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Nova diretoria daAcijs eleita
por aclamação em assembléia

Vicky Bartel

Arquivo/CP

Aposentado embriagado desfere

golpes de facão na esposa, que está
internada na UTI. Entidades
trabalham a questão do alcoolismo .

. PÁGINA 12

Partido dos
O empresário do setor da construção, Paulo Obenaus foi eleito ontem' presidente da Acijs para a gestão Trabalhadores busca
2004/2005. A escolha da nova diretoria aconteceu ontem, durante assembléia, por unanimidade. PÁGINA 4

Mais de 26 milestudantes
iniciaram o ano letivo ontem

Rua Bernardo Dornbusch, 2630 - Tel. 372 1798

aliança para eleições
PÁGINA 3

Vestuaristas querem
melhores salários e

condições de trabalho
PÁGINA 4

Embriagado desfere

golpes de facão na

própria mulher
PÁGINA 10
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Os bancos e mais

lucros, lucros e lucros...
EMANUEL GONÇALVES ÓA SILVA - Consultor de Dívidas,
autor do,KITSOS Dívidas e instrutor do curso

ComoserConsultor em Dívidas.

"_' "

Os, balanços demonstrando os lucros Aos principais
bancos estão na mídia para todo mundo ver. Enquanto

. .:. -, . \. .

.

is empresas cOl}tinuam falindo, até multinacionais, como
l.é o 'caso da PARMALAT, os bancos lucram cada vez

, mais e' sã� sempre os maiores credores das empresas
falidas. ,Veja mais um .exemplo de como eles lucram tanto .

. Tenho uma cliente que não tem cheque de seu banco,
.

ffi:uito menos �(nite 'para1'efetuar qualquer saque além de
seu saldo em conta corrente. Trabalha tão-somente com

o, cartão para movimentar e receber seu salário e, pelo
menos uma vez por mês, é debitado em sua conta R$
9,50 (nove reais e cinqüenta centavos) com a seguinte
identificação: "débito tarifa saldo devedor". Ora, se a

cliente somente pode sacar o valor disponível, mesmo
assim tem de ser superior a R$10,00 porque os caixas

eletrônicos, exceto a Caixa Econômica, não

disponibilizam saques de valores inferior a este valor,
como pode sua conta ficar devedora? Resposta, os
próprios bancos debitam taxas, tarifas, diferenças de

CPMF, de forma aleatória e, além disso, criam na mesma

conta, a poupança e a conta corrente, com o mesmo

número e ficam jogando os depósitos, ora na conta

corrente ora na conta poupança. Tudo isso se dá

automaticamente, e quando o dinheiro é jogado de uma

para outra, a pessoa fica em situação d� devedora.
Entenderam? Realmente é muito confuso justamente para'
que eles tenham como justificar as manipulações que são

feitas em cima do nosso dinheiro e com isto "FAZER
RECEITA" para crescer cada vez mais os lucros imorais
às custas do sacrifício e da apropriação de cada .ceritavo
da população. '. ,

Até quando isto vai continuar? Quando o',Banco
Central for independente, como funciona nos Estados
Unidos, e não no nosso caso, em que o presidente do
Banco Central é um BANQUEIRO.

Quando nosso presidente criar coragem e enfrentar

estes VAMPIROS que continuam sugando o sangue de

todos, levando empresas à falência e o povo à

miséria ...Enquanto isto não acontece, vamos recorrer à

Justiça, como estamos agindo no caso de nossa cliente
acima, por meio de Ação Indenizatória por apropriação
indevida de valores. Mesmo sabendo que de cada um

milhão lesado poucos. agem desta forma:

Lamentavelmente eles vão continuar lucrando e cada vez
mais lucrando!

Home page: www.sosdividas.com.br

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

gramaticais necessárias.
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Ontem, milhares de es

tudantes retornaram aos bancos
escolares dando início ao ano

letivo de 2004 e cumprindo
com uma rotina que mexe com

a rr idade e seus habitantes.

Quem é bom observador notou

que a cidade amanheceu

ansiosa, nervosa, cheia de

expectativas. O colorido dos

uniformes e a ruidosa alegria
dos 'jovens estudantes, cheios
de novidades e de expec
tativas, envolveram a todos,
como se o ano realmente

tivesse começado, de fato,
ontem.

A cada' início de ano é a

mesma coisa. Renovados pe
las férias, alunos e professores
se encont�am para mais um

período de desafios-e de muita

disciplina, sem contar, é claro,
com as boas experiências e as

novidades alegres, como a de
.

fazer novos amigos, resgatar
amizades antigas e, o que é

mais importante, ampliar os

conhecimentos em busca de
um mundo melhor.

Em Jaraguá do Sul, a quali
dade do ensino é uma refe
rência tanto na esfera pública
como particular. O ensino

Volta às aulas
r uEm Jaraguâ do
Sul, a qualidade
do ensino é uma

referência tanto

na esfera pública
como particular.'�

público do município tem se

caracterizado em um exemplo,
com a conquista de vários

prêmios nacionais, resultado do
trabalho e da dedicação dos

professores do ensino fun

damental, que não poupam
. esforços na tentativa de pro
mover uma educação voltada

para a, realidade atual, sem no

entanto menosprezar os co

nhecimentos e as experiências
do passado.

Ainda no ensino público,
jaraguá do Sul figura entre os

municípios que está im

plantando o Ciclo Básico de

Alfabetização para alunos do

ensino fundamental, anteci

pando dessa forma as é�i
gências do Ministério da Edu

cação, que prevê para 2006 a

obrigatoriedade da medida.
Outro dado importante e
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reconfortante, especialme
para quem tem filhos em i

escolar, é a capacitação d

professores: todos �

habilitados e 65% têm p'
graduação.

Ou tro diferencial em J
raguá do Sul diz respeito à

muneração dos docentes,

acordo com informações b

necidas pelo próprio prefei
lrineu Pasold, o salário d

professores municipais é

dobro da média nacional, o �
demonstra o interesse

1

administração pública e

elevar a qualidade do ensin

e valorizar o profissional
área da educação. Para c�t

ano, já foi anunciado que
investimento em educaçí
será de 33% d� total d

orçamento.
Na área de infra-estrutu!

o município também fez [:

vestimentas de melhorias n

prédios escolares, com refol

mas e ampliações em divCI�'

unidades de ensino. As el

colas estaduais, que oferece

o ensino médio, também rcC'

beram melhorias para acolh
os alunos da melhor' fOlm
possível.
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odas as Câmaras de Vereadores do Vale de Itapocu
deram inicio aos seus trabalhos na segunda-feira, apenas
a do município de Schroeder que iniciou já no mês de

janeIro.

PFL
O PFL de Corupá irá começar os trabalhos para as

eleições deste ano, no próximo dia 25 deste mês, o

partido irá realizar uma reunião para definir a posição
que irá tomar em relação às coligações e estudar os

possíveis nomes, para as do legislativo. Segundo o

secretário do PFL Ernesto Felipe Blunk, "o partido irá

trabalhar para manutenção da atual coligação e só

co�tamos hoje as vagas para o legislativo".

HAUFFE
O atual vice-prefeito do município de Corupá, Adelino

o Hauffe, já anunciou que não tem pretensão de ser

candidato nas eleições municipais e que pretende
administrar as suas empresas após o termina. de seu

mandato. Hauffe afirma que o partido tem nomes fortes

como o empresário Kurt Linzmeyer e o atual secretátio

de saúde Gilmar Moretti.
.

CANDIDATOS
Parece que o PTB de Jaraguá do Sul já tem os seus pré
candidatos definidos para as vagas do legislativo. No
último domingo o presidente do partido Jean Carla

Leutprecht realizou uma reunião com os pré-candidatos
onde realizaram a entrega do cronograma de reuniões e

atividades de 2004, aos pré-candidatos foi entregue um
questionário de pesquisa qualitativa dos mesmos para a

eleição.

PAVIMENTAÇÃO
overeador Orlando Gilberto Gonçalves, estará reunido
hoje, com moradores do bairro Ilha da Figueira, o
prefeito Irineu Pasold, o secretário de Desenvolvimento
Social, Humberto Travis, e representantes da empresa
que realizará a obra de pavimentação asfáltica em cinco

ruas no bairro. A pavimentação será executada em

parceria entre os moradores do bairro e a Prefeitura. As
ruas pavimentadas serão: rua Marajó, rua Santília

Pures Rangel, ruaAngelo Tancon, ruaHenrique Krause
e rua Sérgio Sabel. De acordo com o vereador é

muito importante a participação dos moradores,
comerciantes e empresários do bairro para que, com a

adesão de todos, a obra seja realizada. O encontro está

marcado para às 19:30 horas, na Escola Waldemar

Schrnitz.

PT
o vereador Evaldo João junkes, mais conhecido como

Pupo, anuncio que será o candidato pelo PT, para a

vaga no executivo. Junkes ainda afirma que se o partido
Satr Com chapa pura, sem coligação nenhuma o seu vice

será, uma agricultor. Os nomes mais cotados são Jaime
d Avil

.

e a e Altair Conssate.

ENTRE ASPAS
'ISou um pré-candidato as eleições
municipais", comenta o deputado Dionei da

:ilva, quando perguntado sobre a possibilidade
e concorrer a cadeira do executivo. '

POLÍTICA
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

ICANDIDATOS: PMDB DE GUARAMIRIM DISPONIBILIZA DE TRÊS NOMES PARA O EXECUTIVO

Partido define pré-candidatos
para uma vaga no executivo

GUARAMIRIM o

PMDB de Guaramirim

realizou na última sexta

feira, sua primeira reunião

da executiva do ano de

2004. Segundo o presi
dente Ivo Ranghetti, na
reunião foi colocado para
todos os presentes através

de exposição, todas as

diretrizes que o partido terá
daqui para frente visando

às eleições municipais, bem
como definir os pré
candidatos a prefeito do

partido.
Segundo Ranghetti,

ficou definido que o

empresário Orlando Satler,
o vereador e ex-prefeito Nilson Bylaardt é um dos possíveis candidatos

Francisco Luiz de Souza e

PT de Jaraguá do Sul define calendário eleitoral

o atual secretário adjunto
da secretaria regional, Nil
son Bylaardt, colocaram
seus nomes a disposição
do partido são os pré
candidatos.

Contudo o partido
não descarta o nome de

Maria Terezinha Zimmer

mann, esposa do ex"pre
feito Antonio Carlos Zim

mermann na chapa majo
ritário. "Tudo depende dos

]ARAGUA DO SUL - Em

um clima de construção
partidária, a executiva do

Partido dos Trabalhadores

de Jaraguá do Sul realizou

plenária no último sábado

para discutir o posicio
namento do partido diante
das eleições deste ano.

Durante o encontro foi

aprovado o calendário

eleitoral do PT e definido

o prazo para a inscrição de

pré-candidatos à prefeitura
deJaraguá do Sul. O prazo

começou hoje e vai até o

dia 20 de fevereiro.

De acordo com as

decisões tomadas no

encontro, o PT vai buscar

discutir uma política de

alianças junto aos partidos
que fazem parte da base de

sustentação do governo

encaminhamentos" disse o

presidente.
Ranghetti, ainda comen

ta que "o partido pro
moverá na última semana

de fevereiro uma reunião

com os pré-candidatos a

vereadores e na primeira
. semana de março uma

reunião com o diretório".

No encontro de sexta

feira não foi debatida a

questão de coligação, que

federal. O partido buscará

o entendimento com as

outras siglas, tendo como

objetivo a construção de

um programa de governo

que valorize um projeto de

desenvolvimento local e

uma gestão pública trans

parente e participativa. O
partido pretende indicar o
cabeça-de-chapa.

O grande crescimento

da sigla desde as eleições
de 2002 e o fato de o go
verno do PT ter grande
aprovação popular, com
provada pelas pesquisas,
são .os argumentos que
sustentam essa decisão.

O deputado estadual

Dionei Walter da Silva não

pôde participa'! da ple
nária. Ele estava em Cu

ritibanos, participando de

ficará para a próxima reu

nião, mas adiantaRanghetti,
que as conversações estão

em estágio avançado com

o PT, PSDB e PPS.

Na reunião da executiva

do PMDB os nomes Dr.

Paulo Veloso e Irvando

Dinho Zomer, chefe da

Casan local, foram lan

çados como pré-candi
datos às vagas no legis
lativo, além dos atuais ve-

reunião da'executiva es

tadual do PT, na qual ocupa
a vice-presidência.

De todo modo, consi
derou oportuno o encon

tro, como forma de dar

início às ações pré-eleitorais
e, principalmente, como
oportunidade para reunir

os petis tas e discutir o

pleito eleitoral deste ano.O
deputado salienta que

apóia as decisões tomadas

durante o encontro e lem

bra que o partido estará

unido em torno do nome

que for escolhido para

disputar a prefeitura de

Jaraguá do Sul. "Temos

lideranças importantes na

sigla. Aquele que for

escolhido candidato do PT

terá o respaldo de todos",
frisou.

Divulgação

readores que já tem direito

adquirido de concorrerem

como outros já men

cionados na imprensa.
"O PMDB está na

busca de nomes fortes para

conquistar o máximo de

vagas junto à casa de leis,
que hoje é de quatro vagas.
Aumentar este número ou

no mínimo manter é a

nossa" meta resumiu o

presidente.

O PT tem hoje várias

lideranças no,município,
entre elas o próprio de

putado Dionei, os verea

dores Zé Padre e Marcos

Scarpato, entre outros. Se

mais de um candidato se

inscrever, o partido vai

realizar prévias eleitorais, o
que fortalece o candidato

vencedor e garante o de

bate democrático. O esta

tuto do partido assegura

que todo filiado pode se

inscrever,

.Jtll1uu'of( tcrú'·rl,,·

7{m;tjI',;{lw /}f().t",rI"" li/r"J'!

mr·igs@terra.com.br i
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IELEIÇÃO: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL ELEGE NOVA DIRETORIA

Paulo Obenaus "

e aclamado
novo presidente da Acijs

}ARAGuA DO SUL - o

empresário da indústria da

construção civil, Paulo
Obenaus, foi eleito ontem
o novo presidente daAcijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do

Sul). Obenaus, que já
ocupava o cargo de vice

presidente de Serviços
substitui o advogado Paulo
L�iz da Silva Mattos. O

novo presidente eleito foi
indicado pelo Conselho

Consultivo e deve come

çar seu mandato imple
mentando as ações já de

senvolvidas pela diretoria
antiga, que tem como trun

fo a conquista da certi

ficação ISO 9001: 2000,
recebida no dia 2 deste

mês. A posse da nova di
retoria está marcada para
o dia 18 de março.
A intenção do novo

presidente é dar continui

dade aos projetos já de

senvolvidos e lutar pela
concretização de outras

propostas. Obenaus cita

como objetivo a dina

mização dos trabalhos de

senvolvidos nos núcleos

setoriais, promoção de

cursos profissionalizantes
aos empresários para o

crescimento da classe, inte-

Vicky Bartel

Paulo Obenaus foi eleito ontem, em assembléia

gração dos empresários
junto ao Cejas e a conti
nuidade do trabalho de

interação social. ''A Acijs e

o Centro Empresarial,
estão engajadas e solidárias

com a sociedade e sua pro
blemática. Apoiamos o

projeto de revitalização do
centro histórico, temos

parcerias de excelentes

resultados no setor de se

gurança pública e também
nos preocupamos com a

saúde, tanto que apoiamos
a instalação de um hospital .

regional", exemplifica,
Na assembléia de on

tem, a diretoria da gestão
2002/2003 apresentou aos

associados presentes um

relatório, amplo e bastante

detalhado, de tudo o que
foi feito nos últimos dois

anos. Entre as realizações
de destaque, vale ressaltar
a criação da Câmara de

Negócios Internacionais e

a certificação IS09001 :2000 e
o desafio de atingir, ainda
este ano, a marca de mil

associados, um número

que não está longe de ser

conquistado, já que, atual
mente, aAcijs tem 910 as

sociados, sendo 254 indús
trias, 206 do comércio e

429 prestadores de serviços.

Nominata da nova diretoria
Presidente: Paulo Rubens Obenaus

Vice- presidentes
Indústria: Guida Bretzke

Comércio: Roberto Breithaupt
Serviços: Paulo Chiodini

Serviços Comunitários: Zélia Janssen
Jurídico /Legislativo: Humberto Pradi

Treinamento e Desenvolvimento: Paulo André

Hufenüssler

Estudos Sócio-econômicos e Pesquisa: Jaime
Richter

Micro e Pequenas Empresas: Alessandro Coelho

Segurança: Ermes Nisen

Núcleos Setoriais: Laércio Luís Coelho

Comunicação: Giuliano Donini
Secretário: Newton Burdzaki

Tesoureiro: Aldo Salai

Assembléiamostramobilização da categoria vestuarista
]ARAGuA DO SUL -

Ainda esta semana a

diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indús

trias do Vestuário de Jara
guá do Sul e Região entre

ga aos representantes da

classe patronal a pauta de

reivindicações dos traba

lhadores do setor, que foi

referendada em assembléia

geral realizada no sábado

último, na sede do Sin

dicato, com a presença de

aproximadamente 1.100

trabalhadores.

De acordo com o

presidente do Sindicato
dos Trabalhadores, Gilda
Antônio Alves, a pauta de

reivindicações inclui 100%
de reposição pelo INPC

(Índice Nacional de Preços
ao Consumidor) e 5% de

aumento real, piso de três
salários mínimos, participa
ção nos IUHos e o fim das

terceirizações do setor.

"Trabalhadores de facções
não têm horário de tra

balho, não recebem férias,
130 salário, não contri-

buem com a Previdência

e, portanto, nunca irão se

aposentar", adverte Alves.
Ainda de acordo com

Alves, a pauta aprovada
possui 70 cláusulas no total,
entre elas o reemboldo das

despesas decorrentes de
creche para filhos com até
sete anos de idade e

questões específicas sobre
a saúde e segurança dos
trabalhadores.

Durante a assembléia,
37 trabalhadores inscre
veram-se voluntariamente

para participar da Comis
são de Negociação. A

direção do Sindicato do
Vestuário negocia simul
taneamente, as convenções
coletivas de Massaranduba;
com o sindicato patronal
de Blumenau, e dos demais
municípios da micro r

região, com o patronal de
Jaraguá do Sul. O objetivo
da comissão é fazer valer a
bandeira de luta da cam

panha salarial: "sou vestua

rista, eu mereço muito
mais".

Aproximadamente 30% dos estandes que vão integr�
a Expo 2004 já foram comercializadas. A informação
é do ex-presidente daApevi, Valéria Junkes. Segundo
ele, a Feira se caracteriza por seu o maior evento

promovido pela Apevi e acontece de 17 a 21 de

julho, no Parque Municipal de Eventos. A Peiraé
multisetorial e envolve os mais variados segmentos
de negócios da microrregião.

INADIMPLÊNCIA
A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaragui
do Sul) registrou um aumento de 42,32% de

inadimplência em janeiro deste ano em relação ao

mesmo período do ano passado. O número de

consultas também aumentou, passando de 32.21J

informações prestadas em 2003 para 39.650 em

janeiro deste ano. Na avaliação do diretor da CDL,
Waldemar Schroeder, esse aumento não reflete o

índice de vendas, mas sim o índice de preocupação
do comerciante, que está mais atento em relação ao

problema da inadimplência. Ainda na questão da

inadimplência, Schroeder informa que em janeiro de

2003612 pessoas foram para o SPCenquanto que
este ano, no mesmo período, o número de registro
foi de 871 pessoas, o que significa que 30 registre
por dia no SPC durante o mês de janeiro deste ano.

Em contrapartida, em 2003 363 pessoas tiraram seu

nome do SPC e este ano o número subiu para 50�

reabili tados.

BÔNUS
As empresas que pagarem em dia seus tributo

federais nos últimos cinco anos poderão aproveitar
a partir deste ano um bônus fiscal concedido pela
Receita Federal. De acordo com as regras que

dispõem sobre a apuração e recolhimento da

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, todas as

empresas que não tiveram nenhum tipo de atraso no

pagamento de impostos federais desde 1999, nem

estejam inscritas na dívida ativa da União, poderão
se beneficiar do bônus de adimplência fiscal. O bônus

será de 1 % do valor da base de cálculo da

'Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A

aplicação do bônus será simples, de acordo comas

mecanismos descritos em uma instrução normativa
editada pelo governo no Diário da União. A empresa

.

que faz o recolhimento trimestral da CSLL, por
exemplo, terá apenas de aplicar o percentual de 1%

sobre cada base de cálculo da CSLL por trimestre.

Os valores serão somados e descontados do

pagamento da CSLL referente ao período de

outubro a dezembro de 2003.

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO

Compra
2,9058
2,8100
2,9000

Venda

2,9066
2,9700
2,9800
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UNERJ

CARNAVAL
Devido às comemorações de carnaval, o prefeito Iri

neu Pasold, PSDB, decretou ponto facultativo nas

repartições municipais de Jaraguá do Sul nos dias 23,
24 e manhã de 25 deste mês, quando o expediente
será retomado a partir das 13 horas. Os serviços
essenciais de cada secretaria, autarquia e fundação serão

mantidos. No setor de ensino, os centros municipais
de educação infantil funcionarão normalmente. Já as

escolas reabrem na manhã da quarta de cinzas (25),
mas somente para expediente interno, enquanto que
os alunos retornam às aulas na quinta-feira (26). Na á

rea de saúde, haverá plantão no Pama I Oorge Czernie
wicz) segunda e terça (23 e 24), das 7 às 19 horas.

Estimular o participante a obter conhecimentos em

inglês, espanhol, alemão, italiano e latim é a proposta
do Centro Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj),
que oferece aprendizagem nos cursos de idiomas para

jovens e adultos, estudantes e comunidade em geral.
Desde o começo de fevereiro, a comunidade tem à

disposição cursos de inglês intensivo; leitura e

compreensão da língua inglesa; inglês comercial;
aperfeiçoamento docente para ensino da lingua inglesa;
inglês jovem comunicativo; espanhol comercial; latim
jurídico e um curso de línguas desenvolvido

especialmente para empresas. O investimento mensal é
a partir de R$ 97,00. As inscrições podem ser feitas no

blocoD, daUnerj. Outras informações podem ser obtidas
através do telefone (47) 275-8200 ou pelo e-mail

linguas@unerj.br.

FECARROZ
A Comissão Central Organizadora (CCO) da 9" Festa

Catarinense do Arroz, a Fecarroz, que acontece de 30
de abril a 9 de maio, no Centro Esportivo Municipal de
Massaranduba, conclui este mês a programação. Todo o

lucro será destinado à construção do HospitalMunicipal.
Dentre a programação está a realização de desfiles de
Centro de Tradições Gaúchas (CTG's), grupos folclóricos
e do "Mai-Baum" (Árvore de Maio), uma tradição ger
mânica que o Rotary do município promove todo o ano.

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

PARTICIPE!

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

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

2 Coríntios 9:9

i

e assemelhados.

do geminiano ser

o no plano mental, seu

parece em horas impróprias
o em vez de ajudar. Faça-se seu

tos do campo afetivo, deixar
içõo atuarem. Proezas de
para o trabalho, negócios

b taurino, nõo se desgoste
ueo de energia pora quando
na casa de certo alguém ...

I (Nossa, tem g�nte que não
endo.) Não fazmal, procure

.

rol do dia favorece mais os

os do que as coisas de trabalho.

Câncer - Diante da dúvida, evite os passos.

os solicãoçôes e o pressão
. A ansiedade aiheia

prometer a qualidade de
rondes decisões, não se

um pouquinho, respire
sintonia e consulte seu radar.

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo".com.b'r--'"---"----'-

.FALECIMENTO - ERNESTO SILVA FALECEU NA QUINTA-FEIRA VíTIMA DE INFARTO

Morre aos 77, anos de idade
Ernesto Silva,

]ARAGUÁ DO SUL/
CURITIBA - O município
de Jaraguá do Sul perdeu
uma figura ilustre e

conhecida, ao mesmo

tempo simples e discreta.

Ernesto Silva, também

conhecido como Zé

Gotinha, faleceu no dia 12

de fevereiro, vítima de

infarto em Curitiba. Seu

corpo foi velado na Rua

João Betega, bairro Portão
e sepultado às 15 horas de

sexta-feira, no Cemitério

Jardim da Saudade, junto a

sua filha Neila.

Ernesto Silva nasceu em

Paula Pereira, Canoinhas.
Era filho de Inocêncio e

Josefa Silva. Trabalhou

como' radiotelegrafista na

Rádio Jaraguá. Depois foi

.
para a Estação Ferroviária

Federal onde exerceu

atividade de telegrafista e

após a aposentadoria do

pai, assumiu como àgente
da estação até sua apo
sentadoria, por volta de

1976. Mesmo durante seus

trabalhos na Estação, Er
nesto atendia pessoas que o

procuravam para trata-

J araguá do Sul - O

programa Temba (Trans
national Executive MBA),
realizado pelo Centro

Universitário de Jaraguá do
Sul em parceria com a Cali

fornia State University
Hayward, mereceu citação
no jornal "San Francisco

Cronicle". O texto relata as

pectos do intercâmbio entre

contei meu problema e ele

pingou algumas gotinhas.
Segui as recomendações
durante alguns dias

conforme indicação e nunca

mais voltei a ter problemas
de sinusite", conta satisfeita
Elizete. Populares continu
am procurando por Ernes
to e se surpreendem com a

notícia.' Caso de Lauro

Spiess, de Jaraguá do Sul,
que veio trazer seu filho de

16 anos. "Ele me foi

indicado por um parente.
Trouxe meu filho mas

lamentavelmente foi tarde

demais",' diz surpreso.
A esposa de Ernesto,

Etelvina Ferreira Silva, diz
que ele era um escolhido

por Deus, embora muita

gente não acreditasse no

trabalho dele. Homem

reservado e simples, Er
nesto era avesso a festas e '

gostava de ficar junto a fa

mília. Ernesto deixa esposa,
duas filhas, dois genros, um
filho, seis netos, irmão,
cunhados, sobrinhos, uma
bisneta, sua idosa mãe,
parentes e muitos amigos.

(CG)

o Zé Gotinha

Ernesto e sua esposa Etelvina: bons momentos vividos juntos
Divulgação

mento de sinusite e rinite.

Depois da aposentadoria
dedicou-se ao atendimento

diário. ''Vinham pessoas de
to-dos os lugares do país e

de fora também para se

tratarem com ele", conta o

genro de Ernesto, Ademir
José Bertoli. Elizete Dal-

os EUA e Santa Catarina,
destacando ainda as atra

ções turísticas do Estado e

a visão de empresários dos
dois países que buscam no

vos negócios. A notícia

acentua, entre outros as

suntos, o despertar dos

americanospara a região de

jaraguá do Sul como forma

de ampliar os conheci-

Intercâmbio é destaque na imprensa dos EUA

que estão lhe exigindo um

no? Não desanime, você tem
Espere aí, também não abuse,
respeitados, principalmente
Será que você não anda
íhdodes demais? Estabeleça
s, sua qualidade de vida.

. Virgem - Virginianos têm elevados níveis de
que tudo em que estão

essas exigências. Caso as

fazendo as coisas conforme
não se estresse. Tenha um

e procure ficar aberto para
cê pode obter os resultados

Libra - Po em estar querendo cortar suas

asinhas teligente o suficiente poro
desco ra de fazer o que você quer
e c fique nervoso, isso só foz
voz urecer sua mente. Reduza
a mp.r.g.bj�J:Sl9tr.e,em;8,�o: daqui a pouco a grande
reve�o s��'carar6, bem na sua frente.

Escorpião - Ative seus dons intuitivos e

não sabia que tem esses dons?
a disposição. Há momentos, como
são bemmais úteis e efetivos que
muns meios de comunicação.
ntenas antes da ação. Não

entrar? Mergulhe nas

undo interior.

piaz, 35 anos, foi atendida

e curada por ele. A vende

dora externa sofreu durante

anos com crises intensas de

dor de cabeça, resultantes
de uma sinusite em grau
avançado, até que tomou

conhecimento do trabalho

de Ernesto. "Cheguei lá

mentos nã área de negócios
e gestão empresarial. Atra
:vés do mesmo programa,
uma nova missão chega ao

estado neste mês de feve

reiro para entregar os rela

tórios finais da consultoria

realizada para a Rohden de

Salete, e para a Kyly de Po

merode, grandes empresas
exportadoras do estado que

Sagitário - Quando um sagitariano está com

uma idéia beça, fico ultra-empolgado,
louco pra er. Seu plano é perlelto,

e demorudo de executor?

pretendem incrementar

suas participações no mer

cado norte-americano ba

seadas nas informações
levantadas pelos grupos de

pesquisadores. Desde o

início da parceria, cinco
grupos ,de executivos �

empresários americanos já
visitaram a região de Jaraguá
do Sul.

Aquário - Se não puder evitar os negócios e

outras transações do mundo material, redobre
a v�i1g{·�.�.y.,,:,��'frl.,acqfnoçóo tende o estar

muiJW"ritl�aa�_i>de distraí-lo como pintor
a' ores do arco-friso Nem
to ndonados quanto você:
ao issos, analise todas os

clóosolcs dó contrato.

Capricórnio - Caso seu ambiente de trabalho Peixes - Participar, talvez o caminho mais

esteja um fanto quanto desorganizado e as pessoas p Iversclidode que tento lhe.

e entender, mantenha-se ao largo, ento da grande roda, todos
isso a abale. Observe, ouça sua ssárias e imprescindíveis.

você acha que tem que ser se perde a força eoequilíbrio,
diretos e sem anúncios. i gemo Há coisas que só você
uitos vezes, no futuro lhe ,mas qual é a sua funçõa se

rem ao todo?
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I AULAS- ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO VALE DO ITAPOCU INICIARAM AS AULAS ONTEM

Iniciou o ano letivo para
de 26 mil estudantes

•

mais
REGIÃO - As aulas na

rede particular e na mu

nicipal de ensino iniciaram

hoje.O movimento de pais
levando e buscando seus

filhos se intensificou du
rante o dia em que cerca de
12 mil alunos retornaram às
aulas em Jaraguá do Sul. Já
a rede estadual de ensino
iniciará o ano letivo no dia

19, quinta-feira, para as 32

escolas da região, para mais
de 26 mil estudantes no Vale
do Itapocu. Em Schroeder,
cerca de mil alunos ini

ciaram o ano escolar nas 18
unidades escolares do mu

nicípio, da educação infantil
ao ensino médio. Em Gua

ramirim, as 29 escolas do

município abriram as portas
para os cerca de 2,6 mil alu
nos da educação infantil ao
ensino fundamental. A se

cretaria municipal informa
que estão abertas inscrições
até sexta-feira para os estu
dantes interessados em ad-

mente 1,3 mil alunos que
iniciaram as aulas nas cinco

escolas do município.
E ontem todos os dire

tores de escolas da rede esta

dual de ensino estiveram
reunidos para planejar o ano
letivo. Os diretores repas
saram o planejamento já
desenvolvido e concluíram
o trabalho, preparando-se
para o início das aulas. Se

gundo o secretário-adjunto,
Nilson Bylaardt, estas

reuniões são de fundarnen-
. tal importância para a di

namização do trabalho pe

dagógico e operacional na�
escolas. "Esta não é a pri
meira e não será a última

das reuniões neste ano. A

secretária Niura e eu esta

mos imprimindo um estilo
de trabalho muito mais

próximo dos profissionais
da educação para que estes

aproximem-se, ainda mais,
dos alunos e comunidade",
ressalta Bylaardt. (CG)

Hilário mostra documentos sobre a compra das ter

Descendente de imigrante
preserva costumes do passad

de 1904, Ângelo compro
as terras jaraguaenses
Eram 163 mil metros qu
drados, na região da cid
de onde hoje é o Clube B

.

Rio. "Meu avô pagou 1.7

réis pela posse, que até ho'

permanece com a nos

família", comenta Hilário
Como descendenl

dos colonizadores itali

nos, Hilário ainda presetl'
os costumes herdados d

antepassados, como a rt

ligiosidade, (o catolicismo
é a marca registrada d

imigrantes' italianos) e

língua, nunca esquecid
aliada a alegria espontân
traço característicos do

descendentes de italiano.

Entre as lembrança
bem humoradas de su

infância e adolescênci
Hilário cita o fato de o

padres proibirem o casa

menta de católicos com

protestantes.
(Maria Helena de Morael

JARAGUÁ DO SUL - Uma
boa parte da história da

colonização de Jaraguá do

Sul também faz parte das

memórias do aposentado
Hilário Schiochet. Aos 76

anos de idade, esse des

cenden te de imigrantes
italianos faz questão de

manter viva as lembranças
de seus antepassados não

apenas por amor aos

parentes, mas porque tem

consciência da importância
dos detalhes do passado na
construção do futuro.

Hilário é neto de

Ângelo e Genoveva, nas
cidos na região de Belluno,
na Itália.Vieram para o

Brasil em 1889, instalaram
se em Rio dos Cedros e

anos mais tarde, exa

tamente na época em que
o governo estava ven

dendo terras para a ocu

pação dos imigrantes,
mudaram-se para Jaraguá
do Sul. Em 19 de janeiro

Movimento intenso ontem na porta das escolas

qui rir bolsa de estudo para
universidades. As bolsas de
estudo são um auxílio para
os alunos de baixa renda.
Para se candidatar, o inte
ressado deve procurar a se-

.

cretaria municipal de educa
ção no horário comercial e
solicitar ficha de inscrição.
Em Massaranduba, as aulas
só iniciarão na quinta-feira,
dia 19, porque a rede muni

cipal segue o mesmo calen
dário da estadual, ondeinclu-

sive, compartilha do trans

porte público gratuito. Dia
19, as 15 escolas da rede

municipal e uma da educa

ção básica estadüal, três do
interior do município e uma

escola do ensino médio
receberão os 2238 alunos
no ensino fundamental, 597
no ensino médio e 473 na

educação infantil. Esta últi
ma disponibilizada apenas
pela rede municipal. Em
Corupá são aproximada-

Candidatos aRainha eReiMomo sepreparam para concurso
]ARAGUÁ DO SUL - O

Carnaval 2004 promovido
pela prefeitura de Jaraguá
do Sul através da Funda

ção Cultural e do Mocone
vi (Movimento da Cons
ciência Negra do Vale do

Itapocu), inicia nesta sexta

feira, dia 20 com o Baile

para a escolha do Rei e

Rainha do Carnaval, no
Parque Municipal de Even
tos, a partir das 22 horas.

Oito garotas disputam o

título de. Rainha do Car

naval e quatro homens ao

título de Rei Momo. A

premiação para rei e rainha
será de R$ 500,00 para
cada vencedor. Após a es

colha a banda jaraguaense
In Natura inicia apresen
tação.

N o sábado, dia 21,
acon tece a partir das 21

horas, haverá o desfile dos

blocos na seguinte ordem:

Grupo de Capoeira Porto

da Barra, Grupo Folclórico
Sem Preconceito, Bloco

Carnavalesco Em Cima da

Hora, Grupo Folclórico
Estrela Dalva e Grupo
Folclórico Samba no Pé. O

desfile inicia na RuaWalter

Marquardt, saindo defronte
ao Centro Comercial Vasel
até o Parque de Eventos.
Durante o percurso, os

blocos serão avaliados por
uma comissão julgadora. A
premiação será do pri
meiro ao quarto lugar,
sendo R$ 2 mil, R$ 1,5 mil,
R$ 1 mil e R$ 500,00, res

pectivamente. Após o desfile
inicia o baile com a banda
In Natura, no pavilhão A.

No, pavilhão C haverá

apresentação de pagode das

bandas Emoção e Terapia
Popular.

No domingo, dia 22, a

partir das 16 horas haverá
carnaval infantil. E a partir
das 19 horas o encer

ramento 'do carnaval ficará

por conta da banda Black

&White.

(CELlCE GIRARDI)

Michele, Daiane, Eliane

Andressa, Francine, Alessandra, Nerciana

Corpo &Mente
ACQUA CENTEREmerson, Francisco, Wanderley, Célio
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CUo.s....J.:u. AUTHENTIQUE 1.0 ·16V 04/04
Ar quente, ,Barras de proteção lateral. Faróis com duplo refietor Óptico,
Vidros Verdes. Desembaçador do Vidro traseiro. C1J.o AUTHENTIQUE 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./h), Controle
Remoto por Rádiofrequência.

(Si

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

À vista

R'
(3)

",.�:k.>-

À vista

Rf

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

RENÁULT /SÉU
/ lado

• REVISÃO PREÇO FECHAIJO • PEÇASORIGINAIS • PACOTEDE PEÇAS/NSTALADAS (1)
• ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS • RENAVLTAsSISTANCE24H

Financeira Renanlt
•

groupe ReI Banque

Rede Renanlt. 183 ConcessIonárias no Brasil. Vale do ltajaí e Litoral Norte de se.

Dicave
�_w """" ..

BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
346·7400

J.oINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370 - 6006

��:'�ra mais informações sobre preços e condições, consulte a sua Concessionária Renault. (2) Preço à vista do Cllo SedanAuthentique 1.0 16V ·04/04 eto« com o financiamento aqui proposto tom 55% de entrada +12 vezes com Taxa de 0% a.m. Ou com
+ 12 e entrada + 24 vezes com Taxa de 0.79% a.rn. + TAC (Taxa deAbertura de Crédito) + IOF + RS 2.15 por lâmina do Boleto Bancário. (3) Preço à vista do ClioAuthentique 1.0 8V - 04/04 2 portas e/ou com ofinanciamento aqui proposto com 55%de entrada

SÓli/eze�com Taxa de 0% a.rn, Oucom 50% de entrada + 24 vezes com Taxa deO.79% a.m. + TAC (Taxa deAbertura de Crédüo ] + IOF + R$ 2, 15 por lâmina do Boteto Bancário. (4) Preço à vista doScénicAulhenlique 1.6 16V com Ar-condicionado, cor
Um ;.Aplntur� rreletálica e o frete serão acrescidos. aos valores dos veículos. Financiamento coe (Credito Direto aoConsumidor )As taxas poderão ser alteradas, se houver mudanças significativas no rn�rGado financeiro, sem prévio aviso. (5) Premiação:
fatur

en.ult ScemcAuthentíque 1.6 16V Okm - 04/04 na cor disponível nomomento do faturamento, no valor de R$ 40.050,00, sem opcionais para o primeiro cotocado. Um RenaultClio SedanAuthentique 1.0 16V Okm - 04/04,na cordisponível nomomento do
Peri�mento, no valor de R$ 24.330.00 sem opcionais para o segundo colocado. Um Renault Clio Authentique 2 portas 1.0 8V· Okrn 04/04, na cor disponível no momento do faturamento no valor de R$ 20.640,00, sem opcionais para o terceiro colocado.

do da Concurso: de 15/01/04 a 29/02/04. Condições válldas na data de veiculação deste anuncio ou enquanto durarem 05 estoques. Para mais informações, inclusive sobre o Regulamento completo do Concurso, consulte a sua concessionária Renault.
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SEU SONH ",""ol!!'>",,,,,""*W""

ESTÁ SE tomlizac;ão do
Rua I,copoldo Mahnke
Prõxímo ao Clube Beira

meses para
100/0 de entrada e saldo direto com a construtora.

r

ESTÁGIO
DA OBRA. EM
FEVI2004

brf "

(jardén J(owers
.RES DENC�

(1 suíte)
.. • .. .. .. .. .. • .. •

5
,. .. .. .. .. • .. .. .. ..

ÁREA DE LAZER
Sala de jogos
Sala de gÍn(lSlíc<l
Sauna c/ ambiente de descanso
Salão de festas ti churrasqueíra e bar
lIome Tbeatcl'
Píscína adulto e infantil
PlajW:lolmd
Amhientes decorados emobílíados
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ImovelS

ALUGA-SE - dois quartos pj
moça, c/ boa localização. Tr:

9114·9849 ej Djalma.

ALUGA-SE - quarto e eoz.

mobiliados na R. Artur
Aldrovandi, Rio Molha, à 1500m
da prefeitura. R$90,OO. Tr: 370-
7698.

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

BARRA VELHA - vende-se, ej
100m2, alv., 3qtos, 2 banh.,
garagem, ehur., toda murada,
terreno de esquina. Tr: 370-
7467 comI. ou 372-0655 res.

COMPRA-SE - de R$70.000,OO
à R$100.000,OO. Tr: 275-2400
ou 9962-8154. '

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

JOÃO PESSOA - vende-se, alv.,
c/90m2• R$37.000,OO. Tr:
275-6445.

VENDE-SE - casa na praia ou

troca por casa em Jaraguá. Tr:
371-3132.

VENDE-SE - sobrado, próx. Sup.
Lenzi, c/240m2, ej 5 qtos, 3
banh, garagem e demais
dependências. R$60.000,OO.
Tr: 9137-5573.

VENDE-SE - duas casas em

Pomerode, ej 2.000m2, ej
escritura ou troca-se pj carro
de R$10.000,OO a

R$15,OOO,OO ou pj casa em

Guaramirim até R$25:000,OO.
Tr: 9117-2447 c/ Marcos.

VENDE-SE próx. do

Supermercado Lenzi, ej 240m2,
ej 5 qtos, 3 banh., garagem e

demais dependências.
R$60.000,OO. Tr: 9137-5573.

VENDE-5E � próx. da Carinhoso,
sobrado ej 240m2, ej 5 qtos, 2
banh., ter. todo murado.

R$60.000,OO. Tratar na R. dos

Escoteiros, 114 próx. Posto
Mareolla.

VILA RAU - vende-se, ej 70m2,
novo, no Res. Lili Maria, próx.
-Cof égio Julio 'Karsten,
R$35.000,OO. Aceita-se carro

de menor vaiar. Tr: 371-0648.

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

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

ALUGA-SE no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

CENTRO - vende-se prédio ej 3
aptos. R$130.000,OO. Aeeita
se proposta. Tr: 370-8097 ou

9104-5468 ej Tina. Creei 9839

CZERNIEWICZ - aluga-se
quitine te . Tr: 370'8097 ou

9104-5468 ej Tina. Creei 9839

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

VENDE-SE - na área central, ej
100m2, novo, 1 suíte + 2 dorm.

R$75.000,OO à vista ou estudo

pare. Tr: 9977-5408.

VENDE-5E - ej 3 qtos, 1 suíte +

2 dorm., ej 141,80m2, no Ed.

CLASSI
Residencial Don Lorenzo.

R$1,10.000,OO. Aceita-se troca
pj casa. Tr: 370-7124'ou 9132:
4841 ej Luiz.

VENDE-SE - Vila Nova.
R$28.000,OO entro + assumir
fneto. Tr: 376-2791.

VENDE-SE - central, ej 2 dorm.
+ garagem. Tr: 372-1395.

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

ILHA DA FIGUEIRA -vende-se,
na R. 768 lateral da R. Nossa
Senhora Aparecida, ej 510m2.
R$20.000,OO. Tr: 370-4474.

PIÇARRAS-vende-se, 800m da

praia. R$11.000,OO. Tr: 275-
1204 ou 9103-1611 ej Ricardo.

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

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

R$150.000,OO. Aceita-se casa,

ou apto no negócio. Tr: 9112-
'

5501. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se', ej
450m2, ótima localização, em

rua sem saída, frente Posto
Mime. Tr: 9977-5408.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, ej 360m2, ej casa de 36m2,
no Lot. Souza. R$5.000,OO ou

R$2.000,OO entro + 6x

R$200,OO. Tr: 276-2118.

VENDE-SE - na R. Hilda Frida

Laffin, lote 570, bairro Santo
Antônio. Tr: 276-2182.

,VENDE-5E-ej 30.000m2, próx.
Malwee. R$38.000,OO. Tr: 370-
8097 ou 9104-5468 ej Tina.
Creei 9839.

VENDE-SE - terreno. Tr: 9952-
9966 ou 9118-5820.

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

VENDE-SE comercial,

Valorizando
seu ambiente!

CORREIO DO POVO 3

s ,MENDE·SE • PRAIA CAMBORIUâ
Apartamento - Frente ao Mar - 3 Suites + Dep, 2 Garagens
R$ 328.000,00
Apartamento - 2 e 3 Dormitórios (Suite) - Pronto pi Morar - Novo -

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

R$80.000,00

ZELlO BURATTO Rua 500· n· 400 CRECI296 '.>.
www.melim.com.br/..buraHo 47 9983·5920· 47 367·1993

condomínio centro, ej 3.900m2,
tota I mente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creei 8950.

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

FARMÁCIA - vende-se, em

Jaraguá do Sul. Aceita-se

proposta. Tr: 9967-4608.

VENDE-SE - sala comI. c/ apto,
tudo legalizado. Aceita-se troca
por. imóvel de menor vaiar. Tr:
371-3132.

VENDE-SE - loja eompl. de

oresenteq e decorações. Tr:
8802-5919.

VENDE-SE - loja bem montada,
muito estoque, na Av. Mal.
Deodoro da Fonseca, 499,
Centro. Tr: 275-6339.

VENDE-5E - padaria, eompl., em
Guaramirim, R. 28 de Agosto,
frente a Estofaria Zen.

R$16.000,OO. Tratar no local.

VENDE-SE-Ioja de confecções,
ej estoque e móveis, ótimo

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

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

VENDE-SE - linda área ej
20.000n:)2, chácara eeol., tipo
eond. res., ter. ej toda infra

estrutura, pronto pj construir,
água de nascente, a 5km do
centro, acesso todo asfaltado,
escritura/registro, 100%

regularizada. R$60.000,OO· ej
propr. Aceita-se contra

proposta. Tratar: 370-8563 ou

910.3-3580.

VENDE-SE - ej 20.850m2, pj
res. ou lazer, ej casa suíça,
jardim, lagoa, canil, j(iaeho,
galpãojquitinete, ter. prontos
pj construir, a 10m do centro,
asfalto até a entrada. Motivo

mudança. R$155.000,00.
Aceita-se imóvel de menor valor
no litoral sul ou proposta.
Tratar: 370-8563 ou 9103-
3580.

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

OFEREÇO-ME PARA

TRABALHAR COMO:

jardineiro;
limpador de caixa d'água;

limpeza de lote,
dedetização.

Tratar: 276-1299 ou

9103-9436 cf Adilson.

empregos
CONSÓRCIO - vendedores(as),
com experiência na área
externa pj Jaraguá do Sul e

região. Ótima remuneràção. Tr:
371-8153.

ELETRICISTA - precisa-se
residencial e industrial, ej
experiência. Tr: 9992-2220 ou

371-5153.

HOTEL ESTÂNCIA RIBEIRÃO
GRANDE - precisa-se de recepe.
e aux. de eoz. Dispomos de 3

vagas para cada setor. Tr: 275-
1995 c/ Juarez ou Nunes.

Empresa no ramo de

Disk-entregas dispõe
de vágas para
motoboys com

experiência
comprovada,

interessados tratar pelo
telefone 370-5478 com

Gilberto_

II
CASEIROS':' casal se oferece p/

l C/ Vera�
7327 cj Venucia.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar (la

limpeza de caixa dágua,
jardinagem, limpeza de lote e

detetização. Tr: 276-:j.299 c/
Adilson.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
Como secretária, recepcionista,
cf experiência. Tr: 370-5576 ou

371-0632.

OFEREÇO-ME - Pj trabalhar
como revisora, distribuidora,
coordenadora de conf. e

acabamento ou- operadora de
tear retilínio. Tr: 371-7733.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar em
serviços domésticos, posso
pernoitar. Tr: 371-9670 deixar
recado c/ Alcides para Guiomar.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
como jardineiro. Tr: 276-1299

cf Adilson.

trabalhar de caseiro na prata-ou PROCURA-SE -estágio como
em Jaraguá do Sul. Tr: 9103- técnico têxtil. Tr: 371-5640.

• •

9136-0174

veículos
CORSA - vende-se, piek-up, 00,
50.000km. R$14.100,00. Tr:
9957-3751.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 - CEP89255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-'091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

I
Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

I
I

·ANALlSTA DE MEIO AMBIENTE (6070 A) experiência em Estação de

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

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

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

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

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

área, com conhecimento em montagem de planejamento Estratégico p/
PCP e planos de ação. (Jaraguá do Sul)
·ANALlSTA DE COMÉRCIO EXTERIOR (5947 ES) experiência na função,
possuir curso superior em Comércio Exterior completo ou cursando,
necessário saber falar fl uentemente inglês e ter carteira de habilitação.
(Jaraguá do Sul)
.COMPRADOR (5948 ES) experiência na função, curso superior completo
ou cursando, possuir cursos na área de compras, saberfalarfluenternente
inglês. (Jaraguá do Sul)
·CONTADOR (6025 EL) Experiência com lempresa de grande porte na

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

desenvolvimento de novos fornecedores. (Guaramirim)
·CONSULTOR TÉCNICO (6002 EL) com experiência na área automotiva.
(Jaraguá do Sul)
·GERENTE DE PRODUÇÃO (6014 EL) experiência no ramo alimentício.

(Schroeder)
·GERENTE COMERCIAL (6058 EL) Necessário possuir curso superior,
ter conhecimento básico em inglês e de preferência ter trabal hado no área
alimentícia (Schroeder)
·LíDER DE ESTAMPARIA/ENCARREGADA (6019 ES) com experiência
comprovada na área. (Guaramirim)
·VENDEDOR DE VEíCULOS (6027 ES) com experiência em vendas de

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

Necessário possuir Carteira de Habilitação - categoria ABc(Jaraguá do

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

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

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

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

ramo metalúrgico ou alimentos. primeiro e segundo grau completo, sexo
masculino. (Jaraguá do Sul e Guaramirim)
.COSTUREIRA - com experiência (Guaramirim, Schroeder)
•CHACREIRO (6020 ES) com experiência. (Guaramirim)

CORSA - vende-se, piek-up, Gl,
96, a.c., v.e., t.e., lona

marpitima e alarme. Só venda.
Tr: 371,1063 ou 8803-5375. ;

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

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

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

CORSA· vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km eomp. + 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. Tr:
372-2907.

KADETT -vende-se, 96, Gl, 1.8;
t.e., v.e., alarme eompl., limpj
des. traseiro e insufilm.

R$9.500,00. Tr: 371-7845.

KADETT - vende-se, GSI, bordô,
2.0, 93, excelente estado,
eompl.(a.e., teto, �h., v.e.).
R$9.500,00. Tr: 372-3652 ej
Alcides ou Edinéia.

MONZA - vende-se, 84, verde
rnet., rodas 15, muito bonito.
R$4.500,00. Aceita-se troca. Tr:
371-5917 ou 9134-0498.

MONZA - vende-se, 94, azul

rnet., película, compl., ej a.c.,
vidros e d.h. Tr: 9973-�505 ej
Vanderlei.

ÔMEGA - vende-se, diamond,
3.0, 94. R$15.000,00. Tr:
9953-9966.

OPALA - vende-se, 85, 4p, 4ee,
álcool, radas esp. R$3.500,00.
Aceita-se carro de maior valor.
Tr: 9909-2000.

SAVEIRO - vende-se, 01, GIII,
gas.jGNV, eompl., IPVA e Inmetro
04 regulariz., 52.000km, rodas,
lona marít., ôtirno estado.

R$24.000,00. Aceita-se

proposta à vista ou veículo
menor valor. Tr: 370-8563 ou

9103-3580.

VOVAGE-vende-se, 92, ci, 1.8,
gasjGNV, a.c., impecável.
R$10.500,00. Tr: 370-7299 ou

9955-3915 ej Julio .

FIORINO - vende-se, furgão, 1.5,
97, branca, ótimo estado. Aceita
se carro de menor valor. Tr: 372-
0391 ou 9965-8875.

MAREA - vende-se, 99, verm.,
eompl. Tr: 372-1360.

PÀLlO - vende-se, ED, 98, 4p .

R$10.900,00. Tr: 9997-5557.

PALIO -vende-se, 00, ED, prata.
Tr: 375-1984 ej Sergio.

'

PALIO - vende-se, EDX, 98, 4p,

TERÇA-FEIRA, 17 de fevereiro de 20�

�_OTOS

C371-197OJ
Compra Vende
Troca - Finància
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

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

v.e., t.e., personalizado.
R$11.600,00 ou financio. Tr:
370-3574 ou 9123-7355 ej
Waldir.

Del Rey Prata 1986

Financiamos motos
em até 36 meses

Tr: 8803-5791 ej Ana Paula. TIPO - vende-se, 95, 4p, eompl. t

rodas, cinza. R$9.000,QO. Tr. 37�
3574 ou 9123-7355 ej Valdir.TEMPRA - vende-se, 94, gas.,

2.0, 16v. R$2.500,00 + .17

presto Tr: 275-2365 ou 372-
3624 ej Roberto.STRADA - vende-se, 99jOO

cabine estendida. R$13.500,OO.

UNO - vende-se, S, 91, 1.5,
ótimo estado ..R$6.400,OO. TI:
370-7315.

Você ainda vai ler esla marca no seu carro!!!

Mudamos: R. Barão do Rio Bronco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1777 Homo:logada pelo
Site: www.useqos.com.br l._JNMETRO

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

• Temos financiamento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"j:-200-:-vende-sé, cabine dupla,
95,;: a.c. 4i<4, R$'30,000,00,
'Aceita-se carro de menor valor

SANTANA _;_ vende-se, Cl, 1.8, no hegóclo. Tr: (47) 9102-0009
89, gas. impecável.

'. "cf ?anti,ago,R$5,800,00: Tr: 371-6238.

Janaina "ou 9963-0543 cl
Claudlonei.

Tr: 273-0211.

SON,,_. , .

RANGER-vende-se, xi. compl.,
94. R$14.000;00. Tr: 9962-

3664.

compra-- vende - troca
financia - novos e usados

VERONA - vende-se, GlX, 1.8,
91, compl. R$6.600,00. Tr:
371-0879.

SANTANA - vende-se, GlS"
compl., cl jogo de rodas 15, .

, ótimo estado. R$5.800,00. Tr:
273-6242 ou 9134-0498. AGRAlE-vende-se, baú, 1600,

Aceita-se troca por D-20 ou F-
1000 e volta diferença. Tr:

9963-5665.

SANTANA - vende-se, Cl, 85,
álcool, verde met. R$4.300,00.
Tr: 2�5-2522."

i � ,
.

1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tr: 372-
0108.

GOL - vende-se, 1000, branco, SAVEIRO _ vende-se, 01, GIII,
96/97,ótimoestado.Tr:9117- 1'8 IGNV

.

. ' .; .gas .

.

com mrnetro,
8501. ;_' ,":, cómpl., prata, rodas de liga,

o lona mar., ótimo estado. Aceita
se proposta à vista. Tr: 370-
8563 ou 9103-3580.

UNO-vende-se, 95, ELX, prata.
R$5.500,00 + consórcio. Tr:

371-1970.
GOL - vende-se, 1000, 95,
branco, imêcável. R$7.200,00.
Tr: 275-1379.

CB 400 - vende-se, 82,
impecável,particular. Tr: 9979-
1437.

GOL - vende-se, 91, branco, 4
pneus novos, amortecedor novo,

perf. estado. Aceita-se troca. Tr:
373-2117.

DEL REY - vende-se, 84,
excelente estado. R$2.400,00.
Tr: 370-3279. CG - vende-sé, titan, 01,

18.000km, prata.
R$3.250,00. Tr: 9979-0605 .•.

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

GOL - vende-se, CU, 1.6, 96,
ótimo estado, 2º dono. Aceita
se troca pI carro ou moto de
menor valor. Tr: 276-0397.

DEL REY - vende-se, 82.

R$2,OOO,00. Tr: 273-6242 ou

9134-0498. CG - compra-se, 82. Tr: 9905-
9595 à tarde.CllO -Vende-se, Hatch, 00,

1.6 RT, prata, airbag duplo,
d.h.; a.c., CD original,
controle satélite de som, t.e.

5p, trava pI crianças, rodas
de liga leve. R$ 21.000,00.
Te 370-8�28.

Cei: 9963-7641Tel: 371-7212
, '.

GOL - vende-se, 97, 1000.

R$4.000,00 à vista + 19x

R$444,00. Tr: 9902-2230.

ESCORT - vende-se, 85, ótimo
estado. R$3.800,00. Tr: 371-
5917 ou 9134-0498.

CG - troca-se, 97, ótimo estado
pI carro no valor. R$2.800,00.
Tr: 273-6242 ou 9134-0498.

Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

Tr: 274-8371 cl Airton. . PAMPÃ - vende-se, 84, álcool,
1.6. R$2.600,'oo. Tr: 376-

FIESTA - vende-se, 97/98, 4p. 1483 cl Juan.
R$10.500,00. Tr: 9902-6717.

F·4000 - vende-se, 85/86,
MWM, motor cl 80.000km,
revisado, 2º dono, parto Tr:

9979-1437.

GOL - ve�e-se, 01, v.e., t.e.
R$13.500,00. Tr: 9957-375.1. COMPRA-SE - moto modelo,

. honda Biz I Dream em bom

estado. Tr: 9122-1830 cl
Vinícius.

GOL - vende-se, 90. Aceita-se
troca pI Biz no' valor até

R$250,00 ou c/ material de

construção. Tr: 371-7558 cl

DAKOTA - vende-se, Dodge,
sport, 2.9C, 99, verm., cabine
estendida, compl., impecável,
gás.jGNV. Tr: 371-6506.

PICK-UP WllLlS - vende-se,
traçada, carroceria original de
lata, bom estado. R$4.500,00.

FIESTA-vende-se, 98, Gl, 1.0,
azul met., novo. R$10.000,00.

KA - vende-se, 98, cinza met.

R$9.900,00. Tr: 9973-5052. DT 180 - vende-se, cl CDI

•

IC
Venda de Equipamentos para informática

Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

Operacionais, Soluções de Conflitos, Configurações e Substituições de Peças, etc.

" U m C I C k e m sua v i d a p e s s o a I e p r o f i s s i o n a I "

Oferta ··_· .... ···· .... ·_· .. ·_ ..

·0

,
M tcao a partir de:

i R$ 1.287,00
I Avista ou financiamos

em até 24 meses.

,
Periféricos

Configurações: Duron 1.8 - 128 mb
de memória, Hard disk 40GB, fax

modem 56k, cd rom lG 52x, Placa
mãe ECS, Placa de vídeo AGP 32 mb,
monitor IS" Samsung, drive disquete
1.44, teclado, rnouse, gabinete atx

30Ow, caixas de som amplificada.
18Ow. placa de som e rede integrada

Sistemas para
comércio e

Indústria: Pcp,
Exportação,
administrativo,
controles,
emissões

fiscal. nota
fiscal, etc ...

Impressoras &
Impressoras fiscais

Monitores

Programas/
licenças do
windows

exel/word/linux

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERETA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VVotoranlim I finanças

Corsa Wagon
S·10 cornpl.
Courier Clx
Escort Hobby
F·l000
F·4000

Corsa Wind MPFI
Fiat Uno Eletronic

Goll.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

97

94
96

00

96

96

82
79

75

98

00

cinza

prata
vermelho
azul
cinza
cinza

verme'lho
bordô

vermelho

vermelho

verde

branca

vermelho

amarelo

azul

vermelho

branco

�

�EIf!J! 370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se'

CORSA 4P, A.C.,
CORSA 4P
CORSA SEDAN SUPER
MONZA GL, C/ TRIO +DH
OMEGA GLS
OMEGA GLS, COMPL. + TETO
OMEGA GLS

UNO CS

KA GL 1.0

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

GOL 16V 4P. TRIO
GOL MI
POINTER GL

BRANCO 1999
VERMELHO 1998
CINZA 1995

FIAT 98

Tempra 97

PalioEDX 97

Escor! GL 1.6 95

Pampa 95

FordKa 98

GolSpecial 01

Parati 83

Saveiro 92

FORD

vw

GM

Voyage 83

Go11.6 96

Monza GL cornpl. -Ar 95

Kadelt 90

CHEVROLET

FIAT

FORD

VOLKSWAGEM

Branco

Azul

Prata

Cinza

Azul

Azul

Branco

Branca

Vinho

Cinza

Bordõ

Azul mel.

Prata

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

VERMELHO 1989

PRETO 2000
VERDE 1998
VERMELHO 1998

<,VERMELHA 1997
AZUL 1997
CINZA 1994

R$12.500,00
R$10.800,00
R$ 8.500,00
R$ 8.700,00

R$10.500,00
R$11.500,00
R$ 4.000,00
R$ 2.500,00+

34xR$300,00
R$ 2.500,00
R$ 10.500,00
R$ 8.800,00
R$ 6.000,00

Gadotti VEÍCULOS
Fone: (47) 372-2143
F-1000 gabinada

Monzav.e., te.

Monza v,e., T.e.

Tempra compl.
Escort

Gol1000

MonzaSLE

Fusca

Chevette 1,6

Go11.6

Chevette 1000

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

Celta
Corsa Hatch
Corsa GL 1.6 a.c .• d.h.
Corsa Super 4p
Corsa Wind MPFI
Corsa Wind
Monza GL c/ trio
Chevette DL
Monza SL cornpl. -Ar

Gol Special
Golf cornpl. + couro
Gol Special
Polia Classic compí.
Gol16v 4p

Tipo 1.6 IE cornpl.
Uno 1.5R

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

Scenic RT 1.6

GM
Vermelho
Branco
Branco
Bordô
Cinza
Bordo
Azul
Prata
Vermelho

VW
Branco
Branco
Branco
Branco
Prata
FIAr

Azul
Vermelho
FORD

Prata
Azul
RENAULr
Cinza

03
03
01
97
97
95
94
93
93

02
01
99
99
99

94
89

97
98

00

Scenic RXE 2.0
Vectra GLS 2.2
Gol GIII 4p, 16v
Astra GL cornpl.
F-l000cab. Dul[ia
qol CL1.6
Vectra CD
GolMI

CorsaWind 4p
Goll.0

Corsa 2p
Escort GLX 1.8 cornpl.
Clio 1.0, 8v(-d.h.)

Parati

KaGL

S-10deluxe
MonzaGLS

BelinaGLX
D·20

Pampa 1.6'
Gal MI

Gol4p
Meriva

Belina

Omega
Omega
Omega
Omega
Gol

EscortZetec

vw

Prata

99 branca

00 dourado

96 branca

92 cinza

89 bordô

95 branco

93 branco

98 azul,
99 branco

03 grafite
90 cinza

93 grafite
93 'azul
94 azul

95 azul
94 bordô
98 azul

373-0806
373-1881

verde 99
verde 00
branco 00
azul 99
cinza 89

bege ·91

vermelho 94

branco 98

prata 01

prata 94

preto 96

cinza 95

azul 01

preto 01

prata

4p, c/v.e, t.e, A.q. SX. R$9.500.ÓO
4p, 1.0, 16v, R$15.500,00
motor zetec, R$12.800,OO
cabo est., GNV, córnpl. R$ 22.500
cornpt, R$ 8.700,00
álc., d.h.,1.6 R$ 4.700,00
compl. Cabinada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6.700,00
1.0 c/ opc. R$11.300,00
R$13.500,00
1.8 cornpt, R$ 33.000,00 '

1.6, gasolina. R$ 5.800,00
GNV. R$15.500,00
GLS, cornpl., GNV. R$15.000.00
CD 3.0 R$16.000.00
CD R$18.000,00
1.8 GL c/ opcionais. R$ 7.300.00

�.8, 16v, d.h.,a.q.,!.t.,d.t. R$13.800,OO

LD veíeulos 373-4047

FIAT

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

FORD

GM

Tipo SLX 2.0 compl. Bordo

TipoIE2p(-a.c.) Preto
Fiorino Furgão 1.0

.

Branca
Fiat PremioCS Prata
Elba Prata
Escort Hobby2p Prata

EscortSWccmpl.+teto Bordô
Escort Guarujá 4p Prata
F-1000 F Baú termicc Prata
Corsa Sedan v.e., t.e. Prata
Corsa 'Mnd Bordô
Veclra GLS completo Branco
0-20 Branca
Fusca 1600 Branco
Gol1000 Branco
GolCL 1.6 Branco
Logus GL Azul

Logus GLS, cornpl. Bordô
Saveiro Azul

Motorroom -casa compl.Azul

95
94
94
91
86
94
97

92
87
01
98
94
88
86
94

96
95
94

90

76

R$ 9.700,00
R$ 7.800,00
R$ 7.800,00
R$ 5.500,00
R$ 2.500,00
R$ 7.300,00
R$14.300,00
R$ 6.800,00
R$17.900,00
R$16.500,00
R$10.900,00
R$11.900,00
R$17.900,00
R$ 3.100,00
R$ 6.900,00
R$ 9.900,00
R$ 8.900,00
R$ 9.500,00
R$ 5.900,00

R$ 36.000,00

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

Palio 500 anos 1.0, cornpl. + ar

Palio Weekend Stile cornpl.
Palio EX 4p
Marea EX 2.0 20v 4p cornpl.
Tempra 2.0 8v compl, GNV

Gol MI LO, 2p. compl,
Gol 1.0 16v 4p
Gol LO MI
Gol LO 16v 4p u., d.t., a.q.
Golf 1.6 cornpl.

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

GNV

FIAT
o cl GNV

372-0676

FlflllalRA
VIVototalttim I Finanças

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

vw 8.120

vw 8.120

vw 15.180

vw 14.220

vw 14.170

vw 17.210

CÁMINHÕES

02 R$ 53.000,00 chassi

01 R$ 53.000,00 c! baú

01 R$ 75.000,00 3° eixo chassi

97 R$ 68.000,00 3° eixo graneleira

99 R$ 58.000,00 toco cl baú

01 R$ 85.000,00 3° eixo chassi

Fiesta cornpl. Prata

Corsa sedam cornpl, modo Novo Prata

Corsa Classic
Gol Trend 4p
Golf 1.6 cornpl. air bag
Clio RN cf a.c, + trio
Gol 4p 16v cf opc,
Corsa Wind 4p
Fiesta 4p a.c., ü.h,
Honda Civic LX
Corsa 4p cf d.h. + trio
Palio Weekend cornpl.
Corsa 2p cf opc.
Gol MI cf v.e., t.e.
Palio edx cf O.h. E trio
Fiesta 4p cf opc.

91
02
87
98
94
01
96
88

93
83
97
94
81

78
01

R$ 5.900,00
R$ 11.900.00
R$ 3.900,00
R$ 2.600,00

<i) R$ 7.500,00
R$ 17.500,00
FINANCIADO

R$ 6.000,00
R$ 8.000,00
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$ 3.900,00
R$ 2.400,00
R$ 4.000,00

(47) 371-9730

Hua Bernardo Dornbusch, 1880 - Baependi - Jaruguá do Sul

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

---- -- -- - ------- --- _- - -

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

��\�stfien
Passat LS
Brasilia
Fusca
Kombi Furgão
Chevrolet
D-20-Sulan comp[.
Monza SlE 2.0 2P
Opala
Corsa
Corsa GlS
Rat
Rorino 1.5
Kadett EFI
Uno 1.3
Uno SLE 1.0 4P
Uno Eletronic 1.0
Ford
Rural WiUys
F100
Escort
Del Rey Ghia
Corcel [
Caminhão
M. aenz/t. 608 D
Renault
Renault Clio
Moto
VBR

mpra
. .«.

.. .•.... .•••••• • ••..••••..••.•.•. Finélflc:.ia
Wálter Marquardt; 185.0 - Barra do Ri� Molha � Jar!lDuá do Sul ':;'Sç ;

Azul 02
Branco 01
Azul 98
Cinza 98
Branco 96
Marrom 95
Cinza 93
Cinza 92
Amarela 86
Prata 86
Cinza 80
Verdemet 88
Vermelha 94

cinza
branco
branco
azulmet
branco

branco
verde
branco
branco
cinzarr�

vw

ofire
I GIII plus, gasolina, 4p
Ocab. Estendida, 6cil.,
If2,Ocompl.
o Mille

mpaálcool
uxSw4, diesel
OOOdiesel
000

GM

99
99
98
00
01

99
99
98
01
03
97
96
01
98
97

Monza SLE, álcool 1.8

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

Chevette DL 1.6

Corsa Super 1.0

Gol MI 1.6 cornpl.
Vectra GLS, 2.0, cornpl,
Palio 4p

Pálio, 1.0, ED, 2p

87

87

78

93

97

98

97

00

98

cinza

verde

preta

Goll.02p
Voyage 1.6 2p Preto
Santana 1.8L 4p Cinza
Fusca 1300 Brancc
'PalioEL 1.02p Azul

Fiorinol.0aberta2p Branca
Escort Hobby 1.0 2p Verde G

Blaser2.24p Cinza G/GNV
Corsa Super 1.0 4p Prata G
Corsa 1.04p Cinza G
Titan 1'25 KSE Azul G
Yamaha 125K Vermelha G
Titan 125 KSE Praia G
Titan 125 KSE Vermelha G
Titan 125 Azul G
BisCl00 Vermelha G

FORD

GM
o EP a.c., trio

ero compl.

I CU a.c., d.h.

MOTOS

Barraca pi camping completa

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

96

96

95

95

verde R$ 28.000,00

cinza R$ 18.500,00

preto ,R$ 9.500,00

chumbo R$ 45.000,00

01

94 preto

R$ 12.500,00

R$ 8,500,00

R$ 7.500,00

R$ 19.000,00

(Ir".(
.

310·3� fB,ONTIJL
VEICUlOS\����í�

Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguâ RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 - BAEPENDI- JARAGUÁ DO SUL· SC

ol2pbranca orsa 4p
prata aveiro
ve(de Corsa 4p

Siena
cinza COurier
bordo GOl
azul GOl L

Uno
verrnel� h

rarati CL
preta �oYage
verrnel� hevete Junior

usca

tr., AI
trava
trava

V.E, Trava, ai

completo, ar,
ar, trava ai.
completo

Chevette + rodas 87

Tempra compl. Único dono 97

Logus 94

Escort Guarujá compl. 92

Uno 4p 96

Escort 89

Titan 01

Biz ES 00

Scooter 97

2p

Aceitamos troca por carro

92 cinza

91 branca

COMPRA
VUlDE
TROCA
RNANCIA

311-4510/316-2895

00
99
99
98
98
98
98
96
96
94
93
92
85

branco
verde
verde
verde
azul
cinza
verde
branco
azul
cinza
Verde
Cinza

Bege

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

Fiat 'Strada est.

Gol CLll.8

Opala Diplomata
Saveiro 1.6

Goll.6

Jeep Cherokee Limid

Ranger XL cornpl.
Corcel li

Brasilia

Tornado

Voyage

Preto
8ranco
Cinza
Vermelha
Branco

Prata

Prata

Azul

Dourada
8ranco
Verde
Preto

Bege
Cinza
Vermelha

Branco

Vectra GLS completo
Vectra GLS completo
Corsa Sedan compL
Uno SX completo
Blazer DLX
Corsa Wind
Palio
Escort Xr3
Gal MI
Chevette
Omega
Palio Weekend
Corsa

. Uno
Apolo
Monza
Gol
Gol
Fusca

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

Gol MI1.02p
VT - Shadow 600cc
GoIGIII16v2p

�����oG�u}gg:�.8 diesel
Escort GLX 1.816v. cornpl.
Palio 1.0 ED
Pampal.6L
Parati 1.6 MI c/ a.c.
Omega GLS 4.1 cornpl.
Passat2.04pcomp!.
Gol CL1.6
Goll.0
LogusGL 1.8
Corsa1.0 2p
Kadet SLE 1.8

�:vnei�c�L 1.8
Monza Classic 2p
F·l000
Pampa 1.6
Uno1.3S
Del Rey 1.6 GL
Escort
Gol LO MI plus
Gol1.0MI

branco 01
preta' 02
branco 00
branco 00
branco 99
azul 98
vermelho 97
branco 97
branco 97
verde 95
preto 95

g;���o ��
prata 93
preto 94
vermelho 93
bege 91
branco 91
azul 91
vermelho 78/90
branca 89
vermelho 88
prata 88
azul/vermelho 88/89
verde 97
azul 99

Exp.Antônio Carlos ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul

Azul
Cinta
Vernielho
Azul
Cinza

Branco
Branco
Prata

Azul
Branco

Branco

Prata

Cinza

Verde

Branco
Vermelho

2i�e
Branca

Prata
Azul
Prata
Branco
Vermelha

Branca
Verde
Vermelho
Prata
Verde

G
A
G
G
G

O
G
G
G
G

G
G
A
G
G

G
G
G
G
G

O

G

G

92/92
79/80
78/78
72/72
87/87

89/89
87/87
82
97
96/96

97
93/93
88/89
91
94/94

76/76
65/65
84
85/86
76/76

80/80

96/96

2002

Verde
Bege
Branco
Dourada
Verde

Vermelha

Prata

BordO

311-0802
311-8281

�t ��gg:gg
�t Ugg:gg
R$ 3.800,00

R$ 28.500,00

�t �:�gg:gg
R$ 10.500,00
R$ 13.000,00

R$ 5.500,00 20x 330,00
R$ 8.900,00
R$ 4.700,00
R$ 5.700,00
R$ 6.�00,00

�t �:§gg:gg
RI3.500,ooR 4.000,00
R 1.500,00

R$ 20.000,00

R$ 4.500.00 32x258,0

R$ 1.800,00 20x224.00

03
03
03
02
01
01
01
01
99
98
98
97
97
97
98
96

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

Racin, pI trilha, ótima.
R$1.500,OO. Tr: 376-2820 ou

376-0409.

DT 180 - vende-se, 89, pneus
novos e revisada. R$1.500,OO.
Tr: 370-8295.

LAMBRETA - vende-se, pI
restaurar. R$1.500,OO. Tr: 376-
0409.

SUNDOWN - vende-se, Seeped,
90cc, 97/97, verde, cl parto
R$1.400,OO. Tr: 9123-3174 cl
Pedro.

TITAN - vende-se, 02, ótimo
estado. R$3.900,OO. Tr: 370-
3574 ou 9123-7355 cl Valdir.

YBR-vende-se,01,19.000km.
R$3.800,OO. Tr: 273-0651.

CONSÓRCIO - vende-se,
contemplado, crédito de

R$7.500,OO. Valor R$3.400,OO
entro + 39x R$160,OO. Tr: 9983-
3841.

ESCAPAMENTO - vende-se,
esportivo, pI CB500 ou outras,
marca Coyote. R$100,OO. Tr:
9103-1621 ou 275-1204 cl
Ricardo.

RODAS - vende-se, futura. Tr:
9131-2157.

contemplado ou não

contemplado, mesmo
em atraso, pago à

vista, em dinheiro OXX
475220256 ou 47

99680588.

- Vendas de tacos, assoalhos
emparquet com. coloração,

Compro Consórcio

TERÇA-FEIRA, 17 de fevereiro de 20�

Novo si e de,se(viços da região
õee.com.or

Rua João amnséheck, 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul � se

SOM - vende-se, cd, Aiwa, CDC
- 2070, um par de auto-falantes

69, 300w, Hinor. R$550,OO. Tr:
376-3155 cl Nelson.

SOM - vende-se, cd pI carro,
Kenwood. Tr: 9131-2157.

SOM - vende-se, aparelho de

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

SOM - vende-se, pI carro, novo,
Panasonic. R$400,OO. Tr: 276-
2073.

boxer, buldogue inglês, pit buli,
todos cl pedigree ou contrato.
Tr: 370-8563 ou 9103-3580.

CACHORRO - vende-se, filhotes
de Arner ican Staffordshire
Terrier, Poodle micro e toy,
Yorkshire, Shi-Tzu, Sharpei,
Beagle, Schnauser, Lulu da
Pomeranea anão, labrador,

diversos
toda reformada, 2 pneus novos,
pronta pI uso em campin!.
R$2.200,OO. Tr: 275-2949.

CARRETINHA BARRACA -

vende-se, 93, pI 6 pessoas,

REFORMAS

ALARME - vende-se, central
Sulton R2X, cl bateria e

carregada + 2 sirenes e

discadora Siproel, ótimo
estado. R$450,OO. Tr: 373-
4386.

regulável, ideal pI down Hill.

R$430,OO. Tr: 376-2820.

CACHORRO -vende-se, filhote
de Fila, cl 45 dias. R$150,OO.
Tr: 376-1483.

Estofados e
Cadeiras.

* corino *tecidos

Tratar: 273-1636

BICICLETA-vende-se, infantil,
aro 12, verm., ótimo estado.

R$59,OO. Tr: 373-0304 ou

373-4386.

CACHORRO - ..rende-se,
Rotweiller, cl 8 meses.'

R$150,OO. Tr: 9143-3935.

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.

Klt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

CELULAR - vende-se, Tim,
pronto, Nokia 5120. R$130,OQ.

8{ss()aelio'8' e C(]()nseroação
�&�1

er1,ênci�}/

TELEFONIA

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

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

.

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

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

CACHORRO -vende-se, filhote
de cocker spaniel, preto e

branco. Tr: 9137-8797 cl
Cláudio André.

Centrais telefônicas Intelbras

" �,r'<W-'''fi�V ; �
�

� )� ��
�

� 'x ""�� �'ifk�%, ""\e", "" < %"' %",ª�*60/0>"11h[':n�\.:;!{i J2':4i:f,,-:n 'f?� «>, m' �� ,� .,.. )
�

VENDÁS E SERVIÇOS: Rua:'Onélia Horst; 104'':, Vila,Le;,zf�)�ragü��êii{suftFsfrémail:'maicetel@terra.com.br. Fone/Fax: (47) 371'.7001

BICICLETA - vende-se,
sundown, �1 marchas, 2

amortecedores, suspensão

telefonia e segurança

Klt Portão Eletrônico + Interfone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSI

®SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

Qualidade no serviço para domésticas

Público-Alvo: Profissionais domésticos que queiram se profissionalizar e/ou reciclar seus

conhecimentos;
Objetivos: Aproximar os alunos das teorias domésticas, dando oportunidade para um

vivência quase real, do trabalho doméstico. Aprimorar a prestação de serviços de

empregadas domésticas e similares, visando qualtdade e economia de tempo.
Metodologia: Entre as diversas técnicas que serão ensinadas aos participantes destacam

se:

Módulo I - ATRIBUiÇÕES:
Cuidados Pessoais

Relacionamentos Interpessoais, Relacionamento com a família;
Admiriistração do tempo;
Organização de Tarefas

Módulo II - APRESENTAÇÃO PESSOAL

Higiene e vestuário adequado
Postura ética profissional;
Técnicas de atendimento à porta e ao telefone e transmissão de recados;
Módulo III - CUIDADOS ESSENCIAIS

Roupas: lavar/passar/organ izar;
Alimentos
Módulo IV - UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Equipamentos;
Produtos;
Ambientes internos e externos;

Período: 03,10,24 e 31 de março de 2004 - Horário: 14h às 17h - Local: SESC
Ministrante: Janice Hafermann Breithaupt - Consultora R.H.

.

Vagas: limitadas para 15 alunos por turma

Investimento:
Funcionários do Comerciários e Dependentes de funciono comérc.: R$ 70,00
Domésticas com carteira registrada: R$ 70,00 (mediante apresentação da carteira)
Comunidade em Geral: R$ 120,00

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - www.sesc-sc.com.br / e-mail:.cajaraguadosul@sesc-sc.com.b

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177

CURSOS DE, EXTENSÃO
DA UNERJ 2004/1

Curso: O desenvolvimento da sua empresa começa com você. c.u.: 30. Público
Alvo: Empresários de micro e pequenas empresas e pessoas que pretendam
descnvoiver-se no âmbito pessoal e profissional. Dia/Semana: Sábado. Horário:
8h30min às 12h. Investimento: 1+1 de R$77;00. Período Inscrição: 26/0112004 a

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

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

negociações com funcionários e parceiros. Dia/Semana: Sábado. Horário: 8h30min
às l2h. Investimento: I+ I de R$58,00. Período Inscrição: 08/03/2004 a 23/04/2004.

PeríOd,oRealização: 08/05/2004 a05/06/2004.

Curso: Práticas de RH. C.H.: 20. Público Alvo: Estudantes c interessados nas'
práticas deRH. Dia/Semana: Sábado. Horário: 8h30min às I2h. Investimento: 1+1
de R$60,OO. Período Inscrição: 26/04/2004 a 04/06/2004. Período Realização:
19/06/2004 a 17/07/2004.

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

Construção civil: engenheiros, arquitetos, pedreiros. Dia/Semana: Terças e quintas
feitas. Horárío: 1911 às 22h. Investimento: 1+1 de RS92,50. Período Inscrição:

.

26/01/2004 a 13/02/2004. Período Realização: 26/02/2004 a 11/03/2004.

INSCRiÇÕES: Coordenação de Extensão - Bloco E, Sal� 02 - UNERJ

.�
.

c!JNERJUIl1V.I'1lUirlo de JAnlQ:uá do Sul

Informações: Coordenação de Extensão - Bloco E,
Sala 02 ou pelos telefones: 275-8249/275-8253,

com Valli ou Mari.

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

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

CORREIO DO POVO 9

(47) 370-0251senac
IISenac é pra vida toda,

Porque educação é pra semrpe".

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS SENAC 2004

CURSOS TÉCNICOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO
Carga HO!árla: 12 horas .perlodo: 09/02 a .12/02/2004
Horário: 19:00h5 às 22:001'5

UTILIZAÇÃO RACIONAL DO
tEMPO
Carga Ho,jj,la: 09 horas Período: 22;03 a 24;03/2004
Horário: 19:00h5 às 22:00h5

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

NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA JURíDICA I
Curso de IOOh/aula de Direito do Trabalho
e Processo do Trabalho

vertical, c/ gavetas, novo. Tr:
371-5503 ej Mareio.

Tr: 372-1119. FRESADORA - vende-se,
superior, copiadora.
R$2.500,00. Tr. na R. João
Fermino Domingos - Vila Lenzi
ou Tel, 275-3019 (recado) e

913i44q4 c/ Juca.

CENTRíFUGA - troca-se, de

alimentos, por esteira meco ou

bicicleta ergométriea. Tr: 370-
7312.

.

GELADEIRA - vende-se,
Prosdócimo, 370L, semi-nova.
Tr: 371-5503 ej Mareio.

FREEZER - vende-se, 270L, KIT TURBO - vende-se, compl.,COMPUTADOR - vende-se,
semi-novo, completo.
R$1.450,OO. Tr: 9953-9082.

o P O RT UNI D'A D ECOMPUTADOR - vende-se,
novo, na caixa, Duron, 1.8 .

R$1.350,00. Tr: 275-2684. Está precisando de telefone, mas está no SPC
ou SERASA???

.

Não tem problema, nós temos sua linha comercial
e residencial, instalação rápida para toda a regíão.:
E mais: pagamento só após a instalação!

.

LigueAGORA!!!!!! I

(0**47) 222-3763 ou (0**48) 9608·7533

COMPUTADOR - compra-se,
semi-novo. Tr: 9117-7814.

EQUIPAMENTOS - vende-se,
cornpl., pImontar açougue. Tr:
374-1116.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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pI motores AP 1.6, 1.8 ou 2.0
e outros acessórios na
garantia. Tr: 275-1204 ou

9103-1611 cl Ricardo.

de beleza. Valor à combinar. Tr:
373-1900.

MULTíMETRO - vende-se,
digital, Gold Star, DM312,
profissional. R$150,OO. Tr:
274-8141.

LACRES �vende-se, de latinhas
de alumínio. Tr: 274-8620 cl
Claudete após 19:00.

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

MÁQUINA - vende-se, de

costura, overloque, Rimoldi. Tr:
370-8599.

PIA - aceita-se doação, de cozo

Tr: 274-8620 cl Claudete após
19:00.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, cobertura, Kansai

especial. Tr: 370-8599.
PLAINA vende-se,
desengrossa, 400mm.
R$2.300,OO. Tr. na R. João
Fermino Dorrfingos - Vila Lenzi
ou Tel. 275-3019 (recado) e

9132-4454 cl Juca.

MESA - compra-se, de corte ou

revisão. Tr: 371-3830.

MESA - vende-se, de tênis de
mesa, profissional, Hobby,
dobrável. R$380,OO. Tr: 376-
2820. PRANCHA - vende-se, pI cabelo.

Tr: 371-5042 ou 371-5270 à
noite.MÓVEIS - vende-se, pI salão

SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias da Alimentação de Jaraguá do Sul, com
base territorial nos municípios de Jaraguá do Sul,
Guaramirim e Massaranduba, convoca todos os

trabalhadores nas Indústrias de Alimentação dos

municípios de sua base territorial, bem como os do

municípios de Corupá e Schroeder, para a Assembléia
Geral Extraordinária a realizar-se no dia 28 de fevereiro
de 2004, às 18h (dezoito horas), e� primeira
convocação, com 50% mais um dos convocados, e às
19h (dezenove horas), em segunda convocação, com
qualquer número de presentes, tendo como local o
centro de Multiuso, à Rua Paulo Jhan, 143 -Centro,
em Schroeder - SC, para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia:

1. Discussão e deliberação sobre a extensão da
base territorial do Sindicato para os municípios de
Corupá e Schroeder;

2.
I

Alteração dos Estatutos Sociais.

Jaraguá do Sul, 10 de fevereiro de 2004.

Sergio Eccel - Presidente

TAPETE - vende-se, 2xl,5, pI
sala. R$40,OO. Tr: 9116-4162.

TECLADO - vende-se, Yamaha,
PSR510. R$500,OO. Tr: 376-
2820.

TELEVISÃO - vende-se, Philips,
14". R$80,OO. Tr: 275-1631

após 15:00.

TíTULO CANDEIAS - vende-se,
remido, séria AO, esporte, '

lazer e recreação. ('\talor 30%
menos o valor atual ou a

TERÇA-FEIRA, 17 de fevereiro de 2Qij

combinar. Tr: 9117-0311.

TORNO - vende-se, copiador.
R$2.000,OO. Tr. na R. João'
Fermino Domingos - Vila Lenzi
ou Tel. 275-3019 (recado) e

9132-4454 cl Juca.

VENTILADOR - vende-se, novo,
britânia. R$50,OO. Tr: 376-
0985 ou 370-9157 cl Kelly.

VESTIDO - vende-se, três de

prenda, cores: azul, bordô e

verde. Tr: 371-5042 ou 371-
5270 à noite.

VIDEOCASSETE - vende-se,
semi-novo. R$180,OO. Tr: 371-
8437..

VIDEOGAME - vende-se, Super
Nintendo, ótimo estado.
R$150,OO. Tr: 370-7315.

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

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

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

PLANET: GAM'E
* VENDAS -LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

• PLAYSTATION 2

·XBOX
• PLAVSTATION ONE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.
'OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COlaR.
• GAME BOY A.DvANce
• NINTENDO GAME CUBe hórarlo de mndlrnenlo; seg�ndai segtmda das 10;00 ás 22:00

Rua: Bertha We ue ,1007· Barra· Jara uá do Sul· E·mail pJ"ª�� �..mt@l!llruQmJ1!

Mais Qualidade

Para O lar
e para a Indústria

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRAN'QUILIDADE
AIIÜ4- de� a.� t:ÚJ4, s� des� de 44a. &1H{Pr-e4a. tU(,
íf?�,� eM-�__�des� da. Aed<Jtu

APROVEITE O
CARNAVAL

,

NUMPARAISO

Condomínio Fechado na

,Praia de ltcjubnlll
frente para o mar com

piscina, sala de iogos e

muito verde!!!

Informa�ões: 9962-8186
274-8234 / 370-3031

TEeNe
CALHAS

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

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

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL, É COM A TECNO CAlIIi!

Rua Felipe Schimídt, 279 • Centro· Jaroguá do Sul· SC • Fones: 370·6448 . 275·0448 • FCI: 37i·ml

acompanhante!

9112-9488
Atendemos Motéis, a domicílio e temos loca!

�!�:}��t:Q,��í�;'1
Venha conhec!!t Talía, mulata, I'2 g anos, lima massagísta fogo�

(! ardanta na cama.

Atenó(!: [Ieg, [Iag e ca�aí�,

tomo - OUIOS vlnnES

MARCOS
iniciante, somente rHl'u

mulheres.

914:3-7678
nus 8h às 1211 t� dus 2211 à Ih

SE O SEU MARIDO SAI PARA JOGAR
BOLA OU BEBER COM OS AMIGOS,

ligue para mim (Bruno), loiro, olhos
verdes, 1. 78 de altura, 75kg, corpo

malhado (só para elas).
Tratar: 9975-6450.

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

Anuncie aqui!!!
'371·1919

Anuncie aqui!!! I
371·1919 I

& Arquitetura
Topografia

· Medição de terra
· Desmembramento
· �egUlarlzação de medidas
· PrOjeto e execução
(Iesldencial. comercial. ele.)
· Relormas em geral
· Paisagismo
370-7611/9113-1663

Waltel Morquard1.744 Sl 5

Anuncie aqui!!1371·1919
v vv u v �
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RVI
AUTO PEÇAS

Papa io

i Produto:

.
I

:cPC6EJ7.; . M.CPA I
I

Venha Conhecer a I
:Moda que é um Docef
i . I
! Preços especiais I
I de inauguraçãol
: l

i
Modinha i

i tam. 01 a 16
Moda Adulto I

!
.

Fone: 371-5810 I
! Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 I
L._ .. _. .. .. __ .... . .. __ .. _j

Mudanças,
fretes e

viagens com
F-4000Baú..

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

_--]

I Anuncie aqui!!!
371·1919

i
I * Sancas
! * Meia Cana
! * Rebaixo
i * Forro
: * Acabamentos de gesso
i * Consertos

-

INVESTIGAÇOES
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276-3429
9975-5659 !.�!!!:j

I fOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS I
i - MATERIAIS 1>E CONSUMO i

i .. ASSISTÊNCIA TÉCNICA
,

1276-34171

:

Anuncie aqui!!!
:

371·1919 I

Mensagens
1276�3462
I ATENÇÃO! i

I Novidade em Jaraguá do Sul I
l NOVO TELEMENSAGEM! I
I

.

:

! Ligue e solicite demonstração gratuita :
L... _>_ __.__ ...... __

RUA 25 DE JUl.HO, 1650 -

VILA NOVA - JGIJÁ DO SUl.
E-mail: papagaiO@terra.com.br I R: Exp. Gumercindo da Silva, 616

. Centro .. Jaraguá do Sul- se

, :

LRut.�..d�.IUlut,.SI.�.:.�I.I�.�:.la.!lIIIII�.d.o.��.:.St:.r

eemêreio,
·/lnstat1a'dora

••• '-"d:a·
BedeUzaçãll rcu,,'as'a,ofl

Lavação 8 "'alllta de 11l1h8"" 8
lIm"eza deCaflâ d'água ti ..

Imll8rmeallllllaçâode ,."ras

(47) 374-1430>
999f-8567--

Anuncie aqui!!!
371·1919

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

Anuncie aqui!!!
371·1919

.,verti �etúlio>Vargas, 594
Centro .. Jaraguó do Sul

Tel.: 370-3612

I ;

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto
Sarrinha Pedras

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação c/lajotas

Vidros. Espelhos, Bisotê, Iapídação e Polimento,
lineamento, Plotter de Recorte, Acessórios

lÇ=l VIDRAÇARIA
l.J.JI Arte Vidros

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�]
� Eláce '@(WPO

e Distribuidora de Cosméticos,

=m«; de" Ci}tciSLlS, "* /j�(iHUUUV

Fone: 371-6110
9905-2653

Pene: 275-1450
,

Av. H.r. Deodoro d., Pouseca, 491
·""Ia OI - Ccntrü - J.uaguá d" Sul

�
Medicamentos em geral
ManipulaçiJo de fórmulas médicas

FísioterJplcos e
Cosmé!lcos manipulados

'Fone: 371-8298
Rua oão Picolli I 10 . Centro
""@""."�,�",�,,%__

,.,�mm,,,,,.,_,,�
" RACCOCosméticoSí
I CICLOS d'RACCO I
I D/ME· age nffi fibras musculares f

ii C·HAS1ASE· nti:o I'Ílltese de elastina e wlágMa I
i PfNTACARE· tfei[o leruQf\obr,

. ,

I AHA . elimina manchaI e �Dcilira

���
Saúde e Beleza

ANGINA DO PEITO
DESCRIÇÃO
É uma dor ou sensação de pressão no centro do peito,
produzida por uma isquemia cardíaca (o deficiente
fornecimento de sangue oxigenado ao coração). A

angina de peito aparece durante um esforço ou pOI'

emoções fortes, dura apenas alguns minutos e

desaparece em repouso.
.

CAUSAS

Doenças das artérias coronárias, anomalias da válvula
aórtica que podem afetar o fluxo sanguíneo das artérias

coronárias, espasmo arterial (estreitamento repentino
de uma artéria), anemia aguda. Essas causas se

agravam em climas frios, por mudança repentina de

temperatura ambiental, estresse emocional, exercícios
físicos, etc.

SINTOMAS

Dor no centro do peito com sensação de pressão. Essa
dor pode se estender para o ombro esquerdo, por baixo
da parte interna do braço esquerdo, pelas costas, pela
garganta, ou pelos dentes ou maxilares, ou para a parte
inferior do braço di reito.

DIAGNÓSTICOS
Deve ser realizado exame clínico e também de sangue

para detectar hlpertireoidismo, anemia, diabete ou

outras causas, e determinar a concentração de lipídios..
Também devem ser realizados radiografia de tórax,
eletrocardiograma de esforço e ecocardiograma (em

repouso e depois de um esforço). Os estudos com

isótopos radiativos, associados aos testes de esforço,
identificam a localização e a extensão da área

isquêmica, bem como o volume de sangue que chega ao

coração. Quando com os métodos anteriormente
mencionados não se consegue confirmar o diagnóstico
de isquemia, pode ser feita uma arteriografia das
coronárias

_

ou coronariografia _/ uma série de

radiog rafias que util izam um material de contraste.

TRATAMENTOS

Devem ser adotadas medidas de prevenção da doença
das artérias coronárias para evitar que progrida.
Também devem ser tratados os fatores de risco: pressão
arterial elevada, os valores aumentados de colesterol e o

tabagismo. Quando a angina do peito não é grave, torna
se' necessário reduzir os fatores de risco e realizar um
tratamento com fármacos: betabloqueadores, nitratos,
antagonistas do cálcio (evitam a contração dos vasos

sanguíneos) e os fármacos antiplaquetários, como a

aspirina, que evitam o progresso da aterosclerose.
Procedimentos como' a ponte de safena ou a

angioplastia, podem ser úteis naqueles casos nos quais
não existe uma resposta ao tratamento farmacolóqico.

Shampoos, cosmético�
sucos naturais de Babo

(Aloe vera)

Vídeo-cirurgia,
.

Menopausa - Prevenção
(

do Câncer, Endometriose
Rua: G;tilht�rnw Wel.W·(�, 5(} - 51, 406 (

;,Fo,ne:. 37;0-1705
,',.spm1J!il'íYlI!!tujm.,cQm:bl'<:}('rnglflí do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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redaêao@jornalcorrelodopovo.com.br

ETAPA: os POSTO DE SAÚDE DO MUNiCípIO ESTÃO PASSANDO PELO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO

refeitura entrega cartões saúde
GUARAMIRIM - Em

ais uma etapa do pro

ama de informatização
os PostoS de Saúde do

unicípio a prefeitura de

uaramirim foi realizada

a sexta-feira, a entrega
os Cartões de Saúde do

idadão. A solenidade
5e

conteceu no Pos to de

aúde do bairro Corticeira,
ode o prefeito Mário

ér�o Peixer e o Secretário
� e Saúde, Luiz Carlos Pe
�o

ira, entregaram pes-
, oalmente os primeiros
artões para moradores

a localidade. Os cerca de

4 mil cartões são de lei-

)C ta óptica, contém todos

s dados de identifica

ão do usuário e foram
,

onfeccionados com base
o levantamento do
roder Cornsenso realiza
a pelo Sebrae em todo o

unicípio no ano de
I

002. De acordo com o

As obras devem iniciar após a licitação

prefeito com a implanta
ção deste sistema será

formada uma ampla base

de dados no município.
"O acompanhamento da

produção dos postos de

informou que os cartões

serão entregues direta

mente nas residências atra

vés da equipe de Agentes
Comunitários de Saúde.

"Começamos a entrega'

saúde será bem mais ágil
orientando a administra

ção sobre o direcionamen
to dos recursos para o

setor" explica.
O Secretário de Saúde

e
pela Corticeira porque este

bairro será o primeiro a

receber o Programa Saúde

da Família (PSF)", anun
ciou. Esclarece ainda que
este cartão não tem relação
com o cartão SUS que o

governo federal está tes

tando em 42 cidades

Brasileiras.

OBRAS - Peixer tam

bém anunciou a constru

ção de uma área de lazer

com cancha de bocha na

sede do Clube Feliz Idade,
na rua 28 de Agosto, pré
dio onde também funciona

a Apae do município. As
obras devem iniciar após
o cumprimento dos

trâmites legais da licitação.
O prefeito participou da

reabertura das atividades

do Clube e garantiu di

versas outras novidades

para os idosos, destacando

passeios em pontos turís

ticos, parques aquáticos,

cidadão
gincanas, caminhadas e

palestras nas áreas de saúde
e motivação. Os outros
dois clubes são: "Anos

Dourados" e "Cantinho

da Paz".

A prefeitura oferece

aos clubes além do espaço
físico, repasse financeiro,
ônibus, fisioterapeuta e

demais profissionais da

área de saúde, materiais de

higiene e limpeza e ainda

medicamentos. O diretor

da Fameg (Faculdades
Metropolitanas de Guara

mirim), Balduino Raulino,
também participou do

encontro e confirmaram

apoio as atividades do

Clube. A presidente Me

lânia Campos informa que
o Clube completará 12

anos de atividades no mês

de agosto e conta, atual

mente com 192 idosos

participantes.
(FÁBIO CLAUDINO)

Carnês de IPTU serão entregues dia cinco

Moda Masculina
Cal4Jadão da Ma..echal, 364
Estacionamento Anexo.

GUARAMIRIM - "Toda a

base de dados para a con

fecção dos carnês de IPTU
estão sendo entregues até

o dia 20, para logo após
no dia cinco de março os

contribuintes domunicípio
de Guaramirim receberem

em casa seus carnês", afir
ma o Secretário de Admi

nistração e Finanças Jair
Tomelin.

Tomelin comenta "que
os impostos poderão ser

pagos em cotas únicas com

descontos, que variam de

20%, 10% e 5% ou em seis

parcelas conforme as datas

definidas pela adminis

tração, o objetivo desse

trabalho é diminuir a ina

dimplência do município".
"Hoje o município tem

6.368' ações judiciais de

cobrança, entre os anos de

96 a 99, de contribuintes

em atraso, uma dívida

aproximada em um milhão

de reais. Já estão sendo

preparados os documentos
necessários para cobrar

judicialmente' aqueles
contribuintes inadimplentes
dos anos de 2000 e 2001",

Alexandre Boqo

"Pretendemos diminuir a inadimplência", diz Tomelin

diz o secretário.

Temos um programa
de refinanciamento da

divida ativa, para, aqueles
con'tribuintes que queiram
regularizar suas dívidas.

,

Todas as pessoas têm até

o dia 30 de março para se
'

cadastrar no programa,

podemos financiar em até

36 vezes com a anistia de

até 90% da multa, man
tendo a atualização mo-

netária, afirma Tomelin.

Administração muni

cipal pretende arrecadar

aproximadamente um

milhão e quatrocentos mil
reais, com QS impostos
deste ano, dinheiro esse que
será' usado em todas as

áreas do município, prin
cipalmente em educação e

saúde onde a constituição
prevê o uso de 40% desse

dinheiro nessas áreas.
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Mundo da moda
A agência Cel<at, há 15 anos com o curso de modelo e manequim.

Está selecionando novos talentos, são oito meses de curso ensinando tudo sobre
desfiles, comerciais de TV, fotos publicitárias, editarias de moda e muito mais .

. Conheça alguns modelos já agenciados:

Aline Berri
•

Vanessa Gorisch

r

CENTER jI
til

Cd',· OVO',· ACESSÓRIOS PARA SOM

Av. MaL Deodoro, 406-Ccntro 371-2847

lSho�fin�.�.,:ilh'�p.t.:�.ell�� :75-2005 • Valnei Hech
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redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Obrigado!
Agradecemos muitíssimo a

todos os leitores que ajudaram
a identificar a foto da semana

passada. Eis o Resultado. A

foto é da atual Rua Max

Wilhelm, visão centro

bairro; em seu término na

atual avenida Waldemar

Grubba. A esquerda temos a

Fábrica de Persianas Engler e, a
seguir, havia a churrascaria de

Selvino Cani, Depois foi de

Fridolino Vicente (a mesma

queimou). Depois há a placa
indicando a existência de um

posto de gasolina. À direita

temos a residência de Rolando

Becker (ainda existe), depois se

vê o Posto Continental (Iniciado
em 1961) e, já na curva, a

residência de Helmuth

Becker(ainda existe e, na época,
pertencia a seu pai). Seu pai,
Gustavo R. E. Becker, também
tinha uma ferraria que ficava

entre a residência e o posto de

combustíveis. A pastagem ao

fundo pertencia a Ervino

Brandenburg e hoje está

coberta pormata.Ah, na época
da foto, década de 1970, a Rua
Adélia Fischer ainda não existia

e todo o tráfego passava nesta.
Obrigado a todos que con

tribuíram com as informações.

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

Barão do Itapocu

'.í1 História de nossa gente não pode ficar só na saudade". O passado só é importante se seu tempo foi bem empregado.

HÁ 16 ANOS

Em 1988, a' cidade amanhecia enfeitada para comemorar os 50 anos da

Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul e o CORREIO DO POVO

comparecia com uma edição especial, estampando duas fotos - um uma vista

aérea de Jaraguá do Sul e outra mostrando o Salão Buhr, onde há 50 anos era

instalada a entidade. Do programa de comemoração constava a Abertura da

Mostra Fotográfica sobre o desenvolvimento das empresas jaraguaenses,
descerramento de placa comemorativa dos 50 anos, no hall de entrada do CEJAS,
palestra do empresário Eggon João da Silva, seguido de coquetel. O presidente
Sigolf Schünke comparecia na Rádio Jaraguá, enfocando as atividades da ACIJS.
No salão de festas do Clube Atlético Baependi palestrava o economista Celso

Ming, abordando a economia nacional e suas perspectivas e, finalmente�111 jantar
de confraternização, com entrega de títulos de sócios beneméritos aos ex

presidentes Eggon João da Silva, Rodolfo Hufenuessler, Flávio Orlando Rubini,
Rubens Nicoluzzi, Pedro Donini, Henrique Reis Bergan, Waldir Octávio Rubini,
Bruno Breithaupt, Oswaldo Pereira e Alidor Lueders. Classificava o período em

cinco períodos distintos: do descobrimento de Jaraguá em 1876; da fundação até
o distrito de Joinville até a emancipação, em 26/03/1934, do município de Jaraguá
do Sul; até o fim da década de 1950 e o atual estágio. O período remonta ao

descobrimento desta terra pela chamada "cidadania civilizada" com a presença
.

do francês BinotPaulmier de Gonneville, em 1604, em São Francisco do espanhol
D. Alvar Nunes Cabeza de Vaca, 2° adelantado e governador espanhol da
Província do Rio da Prata, que tomava posse das terras catarinenses.

Em 2000, o Sr. Egon Jagnpw, comparecia nas páginas do CP,
como título HISTÓRIAS EM FOTOS, lembrando a Comunidade

Escolar Jaraguá 99 - Professor Estanislau Ayroso, a primeira do

lugar. Lembrava a nova escola e casa do professor conjugados,
segundo o modelo das escolas da .Alcmanha.

Falando-se em basquete vem a lembrança o velho e hoje não

mais existente Salão Buhr, que tantas vezes têm sido lembrados

pela intelectualidade de nossos dias, tentando resgatar a memória
histórica de Jaraguá do Sul, especialmente agora que aqueles
quarteirões se modernizaram totalmente, acompanhando os

novos tempos. O Salão Buhr, do lado direito do Rio Itapocu
rivalizava com o Salão Lorenzen, do lado esquerdo, e não poucas
vezes ele servia para concorridos bailes, conferências, teatro,
cinema, casamentos, comemorações cívicas, encontros políticos,'
sessões especiais para assitir as apresentações de rádio, quendo
do seu surgimento, o que era uma novidade que mexia com gregos
e troianos, todos querendo ver o aparelho que falava e, depois,
os comentários dos "avanços" da tecnologia, uma extraordinária
melhoria para quem dá o Rádio à galena, com o fone ou fones de

ouvidos. O Salão Buhr também.ser�ia para a prática de esportes
diversos, entre eles o basquete. Assim, em 20/08/1938 a equipe
do Yankee local enfrentava

HÁ 4 ANOS
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I LESÃO: APOSENTADA ESTÁ INTERNADA NA UTI DO HOSPITAL SÃO JOSÉ, EM ESTADO GRAVE

Marido embriagado desfere
três golpes de facão na mulher

]ARAGUÁ DO SUL -

Tarde de bebedeira e

discussão termina em

violência no interior de

Schroeder, na localidade
de Rio Hem. O aposen
tado Reno Aloizi, 59

anos, estava num bar na

tarde de domingo, por
volta das 13 horas,
quando sua mulher, a

aposentada Elvira

Schimidt - com a qual
mantinha um casamento

de 23 anos -, apareceu
no estabelecimento para
buscar o marido. Segun
do o delegado de plan
tão, Uriel Ribeiro, Elvira
estava indignada pelo

fato de o esposo estar

bêbedo demais, retirou
o copo da mesa e o

chamou para ir para
casa.

- No depoimento,
Aloizi alegou que havia

sido humilhado pela
esposa e que ficou fora

de si. Ele havia tomado

três copos de batida e,

movido pela embria

guez, pegou'um facão de

45 centímetros de lâ

mina e desferiu três

golpes contra Elvira -

relata. A vítima foi

atingida n� braço, no
antebraço e na cabeça.
Um dos vizinhos do

casal ligou para a guar
nição da Polícia Militar.

Em seguida chegou a

ambulância do Corpo de

Bombeiros Voluntários,
que imediatamente le

varam a aposentada para
o Pronto-Socorro do

Hospital Sã0 José, onde
ela foi internada na UTI

(Unidade de Tratamento

Intensivo), em estado

grave.
Ribeiro rnencrona

que o acusado de

monstrou estar ar-
e

rependido pelo que fez,
durante o depoimento.
"Ele não apresenta
antecedentes criminais

e diz que foi a primeira
vez que teve uma

atitude violenta". Alizi

vai responder inquérito
policial por lesão cor

poral grave e já foi

encaminhado ao presí
dio de Jaraguá do Sul,
onde aguarda julgamen-

j
to.

Até o fechamento

desta edição, a vítima

ainda estava internada.

Apesar de a lesão ter

sido profunda na região
da cabeça, informações
do delegado apontam
que Elvira está se

recuperando.
(FABIANE RIBAS)

Semana Nacional do Alcoolismo tem início amanhã
]ARAGUÁ DO SUL - O

caso de violência ocorrido
na cidade de Schroeder foi
movido pelo álcool, um
dos grandes vilões que
inflama discussões, levan
do pessoas a atitudes ex

tremistas, inconseqüentes.
Segundo informações da

supervisora de saúde
mental do Caps (Centro de

Atenção Psicossocial),
Mônica Daniel Pasold

Riboldi,muitas pessoas não
consideram O alcoolismo
uma doença e não dão a

devida atenção ao pro
blema. O que o Caps
oferece à comunidade é

um serviço de atendimento
ambulatorial, com trata

mento voltado para o
I

usuário e para os familiares.

O alcoolismo é o con

junto de problemas re

lacionados ao consumo

excessivo e prolongado do
álcool; é entendido como o
Vicio de ingestão excessiva

e regular de bebidas al

coólicas, e todas as con

seqüências decorrentes.

Dentro do alcoolismo

existe a dependência, a

abstinência, o abuso (uso
excessivo, porém não

continuado), intoxicação
por álcool (embriaguez).
Síndromes amnéstica (per
das restritas de memória),
demencial, alucinatória,
delirante, de humor. Dis

túrbios de ansiedade,
sexuais, do sono e distúr

bios inespedficos. Por fim
o delirium tremens, que

pode ser fatal. Assim o

alcoolismo é um termo

genérico que indica algum
problema, mas medi
camente para maior pre
cisão, é necessário apontar
qual ou quais distúrbios

estão presentes, pois
geralmente há mais de um.
A supervisora destaca

que o caps atende uma

média de 230 casos de

dependentes químicos,por
mês. Na Semana Nacional
do alcoolismo, que inicia

amanhã, a intenção é

efetuar campanha infor
mativa para conscientizar

a população sobre esse

mal. (FR)

Arquivo CP

Muitas pessoas não consideram o alcoolismo uma doença

Qllil?do se está alcoolizado?
A pessoa é c�nsiderada alcoolizada se estiver

com taxa a partir de 0,6 gramas de álcooll?or litro
de sangue. A taxa de álcool varia de acordo com o

peso, altura' e condições físicas de cada um. Mas,
em média, aqueles que ultrapassam a ingestão de
duas' latas de cerveja ou duas doses de bebidas
destiladas podem ser considerados alcoolizados.
Com 0,6 g/litro de sangue, o risco de acidente é

50% maior - reflexos retardados, dificuldades de

adaptação da visão a diferenças de luminosidade,
superestimação das possibilidades e minimização
de riscos e tendência à agressividade.

Farmácia foi palco de
furto na tarde de ontem

]ARAGUÁ DO SUL -

Mais um estabelecimen

to comercial foi palco
de furto no Município.
Desta vez, o alvo foi a

Farmácia Dragão Ávila,
localizada na Rua João
Januário Ayroso. O fato

aconteceu na tarde de

ontem, por volta das 14

horas. Dois homens

armados entraram na

farmácia e deram voz de

assalto logo. de início. A

atendente Lucia Car

valho, 38 anos, foi ren

dida e levada até o

banheiro. O farmacêu

tico, Givanildo Trinda-

muita angústia porque
gente nunca sabe ai

J

.

aonde essas pessol
querem chegar, eles nà
têm nada a perder. Es (

foi a segunda vez qu
j

sofremos um problem I

dA (
esse genero -, me

ciona o farmacêutic t

Segundo ele, os mar�
.

I I
nais evaram um mon

tante de aproximsà
I

. I
mente R$ 6 mil qu
estava no caixa. Segu I

do informações de tel

temunhas, os agentesd
furto fugiram num

moto, mas não canse

guiram identificar a pb
de, 34, estava atenden- <; ca, apenas a cor ciDZl

do um paciente no Segundo relato das vín

ambulatório e, ambos,
foram levados para o

mesmo lugar onde esta

va Lucia.
-' Foram minutos de

mas, um deles é loiro

cabelos compridos e,1

outro é moreno, pell
morena. Ambos na faix'

etária de 20 a 24 anos, (f�

Motociclista bate numUn

e não resiste aos ferimentos
]ARAGUÁ DO SUL -

O Corpo de Bombeiros

Voluntários de Jaraguá
.

do Sul foi acionado para
atender uma ocorrência

de acidente de trânsito

ocorrida na tarde de

domingo, na Rua João
Franzner, em frente à

Igreja São Luis, no Bair
ro São Luis� O veículo

Fiat Uno, placa LZT-

9389, de Jaraguá do Sul,

com a moto plac
MDG-4199, de Jara
do Sul, conduzida p
Vitacir Erthal, 19 ano

Com o impacto da bl

tida, o motociclista s

freu traumatismo cranr

no e escoriações pel
corpo. Ele foi encaIllI

nhado ao Pronto-50'

corro do Hospital Si!

José, em estado grav
Na tarde de ontem, po

conduzido por Rogério volta das 16 horas,

Virgilo, 23 anos, colidiu . vítima entrou em óbit

LOTERIAS
I

Megasena Quina f
concurso: 538 concurso: 1262

03 - 25 - 43 - 45 - 52 - 56 22 -.23 - 25 - 36 - 31
.../

Lotomania Loteria Federal
concurso: 392. concurso 03809
03 - 07 - 12 - 19 - 1 ° prêmio 10.937

� 27 - 31 - 32 - 36 - 2° prêmio 10.370
41 - 44 - 46 - 59 - 3° prêmio 32.241
65 - 68 - 72 - 73 - 4° prêmio 23.909
78 - 82 - 87 - 94 5° prêmio 21.986

......
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Empresário de Jos
Ue melou negociaçõesai

01
, AJordan acusou Huub Rothengatter, empresário

;1 de Jos Verstappen, por ter sido o culpado do
u�

fracasso das negociações que poderiam levar o

AU holandês à equipe. Ontem, Eddie Jordan revelou

t que Hubb foi "intransigente" pai tentar levar a
e.
melhor sobre a situação.
"A equipe teve excelentes negociações com o

Michael Perridon, da Trust, e Harrie Mermanns,
do grupo Muermanns", disse o dirigente em uma

nota. "Contudo o trabalho árduo destes dois leais

patrocinadores foi desfeito pela intransigência de

Huub Rothengather, que a todo tempo insistiu em

levar uma comissão exorbitante ou uma recompensa

ultrajante", continuava o informe.

Jordan também afirmou que foi uma "conclusão

triste". "Tínhamos um acordo com os

patrocinadores que agiram demaneira positiva todas
as vezes, e não é bom para o esporte que estas

pessoas tão valiosas sejam tratadas assim por um

agente", concluiu. A vaga que era disputada por
Verstappen acabou nas mãos de Giorgio Pantana,
italiano de 25 anos que fará sua estréia na F-l.

•

Rua Domingos da Novai 227 • Jaraguá do Sul.
Fone (47)372-3475' E ..mail: fellows@netuno.com.br

ESPORTE
esporte@jornalcorreiodopovo.com.br
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I AMISTOSOS: DEPOIS DA COMPETiÇÃO, OS JOGADORES SEGUEM PARA UMA SÉRIE DE TR�S AMISTOSOS

Malwee ficou
•

com a terceira

Copa de Futsalcolocação na
]ARAGuA DO SUL -

A equipe Malwee não

conseguiu superar a equi
pe da UÇS, na semifinal
da primeira Copa Sul

Brasileira de Futsal, que
foi realizada na cidade de

Joaçaba. Com a derrota,
os jaraguaenses enfren

tar�m o Joinville Esporte
Clube, na briga pela ter
ceira colocação. A deci

são aconteceu na noite de
sábado, quando o time

da Malwee superou os

joinvilenses, por 3 a 2. O

grupo que levou pra casa

o troféu de campeão in
victo foi o Atântico, de
Erechim, que entrou etn
quadra e venceu AUCS,
de Caxias do Sul; por 4 a

2. Com este resultado, a

segunda edição da Copa
Sul de Futsal será realizada
no Rio Grande do Sul, na
cidade de Erechim.

A comissão técnica da

Malwee salienta que in

tenção desta competição
foi de preparar os atletas

para os jogos da Taça

Brasil de Futsal, que será

disputada entre os dias 1

e 7 de março, na .cidade
.de Goiânia. "Com as
derrotas pudemos avaliar

. os pontos falhos, que não'
ficaram mascarados, e

então eftuar uma avalia

ção do que é necessário

mudar e melhorar. Desta

forma conseguiremos
deixar o grupo bem pre

parado para a Taça Brasil
e Liga Nacional, que são

os nossos principais
objetivos", diz o super-

visor técnico da equipe
Malwee, Kleber Rangel.

Após o encerramento
desta competição, os atle
tas da Malwee seguiram
viagem para Xaxin, onde
realizam um jogo amis

toso contra o time local,
no dia de ontem. Hoje,
seguem até São Lourenço
do Oeste, para outro

jogo e, antes de retornar

a J araguá do Sul, dia 18,
vão para Xanxarê para
mais um amistoso.

oportunidade será entregue
a tabela da primeira rodada
da disputa. O valor da

inscrição é de R$ 100,00 e

os jogos serão sempre nos

sábados à tarde. A pre
miação será troféus e me

dalhas, além de um porco
de 80 quilos, um de 60

quilos e um de 40 quilos para
o primeiro, segundo e

terceiro colocados, respec-
tivamente.

Inscriçõespara torneiode futsal

]ARAGuA DO SUL -

As inscrições para o 220

Campeonato Varzeano

Raul Valdir Rodrigues
estarão abertas no período
de 26 de fevereiro a 22 de

março, na Fundação Mu
nicipal de Esportes, em
'horário de expediente da
Prefeitura. A diretora de

Promoção de Eventos/
FME, CleideMosca, infor
ma que será cobrada uma
taxa de R$ 70,00, sendo o
valor da caução de R$
300,00 por equipe. Ela
acrescenta que o regula
mento da competição
apr�senta mudanças nos

critérios de inscrições dos
jogadores: "É permitida a

inscrição de dois atletas da
PrimeiraDivisão e cinco da

categoria aspirante, sendo
que é livre a participação
de aspirantes com idade
entre 17 e 19 anos", explica
a dirigente.

Destinada à participa
ção de atletas com idade a

partir de 17 anos, o Var

zeano/2004 traz também
como novidade a premia
ção, que passa a ser em di

nheiro, cabendo R$ 800,00
ao time campeão, R$
600,00 ao vice, R$ 400,00

(FABIANE RIBAS)

Campeonato de Futebol FME abre inscrições para
o Varzeano/2004A Prefeitura Municipal

de Massaranduba, através
do Departamento de Es-:

portes, comunica que as ins

crições para o Campeona
toMunicipal de Futebol de
Areia podem ser efetuadas
até o próximo dia 20.,Neste
mesmo dia será realizado o

congresso técnico da com

petição para discutir o regu
lamento com os represen
tantes de cada equipe. Na

A ComissãoMunicipal
de Esportes da Prefeitura
de Massaranduba abriu as

inscrições para o 110

Torneio de Verão Aberto

de Futsal. As pessoas
interessadas em participar
da disputa deve compa
recerna entidade esportiva
até o dia 18 deste mês e

pagar taxa de R$ 100,OP,

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,
e serão destinados a todos

os adeptos desta modali

dade esportiva de Schroe
der e cidades vizinhas.

Escolinha de Tênjs de Mesa
As inscrições para a

Escolinha deTênis deMe
sa iniciam em 1 de março,
devendo ser efetuadas no
Centro de Treinamento da

modalidade, que funciona
nas dependências do

EstádioJoão Marcatto, no
Bairro Jaraguá Esquerdo.
Podem se inscrever alunos

das escolas das três redes
de ensino - municipal,
estadual e particular - com

idade entre 9 e 14 anos. O

CTTM funciona de

segunda a quinta, a partir
das 14 horas, e também no

período matutino. nas

terças e quintas, qu�ndo as

atividades iniciam às 8h.

e 200,00 ao terceiro e

quarto lugares, respectiva
mente, além de troféus e

medalhas do primeiro ao

terceiro classificado e me

dalhas ao quarto colocado.
Haverá troféus ainda para
o artilheiro, o atleta desta
que, a equipe disciplina e a

defesa menos vazada. O

congresso técnico do cam

peonato está marcado

para as 19h30 do dia 24 de

março, no auditório da

Escola de IdiomasWizard,
na Rua GuilhermeWeege,
85.

- Estamos negocian
do patrocínio para o Var
zeano e a transmissão ra

diofônica de jogos nova

mente, a exemplo do que
aconteceu em 2002 e 2003

-, salienta Cleide Mosca,
lembrando que as duas
últimas edições da com

petição foram patrocina
das pela rede de postos
Mime e teve confrontos
transmitidos ao vivo pela
Rádio Jaraguá. A diretora

complernenta que a ex

pectativa é superar o nú

mero de inscritos registrá
do no ano passado, quan
do o evento contou com a

participação de 26 equipes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DO POVO E TER A-FEIRA l7de fevereiro de 20

IESTRÉIA: AM CONTABILIDADE INICIOU O TORNEIO COM SUCESSO, GOLEANDO TUDO PELA CACHAÇA

Rodada do torneio de futebol
foi realizada apesar da chuva

]ARAGUÁ DO SUL _:_ A

segunda rodada do Tor

neio de Futebol Suíço
2004, promovido pela
Sociedade Esportiva João
Pessoa foi realizada neste

sábado, apesar de o tempo
não ter colaborado. Como
o estádio conta com bom

sistema de drenagem, a

chuva forte não impediu a

realização da competição,
porém os jogadores apre
sentaram desempenho
técnico abaixo do espe
rado. Em termos de dis

ciplina, o organizador do
torneio, Aparecido Doni

zete Gonçalves, menciona
que aconteceram quatro
expulsões, mas. todas de

rivadas de lances normais
de jogo.

Na opinião de Gon

çalves, os jogos estão

transcorrendo bem. "Um

ponto bastante positivo é

a presença do público,
que. está prestigiando a

competição, mesmo em.

dias de chuva. Este final

de semana, por exemplo,
estiveram no estádio

aproximadamente 200

pessoas", surpreende-se.
O destaque desta roda-

Equipe da índio Esporte Club não conseguiu superar o Atlético Desportivo
Vicky Bartel

da foi a estréia com vitória
daAM Contabilidade, que

("o'

entrou em campo contra

o Tudo Pela Cachaça e

goleou, por 6 a 2. O Índio
Esporte Clube perdeu
para Atlético Desportivo,
por 3 a 1; Malharia Ribeiro
e Rio Molha empataram
por 2 a 2; Vita Gold e

Etalan Malhas também

tiveram placar igual, por 1

a 1;' Marisol conseguiu

Site da liga futsalquer superar
amarca de 240 mil acessos

SÁo PAULO - o site

da Liga Futsal pretende
aumentar o número de

acessos neste ano de

2004. A página engloba
notícias sobre a principal
competição do país, além
de divulgar matérias da

Copa Rio-São Paulo

Minas e sobre assuntos

diversos ligados à

modalidade. N o ano

passado, o site recebeu

por volta de 238 mil

visitas., Para alavancar

estes números, que já são

significativos, o site irá

colocar no ar algumas
novidades, que prometem
despertar ainda mais o

inte-resse dos

internautas. A primeira é

o Mercado Futsal, que
conta a movi-mentação
das equipes, quem foi

contratado e quem foi

dispensado. E isto é só o

começo, porque, durante
a Liga Futsal 2004, os

torcedores virtuais

poderão participar de

sorteios de camisas

oficiais, de bolas e de

outros brindes.
Vale a pena conferir

todas as promoções e

informações sobre amo

dalidade no site

www.ligafutsal.com.br.
que já virou referência até

segurar a vitória contra o

São Caetano, por 1 a O; São
Paulo Futebol Clube

venceu por 2 a O o

Juventus, e o Posto

Salomon empatou com A.

A. Kolbach.

A terceira rodada está

marcada para acontecer no

dia 21, sábado, a partir das
14 horas. Serão realizados

os seguintes con-frontos:

Vita Gold x AM

Contabilidade, Malharia
Ribeiro x Posto Salomon,
Tudo Pela Cachaça x Cri

ciúma, RioMolha xJuven
tis, Marisol x Desportivo
Rio Hern, São Paulo Fute
bol Clube x A. A. Kolbach
e Índio Esporte Clube x

São Caetano. A folga, desta
vez, será folga das equipes
Atlético Desportivo e

Etalan Malhas.
(FABIANE RIBAS)

Guga avança 11 posições
na Corrida dos Campeões

O vice-campeonato no

ATP de Viõa del Mar, no
Chile, permitiu a Gustavo

Kuerten ganhar 11 posições
na Corrida dos Campeões.
O brasileiro ocupa agora a

13" colocação no ranking
que conta os resultados de

2004. Em três torneios

disputados no ano (ATP de

Auckland, Australian Open
e ATP de Viria del Mar),
Guga acumulou 54 pontos.
Semifinalista no Chile,
Flávio Saretta subiu 83

posições na Corrida e agora
está em 51 ° lugar, com 16

pontos. O outro brasileiro

com pontos no ano éRicardo
Mello (101° colocado, com
quatro pontos) ..

No ranking de entradas,
Guga permanece na 17a co

locação (1.455 pontos). Sa
rettamelhorou uma posição
e está em 44° lugar. Ricardo
Mello ocupa o posto 123.

André Sá é o número 191.

Guga e Saretta jogam
esta semana em Buenos
Aires. Os dois devem estrear

nesta terça-feira. O

catarinense enfrenta o

espanhol David Ferrer e o

paulista; o 'gaúcho-alemão'
Tomas Behrend. Campeão
da Copa doMundo em 2003
e do Australian Open este

ano, o suíço Roger Federer
lidera tanto a Corrida, dos

Campeões como o ranking
de entradas.

Criciúma SÓ empata em c

Mesmo jogando em

casa, o Criciúma não pas
sou de um empate neste

domingo em 2 a 2 com o

Tiradentes, na primeira
rodada do returno do

Campeonato Catarinense.

O adversário é o atual

lanterna do Grupo A.

O Figueirense também

não foi bem. A equipe da

capital perdeu para o Join
ville por 1 a O, fora �e casa,
e agora ocupa a penúltima
colocação do Grupo B.

Nas outras partidas
deste domingo, pelo Gru

po A, o Chapecoense su

perou o Atlético Ibirama

por 2 a 1, em casa. Já pelo,
Grupo B, o Marcilio Dias

venceu o Lages por 2 a 1,
também em casa. Já o

Guarani também se apro
veitou do fato de atuar em

seus domínios para golear
o Tubarão por 5 a 1.

Na noite de sábad�
Avaí já havia superado
Caxias por 4 a 2, em
rianópolis, na abertura
rodada. O resultado 111

teve o Caxias na lidera
do Grupo A, mas tirou
invencibilidade do time.

CONTRATAÇÃO _

diretoria do Criciúma
nunciou, na tarde de se!

feira, a contratação'
meia Rubiano, de 21 an

que assinou contrato i '

dezembro. O jogador I

emprestado pelo Inte

nacional, dono de se'

direi tos federativo

Apesar de garantir que '

em boa forma físie
Rubiano está fora do jO!
deste domingo contra

Tiradentes pel
Campeonato Catarine

se. Isso porque a doei

mentação do jogadoraw
da não foi regularizada

, Figueirense contrata
jogador Sérgio Manoel'

A diretoria do Figuei
rense anunciou, na noite de

quinta-feira, a contratação.
do meia Sérgio Manoel, de
31 anos, que estava dis

putando o Campeonato
Carioca pelo Madureira-R].

Ele assinou contrato e
.

foi apresentado no Estádio
Orlando Scarpelli, em Flo

rianópolis.
Durante entrevista a

jornalistas. catarinenses, ele
apresentou as suas carac-

ierísticas e disse que e,

pronto para jogar asa

que a sua documentaç
for regularizada.

"Sou tipicamente u

jogador de armação. Nã

esperem de mim que e

seja goleador. Sou garço
e gosto de jogar as si

Estou pronto, já tenh

ritmo de jogo e mecoloc
à disposição", disse Sér�
Manoel.
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