginásio
Paulo Sarasate, em Fortale
za (CE). Os outros resulta-

dos da noite foram: Piauí

E.e. (PI) 2 x 2 Guarany
E.C. (PB); Moto Clube

(MA) 4 x 4 Ae. Goiânia

(PE); e Ceará S.e. (CE) 3

x 2 Abílio Nery (AM). As
duas equipes mais bem

classificadas desta elimina
tória seguem para a fase
final ,da Taça Brasil, que será

disputada entre os dias 1 e

7 de março, em Goiânia.

O campeonato conta

com o envolvimento de 16

equipes, divididas em três

chaves, sendo duas de
cinco e uma com seis

times. Nesta primeira fase,
realiza-se rodízio simples
dentro da chave, elas-

sificando-se as três melho

res de cada 'uma, que for

marão três novas chaves.

Os organizadores da dis

puta, Francisco Lipinski e
Aparecido Donizete Gon

çalves, mencionam que a

intenção deste evento é

fomentar o futebol no bair
ro e estimular a integração
da comunidade.

Neste final de semana

os Jogos acontecem no

sábado à tarde, a partir das
14 horas, com os seguintes
confrontos: Índio Esporte
Club x Atlético Despor
tivo, Malharia Ribeiro x Rio

Molha, Vita Gold x Etalan

Malhas, Marisol x São

Caetano, São Paulo x Ju
ventus, Tudo Pela Cachaça
xAM Contabilidade, Posto
Salomon x A A Kolbach.

(FABIANE RIBAS)

Inscriçõesparajogo defutsal
A Comissão Municipal

de Esportes da Prefeitura

do Município abriu as

inscrições para o 110

Torneio de Verão Aberto

de Futsal. As pessoas
interessadas em participar
da disputa deve compa
recer na entidade esportiva
até o dia 1\8 deste mês e

pagar taxa dé R$ 100,00,
por equipe. O congresso
técnico da competição está

agendado para o dia 19, no

auditório do Centro de

Múltiplo Uso, na rua do

ginásio de esportes. Os

jogos terão início no dia 27
deste mês, uma sexta-feira,
e serão destinados a todos

. os adeptos desta mo

dalidade esportiva de
Schroeder e cidades VI

zinhas.

A expectativa dos

organizadores do evento é

envolver entre 12 a 18

eqwpes.

Travessia de Enseada
A segunda Travessia

de Enseada está agenda
da para acontecer no dia

29 deste mês, com per
curso de 1,5 mil metros.

No sábado, dia 28, das

18 às 21 horas será rea

lizada a entrega de kits no
Restaurante Turismar,
localizado no início da
Avenida Atlântica no

extremo sul da Praia da

Enseada. O restaurante

estará servindo La Minuta

(Prato Feito) R$ 5,00 e

Buffet com sobremesa

R$ 8,00, também servirá

outros pratos, sob reserva

pelo site:

www.restauranteturistruu:combr

ou telefone (47) 449-

1060.

Os organizadores do

evento estão, aguardando
aproximadamente 230

participantes. As inscri

ções podem ser efetuadas
no valor de R$ 22,00 para
os 500 primeiros; R$
25,00 acima de 500 e R$ .

30,00 na semana do'
evento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIODO POVO ESPORTE
r

• DESEMPENHO: COMISSÃO TÉCNICA AVALIA COMO BOM PODER DE REAÇÃO DOS ATLETAS JARAGUAENSES

Malwee entra em quadra hoje
contra o time da John Dree

]ARAGuA DO SUL - A

equipe Malwee estreou na

Copa Sul Brasileira de

Futsal com empate, na noi
te de terça-feira, em Joa
çaba. O confronto foi

contra o Atlântico, de

Erechim. O jogo começou
com vantagem para o time

gaúcho, que logo de início

mercou dois gols. Os

jaraguaenses se esforçaram
e conseguiram igualar o

placar em 2 a 2. No se

gundo tempo, o Erechim

ampliou para 3 a 2 e, antes

de finalizar a partida, a

Malwee ainda conseguiu
descolar o empate. Os gols
do grupo jaraguaense fo

ram marcados por James
(2) e Falcão. Pelo time

adversário, Giba, Jason e

Tigrinho foram os autores

dos gols.
O resultado do primei

ro jogo foi considerado
bom pela comissão técnica,
analisando que estavam

perdendo e tiveram de

correr em busca de resul

tados. "O grupo apresen
tou algumas melhoras

principalmente em termos

de reação. Sabemos que as

Alexandre Bago

Kleber Rangel destaca melhorias aplicadas no jogo

equipes que estamos en

frentando são fortes, trata
se de times que também

estão se preparando para

competições nacionais",
avalia o supervisor da

equipe Malwee, Kleber

Rangel. Seguindo a mesma

linha de raciocínio, o

jogadorJames acredita que
o jogo foi bom, 'destacan
do a oscilação do grupo
no início da temporada.
"Penso que os atletas

mostraram determinação
e poder de reação, já que
estávamos perdendo e

conseguimos segurar o

empate. Nós tínhamos

condições de vencer, mas

não conseguimos finalizar

bem as jogadas", destaca
o atleta, enfatizando que

por nenhum momento

pensaram em desistir.

Ontem, os atletas Nu

no, Marcinho e Martin

seguiram paraJoaçaba para
integrar o grupo. Eles
estavam em Jaraguá do Sul
efetuando tratamento

devido a problemas de
contusão. "Mas agora eles

já estão aptos para reforçar
a equipe", salienta Rangel.

Ontem à noite a

Malwee entrou em quadra
contra o time da Arnafusa,
de Maringá, mas até o

fechamento desta edição o
confronto ainda não havia

encerrado.

Na noite de hoje, a

partir das 19 horas, será a

vez dos jaraguaenses
entrarem em quadra contra
a John Dree, do Rio

Grande do Sul.

(FABIANE RIBAS)

.Ghizoni apresenta calendário de atividades da Fesporte
Em entrevista coletiva

à imprensa, na segunda
feira, o diretor geral da
Fesporte (Federação Cata
rinense de Desporto) João
Ghizoni divulgou o calen

dário esportivo para 2004,
que já foi aprovado pelo
Conselho Estadual de

Desporto. Entre as novi

dades anunciadas estão a

nova divisão regional, a

criação dos Jogos Escola

res de Santa Catarina e a

disputa da fase estadual

dos Jogos Abertos em três

sedes, além de alterações
da faixa etária para este

evento, bem como para a

Olesc e Joguinhos Aber

tos. Para.os Jogos Es

colares a faixa etária será

de 11 a 14 anos enquanto
que para a Olesc de 14 a

16 anos. Já para os Jo
guinhas a idade será de 15

a 18 anos. A partir dos 16

anos será a idade inicial

para a disputa dos Jogos
Abertos.

Outra novidade anun

ciada é que a escolha da
sede dos Jogos Abertos
deverá ser feita' com dois
anos de antecedência.
Todo 6 calendário com as

mudanças está sendo

enviado aos municípios e

é corn o objetivo de

discutir e esclarecer sobre

as mudanças que a Fes

porte estará nos dias 26 e

27 no Hotel Cambirela,
em Florianópolis, reunin
do com seus integradores
desportivos.

O diretor informou

que essas mudanças repre
sentam um grande avanço

para o esporte catarinense

pois os dirigentes espor
tivos terão à sua disposição

remos os Jasc's sempre na

última. quinzena de

outubro e na primeira
quinzena de novembro. Já
os Joguin-hos, sempre na

se-gunda quinzena de

setem-bro e olesc no

primeiro período de

julho". Outro ponto
positivo, segundo Ghi

zoni, é que o calendário

esportivo catarinense está

se inserindo ao calendário

nacional com os grandes
um calendário permanente eventos esportivos como

da Fesporte, o que significa os Jogos da Juventude,
tempo suficiente para uma' 'Jogos Escolares. O

melhor preparação. "Pelo calendário completo está no

nosso calendário realiza- site: ww.fesporte.sc.gov.br

QUINTA-FEIRA, 12 de fevereiro de 20�

Técnico do Figueirens
elogia dedicação de atleta,

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 duran
te os 90 minutos, tendo a

postura necessária para
obter uma vitória.

"O Figueirense entrou

em campo com alma, se

dedicando do início ao

fÚn. A entrega que tivem
dentro de campo foi
damental para conquistli
mos o resultado", afirm
Dorival Júnior.

O elenco sé reapres
tau nesta 'segunda-fei!'
pela manhã e os jogado!
realizam à tarde um UI

balho na piscina. Ne!
terça-feira Dorival coms
da um coletivo pari
definir o time que enfren!
o Marcílio Dias neSlr

quarta-feira no Estád
Orlando Scarpelli, e

Florianópolis

Mundo esportivo em alert
O jogador de basquete

letão Raimonds Jumikis, 23
anos, morreu na última

terça-feira durante uma

partida da liga sueca.

Jumikis sofreu uma parada
cardíaca enquanto disputa
va o jogo, válido pela pri
meira divisão da Suécia.

Ele foi declarado mor

to assim que chegou ao

hospital Karolinska. Segun
do Daniel Wihborg, ex-

colega de clube de Jumi i

o atleta tinha conhecimen

de sua condição cardsc

mas os médicos o av
.

ram como apto a jogar.
"Estamos em estaa:

de choque. Não é algo ��

pensemos que pos�
acontecer com um atletai

para o qual estejamo!
preparados", disse Kentt

Johansson, presidente
liga sueca de basquete.

Circuito de futsal Infanto
A equipe schroedense de

Adesc/Angerô/Grameyerj
Mime, categoria Infanto

juvenil, até 16 anos, está se

preparandopara estrear nos
dias 27 e 28, na cidade de

São João Batista. A disputa
contará com a participação

de quatro equipes, que fati

todas uma rodada em s

respectivas quadras. A em

de Schroeder se!

promovida em paralel
com o Torneio de Verâ

cidade de Brusque, contra
time local.

Inscreva-se
275.18
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