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Em cima da hora é o bloco
vencedor do Carnaval 2004

Alexandre Bago

Arlete Carminatti Zaga, presi
dente do Conselho Estadual da

Mulher, compareceu ao semi

nário de preparação para a

implantação do Conselho da

Mulher em daraquá do Sul,
Alexandre Boqo realizado no sábado, no

Final de semana de muita animação em Jaraguá do Sul com eleição de Rei Momo e Rainha do Carnaval na
sexta-feira e desfile de blocos no sábado à noite. PÁGINAS 6 E 7 Sindicato do Vestuário.

Clube de tiro esportivo pede
apoio da iniciativa privada

Alexandre Bago,
.

_

Equipe do Clube de Atiradores Jaraguá vence primeira etapa do estadual de carabina apoiado. PÁGINA 11

PÁGINA 5

Voluntários fizeram

reunião pata discutir

atuação padronizada
PÁGINA 10

Equipe Malwee viaja
amanhã' para Goiânia

para a Taça Brasil
PÁGINA i 12

lick
Informática

JARAGUÁ DO SUL 47371-4000
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"Uma sinfonia para se' e

a política culturallocal"
O$MAR GUNTH_EH - Eng.

o civil e pesquisador musical
09l,1nther@uol.com.br
.. 'f:evereiro/04

Há quase 20 anos atrás, eril10/05/84 a ex-TV Catarinense (hoje RBS)
levava ao ar "Uma Sinfonia para Santa Catarina't.no tea:tr�do CIC, regida
pelo maestro Hélio Teixeira da Rosa, à frente de 70músicosda.Orquestra

, de Câmara de Florianópolis e da Banda da Polícia Militar do, Estado, ao'
lado do violonista Luís Henrique Rosa e de' ninguém menos' do que o

"bruxo" multiinstrumentista, compositor e arranjadorHermetoPascoal.
O embrião da idéia da sinfonia, com, temáticfl; regional, brotou no

,

início dos anos 70, quando Luís Henrique moravaem Nova Iorque, e

encontrouHermeto.

\ ,.:
•

Em 1983 o Governo Catarinense contratou o' "b�o" paramaterializá
rJ#. Que pesquisou por um bom tempo a história, a colonização, a tradição
; }\o'p'osso folclore, colhendo matéria-prima 'para; compor a sinfonia.

Tr�b'�o que culminou na tradução, através departituras e-imagens, em 12

�; movimentos, do inventário de nossa história, desde antes dachegada das
caravelas até hoje, comportando a evolução d,as tradições nativas e as

'

transformações culturais ocorridas.
'

O 1 ° movimento (''Y-Jurerê Mirim - O Paraiso dos Índios Carijós''),
remete a esses índigenas, abrindo com solo de flauta de Herrneto,

O 2° movimento ("Ilha das Galés"), trata da vinda dos europeus e

africanos, com a prevalência dos primeiros.
Já o 3° movimento, chamado de "A Brincadeira do Boi-de-Mamão",

aborda a criança e o folclore catarinense.

No 4° movimento está ''A Arte do Pescador" e no 5° "Lagoa da

Conceição", onde surgem imagens do p'rotesto realizado em 1977, quando
do roubo da estatueta da Nossa Senhora da Conceição. ,

O ciclo básico da sinfonia fecha-se no 6°, 7° e 8° movimentos (','As
Rendeiras"), que homenageiam Laguna e o poeta Victor Meirelles.

A partir do 9° movimento sobe-se o Planalto. O 10° movimento

destaca as bandas típicas dos vales, em especial de Blumenau. E chega-se
ao Contestado, já no século 20, através das estórias de Vicente Telles e de
filmes da região feitos à época pela Lumber, companhia madeireira que

explorava as florestas naquela localidade.
O final, em 2 partes, faz uma retrospectiva de Florianópolis (na 1j e da

própria sinfonia (na Z"),
É sem dúvida, uma relíquia não só ignorada, como esquecida, que

mereceria ser lembrada e resgatada. Até .porque é uma honra para nós;
catarinenses, termos uma sinfonia com temática regional composta,
arranjada e interpretada por um músico da importância e da relevância,
universal de Hermeto Pascoal, em conjunto com o nosso maior

representante no cast da Bossa Nova, o violonista ilhéu Luís Henrique
Rosa.

"

,',

Como curiosidade é oportuno pinçar que nessa época dirigia a Fundação
Catarinense deCultura, o jaraguaense UdoWagner, hoje na SCAR. "

'

Segundo declarou, o jaraguaense é ávido por espetáculos. Seria o caso
de se pensar em implementar ações para queJaraguá e o teatro. da SCAR,
com suá acústica invejável, .tambérn recebesse músicos renomad�s que
tem se'apresent�do no Joinville Jazz Fesi:ival(gu�'já vai para a sua 2a

edição) e rio Festival de Música de Itajaí (considerado o maior evento do

gêaero noSUl do País), por ex., a preços bastante acessíveis, numa integração
de agendas. Músicos do calibre do próprio Hermeto Pascoal, Duofel,
Robertinho Silva, Milton Nascimento, Egberto Gismonti, Naná'

i, ,Vasconcel6s, Heraldo 'do'Monte, Toninho Horta, Badi Assad, Tom Zé e

': váriosoutros. Reverenciados em qualquer canto do mundo. E quem sabe
até promoveraqui, no melhor teatro do Estado, quiçá, uma reentré da

'citada sinfonia, que marcaria indelevelmente, a história cultural local e de
se.

Com certeza seria uma ótima tacada musical e de marketing para a

cidade e para a SCAR, As lojas, os hotéis, bares, lanchonetes e restaurantes
com certeza agradeceriam. A cultura mais, ainda, E sem essa de dizer que
não há público para esse tipo de música:Não é o que temos visto'�rrrJville.
eItajaí, sempre com platéias repletas e onde se estão plantando sementes

preciosas. Além do que público também se cria, de preferência a partir da
oferta de um produto de alta qualidade e made in Braz�. ,.' <',
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Olivelra, 2�ó"
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou

telefone para contato, O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortOçjráfícás e '

gramaticais necessárias. '

, ' '- do I'orn�,Os textos e colunas assinados, são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a oplfuao

Em plena véspera do

Carnaval, 'O presidente Luiz

Inácio Lula da Silva assinou

decreto que deixou O· Brasil

bastante surpre�o: O fecha

mento dos bingos e dos caça-

'niqueis em todo o território

nacional,
A decisão, tomada ba

sicamente em virtude do

escândalo envolvendo o ex

subchefe de assuntos par
lamentares da Casa Civil,
Waldomiro Diniz, esfriou o

carnaval, de muita gente,
especialmente os donos dos

bingos e seus funcionários.

E11_l Santa Catarina, onde
operam 85 loterias promo
cionais, 38 de números, 129

videoloterias; 6.208 auto-
,

rizações individuais de vídeo,
12.447' certificados' de

regularidade, 18 loterias de

Internet', '30 bingos tradi

cionais e 300 credenciados, a

medida do governo deixou os

empresários do setor em

alvoroço" Além de perderam
seu ganha pão, também terão

que demitir.
No estado todo, estima-se

que aproxima-damente 3 mil

Decis'ão
'.ii decisão do

presidente Luiz

Inácio Lula da

'Silva está

dividindo a

opinião da

população.
"

.J

pessoas devam perder o

emprego.
Em J araguá do Sul, a

delegacia regional espera que
a determinação seja publicada
no Diário Oficial da União

para fiscalizar, mas os

proprietários de casas do gê
nero resolveram se antecipar
e recolher as máquinas e

assim com deve, acontecer no
restante do Est�do e do País,
muita gente vai, perder o

emprego.
Existem nos municípiós

de Jaraguá do Sul e regiã-ü um
número considerável de bin

gos e outros tantos estabele
cimentos com máquinas caça-

, níqueis.
Com a proibição, fica
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comprometida a geração �

emprego e renda decorrent

dessas atividades.
A decisão do president

Luiz Inácio Lula da Silva es

dividindo a opinião �

população. Se, por um lado,!
governo agiu certo em fech

os bingos, ao mesmo tem�
criou um problema de orde

social com a possibilide
real de desemprego.

Embora ainda seja ce�!

para avaliar o impacto soá

da decisão do goveto!
federal, o decreto deterniÍ
nando o fechamento do

bingos gera especulação
apreensão.'

Se por um lado a decisà!
, ,

do governo foi coerente COI

a realidade atual e com'

própria ideologia do Parrid�
dosTrabalhadores, por outrO

,

. i
lado, causou apreensao
parcela da sociedade que vive

dos bingos e dos c<lça-niquelS,
até porque a atividade, em

Santa Catarina, é regula'
,

34imentada pela Lei 11. '

d
• de

gerando uma arreca açao

impostos em torno de R� �

milhões.
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o PFL de Guaramirim retoma o Projeto 25 implantado
no ano passado, que consiste em reuniões, sempre no

dia 25 de cada mês, entre filiados e simpatizantes, para
debater questões políticas e administrativas. O PFL

integra ao lado do PP no município a aliança ''Acerta

Guaramirim" vitoriosa nas eleições do ano 2000. De

acordo com o presidente do PFL, Valério Verbinem, o
objetivo é debater o calendário e o projeto eleitoral de

2004. O próximo encontro será nesta quarta-feira, às

19 horas, nas dependências da Câmara de Vereadores

de Guaramirim.

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
O vereador Marcos Scarpato em um dos seus discursos
na tribuna, frisou a importância dos pedidos de

informação e disse que "infelizmente o Prefeito

Municipal continua afirmando na imprensa que nós só

pedimos as informações para amontoar mais papel e

para mobilizar um setor todo da Prefeitura, o que não

é verdade." Afirmou ainda, "os pedidos acontecem

porque muitos dados e informações não encontram-se

nesta Casa de Leis e enquanto não mudar
continuaremos."

o governador Luiz Henrique decretou 'luto oficial de
três dias na tarde deste sábado, em decorrência do
falecimento do secretário do Desenvolvimento Regional

� de Joaçaba, Normélio Zílio. Zílio faleceu no início da
fi tarde deste sábado, vítima de insuficiência hepática.

Desde fevereiro de 2003, lutava contra um câncer no
pâncreas, Dia 13, passou por uma cirurgia para
desobstruir o fígado no hospital Santa Terezinha de
Joaçaba onde continuava hospitalizado.

REITORA
I

A professora Carla Schreiner assume no dia 10 a

presidência da Fundação Educacional Jaraguaense -

FERJ e a reitoria do Centro Universitário de Jaraguá
do Sul - UNERJ, juntamente com o vice presidente e

vice reitor Fábio Cezar Montibello. A solenidade
acontecerá às 10 horas, no auditório da UNERJ, seguida
da inauguração de um busto em bronze do padre
Elemar Scheid, fundador da FER].

,

REVOLUÇÃO
O líder do PP, deputado Joares Ponticelli, rebateu hoje,
da tribuna da Assembléia Legislativá, declarações dos
governistas de que o atual Governo "promoveu
eConomia e não criou cargos" ao implantar a

descentralização. E que a atual administração
peemedebista teria promovido verdadeira revolução em

Santa Catarina. " Basta comparecer a qualquer uma
das solenidades para constatar o excesso de
comissionados hoje existentes. A cada solenidade, aliás,
o protocolo tem serviço extra, gastando cerca de 20
1l1Inutos só para nominar todos os ocupantes de cargo
presentes", ironizou.

ENTRE ASPAS
II É tudo deputadomesmo", afirmação da
Vereadora Dolores Lunelli, quando se des
culpavapor ter trocado o nome da deputada
ederalLuci Terezinha Choinacki,pelo nomedasenadora ldeli Salvati.

POLÍTICA
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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I PRÉ-CANDIDATURA: DIETER JANSSEN COLOCARÁ SEUS NOME A DISPOSiÇÃO DO PARTIDO

Janssen confirma disposição
para possível candidatura

JARAGUÃ DO SUL - o

atual Secretário de

Produção e Desenvol
vimento Econômico,
Dieter Janssen, con

firmou a sua intenção de

candidatura a uma vaga
no poder legislativo.
Janssen comenta que

hoje é um pré-candidato,
mas se o partido entender
que o secretário tem

condições para disputar
uma cadeira,' ele está a

disposição do partido, se
isso acontecer, ele'

permanecerá frente a

pasta até o dia 3 de abril.
O pré-candidato já foi

presidente da comissão

organizadora da Schutzn
fest e atualmente preside
o partido progressista
(PP) e do Núcleo do

Jovem Empresário, diz
que trabalhará pela
geração de empregos
apoiando as micro e

pequenas empresas,
investindo nos programas
de financiamento para
esse empreendedores,
além de realizar um

trabalho de manutenção

FLORIANÓPOLIS - O

governador Luiz Henrique
reasswriu o comando do
Governo do Estado neste

sábado, logo após desem

barcar no aeroporto Her

cílio Luz, vindo de Nova

York. Nos 30 dias de férias,
aproveitou para aperfeiçoar
seu inglês.

"O analfabeto do Século
XXI é aquele que não sabe

lidar com com-putadores e

não tem fluência em inglês. ,

Para ser coerente com o que

penso, aproveitei asminhas
férias para fazer um curso,
no qual passei até oito horas
diárias falando apenas em

inglês, acompanhado de um

Vamos fazer uma manutenção da coligação, diz Janssen
Alexandre Bago

das tradições germânicas
incentivando o turismo
em Jaraguá do Sul.

Janssen também fez

parte da organização do I
Encontro Estadual do

Jovem Empreendedor,
com a presença de 400

pessoas, que teve como

objetivo principal- fo
mentar novos investi

mentos e a troca de

experiências entre os

empreendedores, explica.
"O partido irá tra-

professor."
O aperfeiçoamento,

disse Luiz Henrique,
reverterá em benefícios ao
Governo do Estado. "A
fluência nesta língua
permitirá ao governador
ampliar os contatos inter

nacionais para trazer a Santa
Catarinamais investimentos

capazes de gerar emprego
é renda à população." O

período de estudo, avaliou
Luiz Hen-rique, foi muito
proveitoso. "Acho que todo
homem público deve

dominar o inglês. Não
obstante nosso' desejo fosse
ter o português como a

lingua internacional, na

balhar com nomes

próprios para essas

eleições, estamos rea

lizando encontros e

discutindo com nossos

filiados que destino o PP

irá tomar nas eleições
deste ano, mas é certo que
vamos fazer a ma

nutenção da atual co

ligação. Iremos tra-balhar
em cima das pesquisas
para melhor escolha dos

possíveis candidatos",
comenta.]anssen.

verdade a inglesa ocupa este
posto."Durante o período
em que esteve fora, lembrou
o governador, se revezaram
no comando do Estado o

presidente da Assembléia,
deputado estadual Volnei

Morastoni, e o vice-go
vernado Eduardo Pinho

Moreira.

"Ambos assumiram o

cargo com plenos poderes
e com competência para
executar atos de governo
como se eu estivesse

presente."Além de Luiz

Henrique e o vice-go
vernador, também par
ticipararn do ato de
transmissão de cargo os

"Meu objetivo como

candidato émanter a ética

dentro da política de

Jaraguá do Sul, manter o
crescimento politico do

nosso município, acom
panhar o nível elevado
das empresas e investir na

melhor qualidade de vida

dos 1:10SS0S munícipes.
Sou uma das opções de

renovação do município
do meu partido", afirma
o pré-candidato.

(Fábio Claudino)

Luiz Henrique reassume comando do Governo do Estado
presidentes daAssembléia; ,

do Badesc, RenatoVianna;
e da Codesc, Içuriti Pereira.
Sobre mudanças no

primeiro escalão do Exe

cutivo neste semestre, Luiz

Henrique descartou a

possibilidade de reforma do
colegiado. "Haverá apenas a
substituição dos secretários
que desejam participar do
rocesso eleitoral."

..tmaW1futl<F'tÚJ,·

'lfomiud_ /llot""r/er ijJ�",jit

mr·igs@terra.com.br ,

��aJJ.���Ml!L�!t��Y!m/,��,C!J
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IREPRESENTATIVIDADE: SINDICATO EM BUSCA DA VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR DA REGIÃO

Assembléias marcam início
das negociações coletivas

JARAGUÁ DO SUL - A

direção do Sindicato dos

Trabalhadores nas In

dústrias Químicas, Plás
ticas, Borrachas e Pa

pelão promoveu, sema
na passada, 12 as

sembléias com os tra

balhadores do setor plás
tico nas cidades de Gua

ramirim, Massaranduba,
Corupá e Jaraguá d? Sul

em três horários dife
rentes com a finalidade
de mobilizar a categoria,
para a condução das

negociações coletivas

para a data-base 2004/
2005. '

De acordo com o

presidente do Sintiquip,
Sérgio Ferrari, a decisão
em promover assemblé
ias em separado e em

três horários diferentes
num mesmo dia, foi
tomada com o objetivo
de' reunir o maior

número possível de

trabalhadores. "Com

assembléias descen
tralizadas conseguimos
mobilizar mais gente, o

que 'é fundamental para
o sucesso de nossa

negociação coletiva de

trabalho", argumenta
Ferrari.

Ainda de acordo com

Sérgio Ferrari acredita na mobilização da categoria

o sindicalista, a pauta de

reivin'dicações, tirada
durante as assemblé
ias ,deverá ser entregue
para a patronal até iOde

março, já que a data

base da categoria é 10
de abril. Entre as reivin

dicações mais expres
sivas, Ferrari cita a

redução da jornada de

trabalho de 44 para 40

horas semanais, repasse
da inflação, acumulada
em 5,50%, faltando

computar fevereiro e

março e aumento real de

5% sobre o piso atual da
\

categoria; que é de R$
390,00. Também reivin

dicam a revogação do

artigo da CLT que trata

do Banco de Horas,
instituído através de me

dida provisória
Na avaliação do

presidente do Sindicato,
a redução da jornada de
trabalho é uma luta,
inclusive, de outras cate

gorias, e que vai propor
cionar mais empregos e,

melhoria de vida do

trabalhador. ''A redução
.da jornada de trabalho

estafá na pauta da Refor-

Alexandre Bago

ma Trabalhista, no ano

que vem e inclusive na

já foi aprovada na Co

missão de Constituição
e Justiça da Câmara Fe

deral", informa o sin

dicalista.

No sábado último,
Sindicato promoveu
palestra sobre negocia
ção coletiva de traba

lho, ministrado pelo
coordenador do Diese de

Florianópolis, José Ál
varo Cardoso. O curso,
direcionada exclusi
vamente para a diretoria
do Sindicato.

Lotes industriais deJaraguá do Sul liberados emmarço
}ARAGUÁ DO SUL - A

prefeitura libera, até

março, as áreas do

lo teamento indus trial
localizado na Estrada
Nova para a instalação
de 11 empresas e mais a

incubadora da Jaraguá
Tec. O secretário mu

nicipal de Produção,
Dieter Janssen, infor
mou que foram In

vestidos cerca de R$ 200
mil na 'infra-estrutura,
beneficiando com lotes

inicialmente 11 empre-

sas e mais as que serão

incubadas no terreno de

lO mil metros qua
drados, reservado para
a construção do galpão.
"Em área remanes

cente, acreditamos ser

possível atender, numa
segunda étapa, cerca de
15 empresas. O serviço
de topografia da Pre

feitura está realizando

as medições", informou
o secretário. A cessão

dos lotes está amparada
na Lei de Incentivo às

empresas. Por 10 anos

elas ocupam a área e, a

partir de então, quitam
a dívida em 36 parcelas,
pelo valor venal lançado
pela Prefeitura. Somente
será beneficiado com

quem cumpnr as

seguintes exigências:
que a área construída

ocupe 25% do terreno e

que, após três meses do

recebimento os galpões
devem ser erguidos para
inicio das atividades em,
no máximo, um ano.

A Lei de Incentivo,
segundo Dieter Janssen,
j á beneficiou 131

empresas, com investi
mento total de' R$ 347

mil. Ainda de acordo
comJanssen, o Programa
de Incentivo ao Tra

balho e Qualificação
Profissional já atendeu
338 desempregados e

em breve uma nova

turma será formada.
Para esse pessoal, a

Prefeitura concede bolsa
e transporte coletivo.

O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues,
anunciou que a Rússia pretende ampliar a importação
do frango brasileiro, devido à crise sanitária em Outro!

países exportadores. Segundo Rodrigues, o vice,

primeiro ministro da Rússia, Boris Alioshin, assumiu
quem em 2005 as importações de carne suína e de

frango devem aumentar. Ele acrescentou que a Rússii
pretende ampliar também as importações de soja e

milho brasileiros. O ministro brasileiro revelou que
há interesse do país e, importar trigo e fertilizantes di
Rússia.

EXPORTAÇÕES
As. exportações brasileiras devem superar US$ 8�
bilhões. A previsão foi feita pelo ministre do

Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan. Para o

ministro, a sinalização' do setor privado é positia
Somente em minérios, o país deve exportar mais US!
1 bilhão; a previsão para o complexo soja é de vender

US$ 3 bilhões a mais e no setor de transportes o

incremento esperado é de US$ 1,5 a US$ 2 bilhõe

com a venda de aviões. No setor siderúrgico, as

exportações serão reduzidas, com o objetivo de reter

a matéria prima para o mercado interno. No entanto,

posteriormente será possível aumentar o valor

agregado dos produtos vendidos ao exterior, trazendo

compensação à balança comercial. Furlan disse aindi

que um dos pontos da agenda do governo para ativar

a política de exportações é a ampliação da árei[logística; que está sobrecarregada. Ela afirmou

também que 690 produtos serão retirados do contrOleiprévio para exportação, a fim de desembaraçar sua

venda no exterior. Mais de 3mil agentes da rede estão

sendo treinados para o comércio exterior, num ano

em que vai haver significativo treinamento de

empresas de pequeno e grande porte para o trabalho
de exportação.

'

Cotação de ontem

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO

,

Compra
2,9870
2,9000
2,8900

Venda

2,9878
'3,0000
3,0500

Corpo &Mente
. ACQUA CENTER
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AMarinha está oferecendo 700 vagas no Corpo de Fuzileiros

Navais, sendo 310 para candidatos do Rio de Janeiro, São
Paulo, Espírito Santo eMinas Gerais. Para participar é preciso,
entre outras exigências, ser do sexo masculino, ter entre 18 e

21 anos e possuir altura igual ou superior a 1 ,62m. As inscrições
estão abertas até 12 de março e a taxa de R$20 pode ser paga

a e nas agências do Banco do Brasil. Para tentar ingressar está
ue aberto mais um concurso para quem pretende ingressar na
aa carreira militar. Para mais informações sobre este e outros

concursos, acesse www.cliqueconcurso.com.br.

8ó SENAI
O Senai/SC Jaraguá do Sul está inovando o processo de

seleção para ingressar nos cursos técnicos oferecido pela
instituição. As inscrições estão abertas para o curso

Preparatório para cursos Técnicos e encerram-se no próximo
dia 28. A finalidade do curso é proporcionar ao aluno

conhecimento maior da lingua portuguesa e matemática,
ampliando a capacidade de escrever e fazer cálculos de forma
crítica e reflexiva. A duração do curso é de 128 horas, e será
oferecido duas turmas.uma no período matutino e 'outra

no período noturno. A responsável pela área de marketing e

comunicação, Morgana Machado Tezza, explica que a

introdução das aulas preparatórias se dá pelos altos índices
em reprovações. Mais informações podem ser obtidas

diretamente no SENAI ou pelo telefone 372-9500.

ai
u

� A conversão de despesas em prêmios é o foco do Sorteio

I ClubeOuro, a promoção dos cartões Ourocard que já premiou
I 270 clientes com automóveis OKm, pacotes de viagem para a
�

I[
Costa do Sauípe e passagens aéreas nacionais com direito a

1 acompanhante. Com a quarta etapa do sorteio, que será em

�I
17 de março, mais noventa clientes serão contemplados. Com
os sorteios do Clube Ouro, o BB busca recompensar os
clientes pela

I
fidelidade ao uso do O�rocard. Além de participação em

Sorteios, o cliente pode ainda optar por resgatar prêmios que
vão desde descontos em anuidade e produtos
eletroeletrônicos até milhas que dão direito a passagens aéreas
pela VARIG e TAM.

OUROCARD

REUNiÕES:

ml�iD.511m�B��º'\�
4" Feira - 19h30 - ENSINO

�DlIl11]gI1Yrí�IlOÓ�Jíli1Kítll
PARTICIPE!

"Ele dá generosamente
aos pobres, e a Sua
bondade dura
para sempre." Rua: Max Wilhelm, 289

Baependi / Jaraguá do Sul - se
Fone: (47) 370-6180

www.casadeoracao.com
2 Coríntios 9:9

� �stá lá? Não esqueça

Ir�xlmo momento chega
depender do que você faz
lste instante único que

o. A chave que abre o caminho
o.de estar ao alcance da mão,
alguém que está dançando

Gê\l!To�";�,e,,está qljerendo companhia, não
fique aí d'ócomputador, esperando

aterialize no real: pegue o

amigos, para aquela
sonhou esta noite ou

de ver gente, paquerar e
o mela d:b salão, não esconda sua

beleza em casa.

Câncer - Este é um ótimo dia para estar com

as pessoas que você gosta e curtir atividades
e tever planos de pular
bloco, maravilha, pois
ao suar bastante se

alguns quilinhos. Não

ição de líquidos: bebida

ida social não está precisando
esfilar na avenida não é
estinhas privadas com

ainda mais particular
carnaval, Cansaço, Que

de reciclar forças para
adormecido. E quando vem,

dO".Olê!

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

.INICIATIVA: SEMINÁRIO DISCUTE A FORMAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER EM JS

Atuação política das mulheres
ainda é considerada fracaem se

JARAGUÁ DO SUL - Nada

menos que 290 mil famílias

em Santa Catarina são chefiadas

por mulheres e 42% da

população economicamente

ativa é do sexo feminino. Estas

e outras informações referentes
à participação feminina na

'construção econômica do

Estado e do País foram
discutidas durante seminário

realizado na tarde de sábado

último, no Sindicato do

Vestuário.' O encontro, que
serviu de 'preparação e dis

cussão para a implantação do

Conselho Municipal da Mu

lher emJaraguá do Sul, contou
com a presença da presidente
do Conselho Estadual da

Mulher, Arlete Carminatti

Zaga, e da deputada federal do
PT; Luci Choinaski, que está

propondo a aposentadoria
para as mulheres donas de casa.

O seminário foi promo
vido pelo Departamento da

Mulher do Sindicato dos

Sindicatos dos Trabalhadores
nas Indústrias do Vestuário de

Jaraguá do Sul e Região,
liderado pela sindicalista

Rosane Sasse,que também

integra o Conselho Estadual.

Segundo ela, a intenção é

sensibilizar a classe política

GUARAMIRIM A

Prefeitura de Guaramirim

está colocando 08 placas de

sinalização na BR 280

alertando para a presença de

máquinas agrícolas ao longo
da rodovia. Outras 04

placas estão sendo co

locadas pelo Departamento
Nacional de Infra-estrautura

(DNIT). O prefeito Mário

Sérgio Peixer informa que

lê, leãozinho! Se você quer é
feita para brilhar nas

.

rico, com toda a pompa
erir celebrações mais

a na leo-caverna e mostre
nrons para o ser amado.
tirar as melhores notas em

Virgem - Não raro, durante momentos de
poeira baixa e conseguimos

com nossa essência,
s sonhos por realizar,

ais e mais umas tantas
issimas. Se isso está

você, ótimo, não deixe que
meio da folia.

Aproximadamente 50 pessoas participaram do seminário realizado no sábado.
Alexandre Bago

jaraguaenseOpara a imediata

implantação do Conselho

Municipal, a exemplo do que

já aconteceu em outros mu

nicípios de Santa Catarina. "A

implementação de políticas
públicas passa pela implan
tação do Conselho", avalia
Rosane.

De acordo com a pre
sidente do Conselho Estadual
da Mulher (que foi implan
tado em 2002) Arlete Carrni

natti Zaga, a criação de Con
selhos Municipais faz parte do

projeto de descentralização do

a, medida atende uma

solicitação do Sindicato dos

Trabalhadores Rurais e visa

oferecer mais segurança
nesta, área. "Mais uma vez

a prefeitura está executando
um trabalho que seria

competência do Governo

Federal, a exemplo do que

já ocorre com as roçadas às

margens da rodovia, bem
como a conservação dos

governo do Estado e por isso

deve contar com o apoio das

secretarias regionais de

desenvolvimento. "Estamos

nos preparando para a 10

ConferênciaNacional daMu

lher, programada para acon

tecer em junho ou julho, em
Brasília", informa Arlete.

Na avaliação da deputada
federal Luci Choinaski, por ser
esse o Ano da Mulher, ins
tituído pelo governo Lula, é

natural que haja mais mo

bilização em torno da

formação de Conselhos e im-

trevos, que é executado pela
prefei tura", comentou.

Peixer destaca ainda que
Guaramirim é um dos

maiores produtores de ar

roz de Santa Catarina, com

grandes plantações, dos dois
lados da pista em toda área

sinalizada.

O presidente do

Sindicato dos Trabalhadores

Rurais, Antônio Francisco

plantação de políticas públicas
que atendam aos interesses

femininos. Luci, como

parlamentar, é responsável pela
lei que garante auxílio ma

ternidade para as trabalhadoras

rurais e agora luta pelo direito
à aposentadoria para as donas

de casa. "Temos que quebrar a
invisibilidade das donas de

casa", argumenta a deputada,
que defende ainda uma maior

participação feminina na

politica. "De 513 parlamen
tares, apenas 47 são mu

lheres", exemplifica. (MHM)

Prefeitura de Guaramirim instala placas na BR 280

Albano, destaca a

importância das placas para
os produtores rurais.

''Assim como os motoristas,
os proprietários de má

quinas agrícolas também se

sentem mais protegidos".
De acordo com ele, mesmo
com as placas, toda travessia
de máquinas deverá ser

acompanhada pela Polícia
Rodoviária Federal.

.

t amar, ficar de papo pro ar...

m pouco, o que mandar sua
trai é uma dádiva, nada nem

um ser que é conectado
co que ela é como a flor, que

preçisa,s,eLcultivad� e muito bem tratada. s

Rasgando· seda, joganHo confete em você? E por
que não?

em nunca passou um Carnaval
não sabe o que está perdendo.
mistério não se revelam na

cê tem certo alguém na mira
e es a não entendeu a mensagem,
pon ,rya e convide-o para fazer um
samba com você; não fique sozinho com a TV.

Sagitário - Alguns sagitarianos são os

lescos, por onde passam
gargalhadas cheias de
m cavalgar pelas regiões
falar às pessoas sobre
Há ainda os tipos

claro, Para qualquer um deles,
muito pano pra manga.

Capricórnio - Carnaval em camarote muito
particular... Que seja discreto clou secreto,

assim que lhe agrada. Só não
ornecer o mapa do tesouro (com

você quer que lhe
o é você). O dia promete
bém. O céu está cinco D

Aquário - Mil e uma noites em pleno dia,
não é miragem não, aquariano. Oásis, sedas,

ça inebriantes: em sua

aginação quiser. Por
ando seu espírito pede
natureza a liberdade,
h, são os outros que

estão lhe segurando?
Peixes - É luxo só! Nossa, peixinho, com
esse seu manto de escamas furta-cor você

.

r lantejoulas e paetês.
naturaL. É, a natureza
acê. Confie em seus

pirem os sentimentos:
se não caírem na rede?
ecem que você derrame
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CORREIO DO POVO
P��1919

A Rainha do Carnaval Daiane (Em Cima da Hora) como Rei Momo
Emerson (Sem Preconceito)

CARNAVAL
r

Animado
o Carnaval deste ano foi embalado com muito brilho, animação e

entrosamento dos grupos.

Na sexta-feira aconteceu a eleição do Rei Momo, que contou com

quatro candidatos e oito candidatas para Rainha do Carnaval. Com

uma torcida animada, Daiane Raquel Rita, do bloco Em Cima da

H ora foi eleita Rainha do carnaval 2004. Francine dos Santos, do
mesmo grupo foi eleita primeira princesa. Nerciana de Andrade, do
Samba no Pé, foi eleita segunda' princesa. O Rei Momo deste ano

ficou com Emerson Correia, do bloco, Sem Preconceito.

"Destacamos este ano o entrosamento dos grupos, a dedicação,
fantasias luxuosas, o brilho e claro o público que compareceu em

massa", avalia o presidente da Fundação Cultural, Sidnei Marcelo

Lopes que acredita Jaraguá do Sul está despontando para

Carnaval. O Rei e a Rainha receberam cada R$ 500,00.
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COo� AUTHENTIQUE 1.0 -16V 04/04

� quente. Barras de proteção lateral, Faróis com duplo refletor Óptico,
Idros Verdes, Desernbaçador do Vidro traseiro. cuo AUTHENTIQUE 1.0-8 V 2 portas 04/04'

AUTHENTIQUE 1;6 -16V 04/04
AR . CONDICIONADO, Air Ba;; Duplo, Direção Hidráulica, Travas e Vidros Elétricos.
Sistema CAR (travamento automático das Portas a partir de 6 km./h), Controle
Remoto por Rádiofrequência.

(5)

-* .. '$:''' .,'
.

+ PINHJRA METALlCA.

(2)

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

À vista

1Jtf ,
À vista

til.
(3)

À vista

Rt'
,

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

RENAULT/SEU
/ lado

• REVISÃO PREÇOFECHADO • PEÇAS ORIGINAIS • PACOTEDEPEÇAS INSTALADAS (1)
• ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS • RENAULTASSISTANCE24H

Financeira Renanlt
•

.

groupe ReIBanque

Rede Renauít. 183 Concessionárias no Brasil. Vále do Itajaí e .Litoral Norte de Se.

BLUMENAU
.322·8800

ITAJAí
346·7400

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

l�:�ra mais informações sobre preços e condições, consulte a sua Concessionária Renault. (2) Preço ii vista do Clio Sedan Authenlique 1.0 16V -.04/04 e/ou com o financiamento aqui proposto com 55% de entrada +12 veles com Taxa de.o% a.m, Ou com
+ 1

e

v
e entrada + 24 vezes com Taxa de .0,79% a.m. + TAC (Taxa deAbertura deCrédito) + 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 o financiamento aqui proposto com 55% de entrada
eles COm Taxa de .0% a.m. Ou com 5.0% de entrada + 24 vezes com Taxa de .0,7.9% a.m, + TAC (Taxa deAbertura de Crédito) + IOF + R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário. (4) Preço à vista do scénlc Authenüque 1.6 16V comAr-condicionado, ccr

tura rnetáüca e o frete serão acrescidos aos valores dos veiculas. Financiamento coe ( Crédito Direto ao Consumidor) As taxas poderão ser alteradas, se houver mudanças significativas no mercado financeiro, sem prévio aviso. (5) Premiação:
ScénlcAuthentique 1.6 16V Okm - .04/04 na cor disponível nomomento do faturamento, no valor de R$ 4.0 . .05.0,.0.0, sem opcionais para o primeiro colocado. Um Renault Clio SedanAuthentique 1.0 16V ükm - 04/.o4,na cordispontvel nomomento do

PerlOd ' no valor de R$ 24.330,.00 sem opclona.ls_para". segundo colocado. Um. Renault ClíoAuthentique 2 portas 1.0 8V - Okm 04/04, na cordlsponlv,:,1 no.momento do faturamento no valor de RS 2.0.64.0,00, sem opcionais para o terceira. colocado.o do Concurso: de 15/01/04 a 29/02/.04. Condições válidas na data de velculaçâo deste anuncio ou enquanto durarem os estoques. Paramais mformações. inclusive sobre o Regulamento completo do Concurso, ccnsulte a sua concessionária Renaul!.
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CLASSI TERÇA-FEIRA, 24 de fevereiro de 200�2 CORREIO DO POVO

.. .. .. .. .. '" '" .. •

SEU SONHO
ESTÁ SE l.ocillila�10 .

édio:
Rua Leopoldo Mahl1ke

.

Próximo ao Clube Beira Rio

ESTÁGIO
DA OBRA EM
FEV/2004

,

,

brf

Garden�Jfówers
RES DENCE

(1 suite)

5
.. .. '" '" '" '" • .. .. .'

pa agar
15% de entrada e saldo direto com a construtora.

PRÉDIO
Tubulação água quente
ChUrtasqlleir<l na sacada
'Opção garagem cf dep. Privativo
Completo sistema de segurança

ÁREA DE LAZER
Sala de jogos
Sala de gin�1stica
Sauna cf ambiente de descanse)
Salão de festas ri churrasqueira e bar
Home Theater
Piscina adulro e infantil
Playground
Ambientes decorados e mobílíados
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TERÇA-FEIRA, 24 de fevereiro de 2004

. -- .

•movers

ALUGA-SE - quartos mobiliados,

próx. ao Trevo de Acesso ao

Schroeder. Tr: 370-3561.

ANA PAULA II - vende-se,
mista, ter. c/ 18,5 x 20m,
fundamento do muro pronto.

R$25.000,OO. Tr: 370-6279.

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

BARRA VELHA - vende-se, c/
100m', alv., 3qtos, 2 banh.,
garagem, chur., toda murada,
terreno de esquina. Tr: 370-
7467 comI. ou 372-0655 res.

COMPRA·SE - casa no bairro
São Luiz, Tifa Martins ou

proximidades. Tr: 275-2400 ou

9962·8154.

COMPRA-SE casa até

R$70.000,OO. Tr: 275-2400 ou

9962-8154.

CZERNIEWICZ - vende-se, próx.
CoI. Alberto Bauer, c/ 3 dorm.,
coz., churrasq., 2bwe e demais
dep. Todas janelas c/ grade e

ter. todo murado. Tr: 275-2400
ou 9962-8154.

ILHA DA FIGUEIRA - alv.,
nova, cf 70m2, c/ ter. de
500m', próx. Sup. Kasminski.
Valor à combinar. Tr: 9142-
4641.

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

.

JOÃo PESSOA - vende-se alv
C/90m2. R$37.000,OO. T��
275·6445.

NEREU RAMOS - vende-se, c/
4 qtos, 1 suíte, sala, coz.,

banh., lav., ehurrasq. e

pequena sala comI. Aceita-se

troca p/ casa em Corupá. Tr:
276-1035.

PENHA - vende-se, c/ 3 qtos,
sala, copa, coz., banho e

garagem. Toda murada, à 200m

da praia. R$42.000,OO. Tr:

372-3157.

PiÇARRAS - vende-se, c/
100m2, 3 qtos, sala c/ 2 am

bientes e demais depen
dências, rua toda asfaltada,
beira-rio. Tr: 376-4222.

PROCURA-SE - casa ou quitinete
p/ alugar, na Barra, Vila Nova
ou Figueira, até R$150,OO. Tr:

9955-7994.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, no Lot. Sto. Antônio, c/ 3

qtos, sala, coz., banh., lav. e

garagem. R$120,OO. Tr: 273-
6246 ou 9141-4740.

VENDE-SE - próx.Wigando
Meyer, c/ 15x35.

R$20.0QO,OO. Aceita-se troca

p/ carro até R$10.000,OO. Tr:

371-0083.

VENDE-SE - alv., próx. da Unerj,
C/100m2. R$33.000,OO. Tr:

370-1475.

VENDE-SE - ótima, nova, alv.,
c/ 3 qtos e demais dep., boa
localização, ter. c/398m2.
R$65.000,OO. Àeeita-se carro

como parte do pgto. Tr: 9997-
2020. Creei 7402.

VENDE-SE - alv., próx. do

Salão Amizade, c/94m2, c/
ter. de 688m2. R$38.000,OO.
Aceita-se carro ou moto no

nego até R$10.000,OO. Tr:

370-1823.

VENDE-SE - alv., c/170m2,
frente p/ rua'.
R$40.000,OO. Aceita-se

caminhão ou carro no

negócio. Tr: 9992-5070 c/
Guilherme ou Carlos.

VENDE-SE - casa na praia ou

troca por casa em Jaraguá. Tr:

371-3132.

VENDE-SE - sobrado, próx. Sup.
Lenzi, c/240m2, c/ 5 qtos, 3

banh., garagem e demais

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

VILA LENZI - vende-se, na R.

João André dos Reis, 338.

R$28.000,OO à vista ou

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

8538.

VILA NOVA - vende-se, próx.
Breithaupt, mista, grande, c/ 4
qtos, gar. e demais dep., anexo
+ 2 quitinetes, c/ 2 qtos e

demais dep., ter. c/450m2, rua
sem saída. R$55.000,OO.
Aceita-se pare. Tr: 9137-5573.

VILA RAU - vende-se, próx.
Colégio Julio Karsten.

R$25.000,OO e assumir fneto.

Aceita-se carro ou terreno de

menor-valor. Tr: 371-0648.

VILA RAU - vende-se, c/45m2,
ter. c/300m2. Tr: 376-2581.

ALUGA-SE - quitinete no Bairro'
Chico de Paula, p/ rapaz, moça
ou casal sem filho, livre de luz e

água. Tr: 370-7703.

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas, próx. ao Trevo de

acesso a Sehroeder. Tr: 370-
3561 c/ proprietária.

ALUGA-SE no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

AMIZADE - vende-se, c/ 2 qtos,
c/ eoz. sob medida.

R$45.000,OO à vista' ou

R$35.000,OO + fneto de

R$10.000,OO cf presto de

R$l77 ,00 p/ mês. Tr: 371-
7305.

AMIZADE - vende-se, c/44m2,
2 qtos, banh., sala, coz., área

serviço. Tr: 371-0882 .ou 9135-
8919 c/ Rosane.

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

9104-5468 c/ Tina. Creei
9839

CENTRO - v.ende-se, próx.
Verdureira, c/ 3 qtos, 2 banho e

Valorizando
seu ambienteI
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VEND'E-SE • PRAIA eAMBORIU
Apartamento - Frente ao Mar - 3 Suítes + Dep. 2 Garagens
RS 328.000,00
Apartamento - 2 e 3 Dormitórios (Suíte) - Pronto pi Morar - Novo -

Situado no Centro - Fínanciado em 30 meses. R$132.000,00 e RS 178.000,00

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

RS 80.000,00

ou 9132-4841 c/ Luiz.

VENDE-SE - c/420m2, na R. Pref.

José Bauer, ao lado da Recr. da Caixà
Econômica. R$14.000,OO nego Tr:

9144-0752.

VENDE-SE - na R. Hilda Frida Laffin,
lote 570, bairro Santo Antônio. Tr:
276-2182.

VENDE-SE - c/ 30.000m2, próx.
Malwee. R$38.000,OO. Tr: 370-
8097 ou 9104-5468 c/ Tina. Creei
9839.

VENDE-SE - terreno. Tr: 9952-9966

ou 9118-5820.

VENDE-SE � c/ 76 margas, na Tifa
dos Húngaros - Jguá 84, casa cf 3
qtos, sala, copa, coz., lav., bwe, 2
galpões c/ engenho de melado, c/
nascente de água. Tratar: 273-1660.

VENDE-SE - comercial, condomínio

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

VILA LALAU - vende-se, C/640m2,
na R, Alberto Santos Dumont, 729.
R$55.000,OO. Aceita-se carro até

R$10.000,OO. Tr: 37().1787.

VILA RAU - vende-se, de esquina, c/
425m2. R$23.500,OO. Tr: 9997-20

VILA RAU - vende-se terreno C/
364m2, Área Nobre, Lot. Re

nascença. Tr: 275-2236 c/ rose ..

FARMÁCIA -vende-se, em Jaraguá
do Sul. Aceita-se proposta. Tr: 9967-
4608.

VENDE-SE - bazar, no bairro

Amizade, móveis, estoque,
confecções, brinquedos, mato

Escolar, acessórios. Valor à
combinar. Aluguel R$250,OO. Tr:
371-8772 ou 9101-3494.

VENDE-SE - loja, excelentes

instalações, ótimo estoque e

faturamento, na Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 499, centro. Tr:275-
6339.

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

VENDE-SE - sobrado comercial, c/
437m2, centro de Jaraguá. Tr: 275-
2030/275-3964 ou 9967-8055.

demais dependências. Tr: 371-

5320 à tarde ou 275-0585

manhã.

GUARAMIRIM - vende-se ou

troca-se, estilo' sobrado, cf
peças amplas, c/80m2 a 20m

da Fameg. Valor à combinar. Tr:

370-9674 ou 8802-2362.

PiÇARRAS - vende-se, cf 1

suíte, qto, dep. de empregada,
2 sacadas, sala estar/jantar,
garagem, de frente p/rnar. Tr:

370-1020.

PRECISA-SE - de moça p/ dividir
apto no centro. Tr: 275-2650.

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

combinar. Tr: 9133-3476. Creei
3476

VENDE-SE - no Cond. Amizade,
c/ 3 qto5,a R$21.000,OO e

assumir fncto da CEF. Tr: 9997-
2020. Creei 7402.

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

R$75.000,OO à vista ou estudo

pare. Tr: 9977-5408.

VENDE-SE - c/ 3 qtos, 1 suíte +

2 dorm., c/ 141,80m2, no Ed.
Residencial Don Lorenzo.

R$110.000,OO. Aceita-se troca

p/ casa. Tr: 370-7124 ou 9132-
4841 c/ Luiz.

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

CENTRO - vende-se, próx. Justiça
Federal, c/ 10.5OOm2, fundos do Ed.

Amaranthus. Tr: 370-7271.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, c/
14x27, próx. Piscinas Malibu.

R$15.000,OO. Aceita-se troca. Tr:
9142-4641.

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

ITAJUBA - vende-se, a 100m da

praia. Tr: 9141-4740 ou 273-6246.

PENHA - vende-se, murado e

aterrado, à 200m da praia.
R$22.000,OO. Tr: 372-3157.

PiÇARRAS - vende-se, 800m da

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

PiÇARRAS - vende-se, e/2.0oom2,
defronte BR 101. Tr: 372-1395.

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

R$150.000,OO. Aceita-se casa ou

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

VENDE-SE - c/ 14x26, na R. Pedro

Winter, s/n, próx. Mat. DeConstrução
Winter R$20 000,00 Ir 370-7:124

APARTAMENTO
com 2 dormitórios no Ed. Isabella, próx.
Angeloni, semimobiliado, cf 2 garagens,
aquecimento a gás, salão de festas com

piscina. Entr. R$ 25.000,00 e saldo- em

40x _ direto com a construtora.

Contato: 275-3070. Creci 8950.

OFEREÇO-ME PARA

TRABALHAR COMO:

jardineiro;
limpador de caixa d'água;

limpeza de lote,
dedetização .

Tratar: 276-1299 ou

9103-9436 cj Adilson.

VENDE'SE - loja c/ móveis e

estoque. Valor à combinar. Tr: 370-
6988 c/ proprietário.

VENDE-SE - panificadora e eonf.

cqrnpl., no centro. R$35.000,OO.
Tr: 275-3106 c/ Luiz.

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

3132.

VENDE-SE - loja eompl. de

presentes e decorações. Tr: 8802-
5979.

VENDE-SE - padaria, compl., em
Guaramirim, R. 28 de Agosto, frente
a Estofaria Zen. R$16.000,OO.
Tratar no local.

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

VENDE-SE -loja Rqyal Barg, ponto
já formado, el mercadorias e

mobiliário. Defronte p/Marechal. Tr:
275-3070. Creci 8950.

VIDEOLOCADORA - vende-se, no
bairro Água Verde. Aceita-se carro
ou casa na praia de Barra do Sul no

negócio. Tr: 371-2525.

VIDEOLOCADORA -svende-se. c/
8 anos, c/ clientela formada, bairro
São Luís, motivo mudança. Tr: 370-
8954.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
lindas, locais c/ água. Tr: 275-2400
ou 9962-8154.

VENDE-SE - linda área c/
20.0oom2, chácara ecol., tipo eond.
res., ter. c/ toda infra-estrutura,
pronto p/ construir, água de

nascente, a 5km do centro, acesso
todo asfaltado, escritura/registro,
100"10 regularizada. R$E;)O.OOO,ooe/
propr. Aceita-se contra-proposta.
Tratar: 370-8563 ou 9103-3580.

VENDE-SE - c/ 20.850m2, p/ res.
ou lazer, c/ casa sulça.jarcim.lagoa,
canil, riacho, geipão/quitlnete, ter.
pnontos p/ construir, a 10m do centro.
àsfalto até a entrada. Motivomudança.
R$155.000,oo. Aceita-se imóvel de
mÉmorvalorno litoral sul ou proposta.
'Tratar; 370-8563 ou 9103-3580.

JARAGUÁ 8,4 - vende-se, c/
1.9OOm2, casa, galpão, aproveita-se
para fazer lagoas. Tratar: 273-1660.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SDN
compra - vende - troca

financia - novos e usad�empregos
•

EscortXR3
Opala compl. 6 cU.
TItan

Escort

Gol
Élrasllla
"Del Rey

, Moru:a Classlc
GoIGT1.S
Santana QUantu"
.Corsa .

'

88 Amarelo A
eo grafite G
96 azul
96, bO;do
so
T1

.89 verde
88

:$ .;

So.:;,,!
'95
89
93 A
et branco A
89 verde' G

Ol,. preta G
89 preta
86 :bege G

bordõ G

preta
prata

i-' vermelha

,.preto
;; :!pr�to ':
'verde,
branca

branco
,.preto G

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:
lote e detetização. Tr: 276-1299 cl
Adilson.

• OPERADOR DE SISTEMA (6111 A) experiência em

faturamento, conferência de mercadorias, notas fiscais, estoque
e contas a pagar. Disponibilidade para residir em Guaratuba _,

SC.

• VENDEDOR EXTERO (6113 A) Experiência em vendas nas

áreas de construção civil, engenharia civil ou arquitetura.
• COMPRADOR (6117 A) 01 ano de experiência em- compras.

• AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL (6118 A) 02 anos'
de experiência na área.

• DIRETOR DE ARTE (6120 A) Experiência em Agência de

Publicldade.

OFEREÇO-ME _ pI trabalhar como PROCURA-5E -estágío como técnico

mensalista, diarista ou aux. de téxtil. Tr: 371-5640.

produção. Tr: 371-7424.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
torneiro mecânico. Tr: 9142-1332 cl
Alexsandro.

Uno

Escort Ghla'
Moto XRL 125C
Florlno Plck-up LX
Premio
Kadett conversível, compl;
f,1POOMWM

'

GoI'1';S .'.
,Moto YBR(entr.
GoI1.SGLI
G�11.6 shalestôn'

CONSÓRCIO - vendedores(as), com

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como experiência na área extema p/ Jaraguá
diarista na parte da tarde. Tr: 376-3650. do Sul e região. Ótima remuneração.

Tr: 371-8153.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
diarista. Tr: 275-3440. HOTEL ESTÂNCIA RIBEIRÃO GRANDE

- precisa-se de recepc. e aux. de COZo

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como Dispomos de 3 vagas para cada setor.

empregada doméstica, revisão e outros Tr: 275-1995 cl Juarez ou Nunes.

serviços. Tr: 376-3225.
PRECISA-5E - de farmacêutico cl nível

OFEREÇO-ME - pI trabalhar na limpeza superior compl. pI atuar em Jaraguá
de caixa dOágua,jardinagem, limpeza de do Sul. Tr: 379-1287 clWilson ou Nice.

,

• REDATOR PUBLlCITÁI�UO (6121 A) Terceiro grau completo,

experiência em Agência de Publicidade.
• NUTRICIONISTA (6123 E): Com terceiro graucompleto.
• AUXILIAR TÉCNICO I (6124 E) Cursando no mínimo o 3º módulo

de Técnico Eletrônico.

• TÉCNICO MECÂNICO OU ELETROMECÂNICO (6125 E) Que

esteja iniciando o curso.

• AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6110 ES) com experiência em

faturamento, notas fiscais, orçamentos e cobranças.
Preferência residir no Bairro Vila Lalau ou proximidades.

(Jaraguá do Sul)
• TÉCNICO EM ELETRÔNICA (6035 A) qorn experiência em

eletrônica digital e analógica, conhecimento em computação e

ter boa leitura em inglês. (Jaraguá do Sul)
• SUPERVISOR DE PCP (6038 A) experiência de mais de 3

anos na área, com conhecimento em montagem de planejamento

Estratégico pI PCP e planos de ação. (Jaraguá do Sul)
• ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR (5947 EL) experiência
na função, possuir curso superior em Comércio Exterior

completo ou cursando, necessário saber falar fluentemente

inglês e ter carteira de habilitação.

(Jaraguá do Sul)
• CONSULTOR TÉCNICO (6002 EL) com experiência na área

automotiva. (Jaraguá do Sul)
• GERENTE COMERCIAL (6058 EL) Necessário possuir curso

superior, ter conhecimento básico em inglês e de preferência
ter trabalhado no área alimentícia (Schroeder)
• LíDER DE ESTAMPARIA/ENCARREGADA (6019 EL) com

experiência comprovada na área. (Guaramirim)
• FRESADOR (5970 A) experiência de 6 anos na função,
necessário possuir carteira de habilitação. (Jaraguá do Sul)
• FRESADOR (6007 EL) experiência na função e conhecimento

em manuseio de torno mecãnico. (Jaraguá do Sul)
• TORNEIRO MECÂNICO (5971 A) experiência de 6 anos na

função, necessário possuir carteira de habilitação.

(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

expenêncla 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)

Ford Ka
Kombl stande'i'
UnoMllle
Ford Stratus compl.

Empresa no ramo de

Disk-entregas dispõe
de vágas para
motoboys com
experiência
comprovada,

interessados tratar pelo
telefone 370-5478 com

Gilberto.

Cei: 9963-764�Tel: 371-7212PRECISA-SE

farnacêutico(a)
para Massaranduba.

Tratar: 379·1100

Av, Pref, Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lala�

R$9.500,OO. Tr: 372-3652 cl
Alcides ou Edinéia. Com. de Peças Antoni�

rr:q-bqtª]
[RQÇ".cYJ?IfÇlJ
tOrdenhadeira•

::••••••, •• ; .•• " �".-. .-" � � '" •• m •• �.;_.C..J

cf Marcos em

Horário Comercial
MONZA - vende-se, GL, 95,
álcool, 2p, compl., - ar. Oferta.

R$7.950,OO ou finac: Tr: 370-
3574 ou 9123-7355 cl Waldir.

--��7
.�•••

veículo

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

Fone: 370-2764
Cei.: 9104-2070/9957:6091

R$24.000,00. Aceita-se propo>
ta à vista ou veículo menor vala.

Tr: 370-8563 ou 9103-3580.

OPALA - vende-se, diplomata, 87,
bordô. R$5.000,00. Tr: 370-6279.

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

VERANEIO - vende-se, 70, origina
cl reparos na lata, câmbio �

marchas C20. Tr: 371-5832.

CHEVEITEr vende-se, 83, 1.6,
preto. R$4.000,00. Tr: 370-9791
cl Diogo.

o
"O
.

.�
Atendemos frotas e particulares �

I

- 1ª convertedora de se
- Mais de 2mll veículos convertidos

CORSA-vende-se, sedan, 01, 4p,
branco, único dono, 50.000km,
cl GNV. Carro de mulher. Tr: 371-
8772 ou 9101-3494.

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

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

(12:00 ou após 17:30)

CORSA - vende-se, 95, branco.
R$4.700,00 entro + parco de
R$192,00. Tr: 372-2345 ou

9134-1680 cl Célio.

REGIÃO NORTE em:

Jaraguá do Sul- Fone: (47) 372-1777 / Rua Barão do

Rio Branco, 230 - centro

0-20 - vende-se, branca, compl.
R$33.000,00. Tr: 9962-5055.

KADEIT - vende-se, 95, bordô,
trio elétr., ótimo estado,
R$2.500,00 entro + 30x
R$364,00. Tr: 373-2651.

.

Rua Jorge Czerniewicz! 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 - CIP 89255-000

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

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:
São José - Fone: (47) 258 - 0036 / Rua Abelardo Manoel
Peixer -150 - Barreiros

KADEIT - vende-se, GSI, bordô,
2.0, 93, excelente estado,
compl.ta.c., teto, d.h., v.e.).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSI

XT-600 Preta

CB450TR Vermelha

�OTOS
XT225

,YBR 125 E

Titan ES

Titan ES. Verde

Titan KS Azul

(371 .. 1970) Titan ES Prata

Titan Verde

Compra Vende Titan Cinza

Financia
Titan Azul

Troca -

CGI25 Branca

Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski
CG 125 Vermelha 1984

1985

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

•

IC
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FIORINO - vende-se, pick-up, 84, bom
estado. R$2.400,OO. Aceita-se troca.
Tr:371·5917.

FIORINO - vende-se, furgão, 1.5, 97,
branca, ótimo estado . .Acelta-se carro

demenor valor. Tr: 372-0391 ou 9965-

8875.

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

PALIO - vende-se, EDX, 4p, 97, grafite,
vid./tr. elétr., ílrnp.ydes. traseiro, cl
alarme, cd e insufilm. R$11.000,OO. Tr:
2748329.

PALIO - vende-se, ED, 97, 2p, limp.,'
des. traseiro, ar quente. Só R$9.500,OO.
Tr: 37Q.3574 ou 9123-7355.

'SPAZIO - vende-se, 86, álcool.
R$1.950,OO. Tr: 37Q.3287 cl Andréa.

STRADA - vende-se, 99/00 cabine

estendida. R$13.500,OO. Tr: 8803-5791
cl Ana Paula.

TEMPRA - vende-se, 92, compl.
R$2.500,OO + assumir 26 pare. Tr: 275-
2492 ou 9115-6439 cl Bianca.

TEMPRA - vende-se, 94, gas., 2.0,
16v. R$2.500,OO + 17 presto Tr: 275-

2365 ou 372-3624 cl Roberto.

DEL REY - vende-se, 84, álcool.

R$2.400,OO. Tr: 37Q.3279.

ESCORT - vende-se, 89, prata, limp./
des. traseiro, teto. R$3.500,OO+ financ.

Tr: 273-5158 ou 9113-6950 cl Hilário.

ESCORT - vende-se, 85, ótimo estado.

R$3.800,OO. Tr: 371-5917 ou 9134-0498.

F-75 - vende-se, azul, 70, 4x4,
gasolina, 6cc, reduzida, 5 pneus
fronteira. R$6.300,OO. Tr: 376-2973.

F-1000 - vende-se, cabine dupla, 86,
modelo Souza Ramos, prata. Tr: 376-
0168 cl Amilton.

F-1000 - vende-se, 94, motor MWM,
diesel, toda original, cl capota de fibra.

Aceita-se carrosé utilitários ano 98/99.
Tr: 275-2030/275-3964 ou 9967-8055.

F-4000 - vende-se, 85/86, MWM,
motorc/ 80.000km, revisado, 2° dono,
parto Tr: 997g.1437:

FIESTA - vende-se, 95, ótimo estado,
conseMÇão. R$5.0000,OOentr.+ 13 pac,
deR$204,OO. Tr: 371-8772ou 9101-3494.

FIESTA - vende-se, 97/98, 4p.
R$10.500,OO. Tr: 9902-6717.

KA - vende-se, 98, cinza meto

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

MAVERIK - vende-se, 76, V8, pi
restauração. Aceita-se troca. Tr: 371-
7538 cl Ivo à tarde.

MONDEO - vende-se, DLX, 97, ótimo
estado. R$16.900,OO. Aceita-se troca
pI veículo de menor valor. Tr: 9117-

0493.

PAMPA - vende-se, 84, álcool, 1.6.
R$2.600,OO. Tr: 376-1483 cl Juan.

PICK-UP WllLlS - vende-se, traçada,
carroceria original de lata, bom estado.

R$4.500,OO. Tr: 273-0211.

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

FUSCA - vence-se, 77, só vende.

R$2.300,OO. Tr: 372-3655.

FUSCA - vende-se, 67, 1.300.

R$1'.200,OO. Tr: 9902-3358 cl
Eduardo.

GOL - vende-se, 1.6, 86, álcool, perto
estado. Aceita-se carro ou moto na

,

troca no valor de R$3.500,OO. Tr:

9975-0045.

GOL - vende-se, GTI, 93, impecável.
Tr: 9125-1851.

GOL - vende-se, 1000, 95, motor e
pneus novos, ótimo estado.

R$5.100,OO à vista + cons. Tr: 274-

83f:l4.

GOL - vende-se, 85, doc. em dia.

R$1.300,OO. Tr: 275-3106 cl Luiz.

GOL - vende-se, 1000, 95, branco,
impecável. R$7.200,OO. Tr: 275-1379.

GOL - vende-se, 91, branco, 4 pneus
novos, amortecedor novo, perf.
estado. Aceita-se troca. Tr: 373-2117.

UNO - vende-se, smart, 01, 2p, ótimo
estado. R$10.100,00 ou entro míhima

R$1.500,OO + fncto. Ir: 37Q.3574 ou

9123-7355 clWaldir.

UNO - vende-�e, S, 91, 1.5, ótimo
estado. R$6.400,00. Tr: 37Q.7315.

COURIER - vende-se, 98, azul

marinho, cl prot. de caçamba e capota
marítimá. Tr: 37Q.2468 clWalmor .

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

276-0397.

KOMBI - vende-se, 76, bom estado.

R$2.500,OO. Aceita-se troca, Tr: 371-
5917.

LOGUS - vende-se, 94, GlS, compl.
R$9.500,OO. Aceita-se troca por Gol
ou Corsa até R$10.000,00. Tr: 275-
0585 ou 9903-1865.

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

SANTANA - vende-se, 88. Aceita-se
troca pI moto de menor valor.

R$5.500,OO. Tr: 275-2385.

Oferta .......... ·_ ...... ··

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.

HUm c Li c k r e rn 5 U a v i d a p e 5 5 o,a I e p r o f i 5 5 ;' o n a I "

,

Computadores
Completos

Impressoras &
Impressoras fiscais

Móveis

Acessórios

Programas!
licenças do
windows

,

excel/word/linuxl ."'--

Sistemas para
comércio e

Indústria: Pcp,
Exportação, r

administrativo,
controles,
emissões fiscais,
cupom fiscal e
nota fiscal, etc.;

MICRO a partir de:

R$ 1.387,00
A vista ou financiamos

em até 24 meses.

Configurações: Duron 1.8 - 128 rnb
de memória, Hard Disk 40GB, fax

modem 56k. cd rom LG 52x, Placa

mãe ECS, Placa de vídeo AGP 32 mb,
monitor 15" Samsung, drive disquete
1.44, teclado, mouse, gabinete atx

300w, caixas de som amplificada,
180w, placa de som e rede integrada

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

- Estaciohamento Grah.íito - Fóne/Falc: 275-2684 • etnail: irifoclick@ibést.com.br
',.

.- ., "_ •

_ �_. •

:._'�:':':._ '. _

-

o.,., "'.'. c.: cc,
•

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'A;. PREF. WALÔ�MA�<Ii�J'B�b809
,; VIEIRAS .JAIIAGÜÁºO SUL,

cinza

prata
vermelho

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 S� comp/. -Ar

Gol Special
Golf compl. + couro
Gol Special
Polia Classic comp/.
Gol16v 4p

Tipo 1.6 IE comp/.
Uno 1.5R

Corsa Wagon
S·10 comp/.
Courier Clx

, Escort.Hobby
F-lOOO
F·4000
Corsa Wind MPFI
Fiat Uno Eletronic
Gol1.000i
Gol GIII completo 1.6
Horino Warking
Corsa 1.6 pick-up
MS 608 carroceria
MB 1513 caçamba
MB 1113 truck
MB 710 turbinado. c/ baú
MB 710 turbinado

azul
cinza
cinza

vermelho

bordô

vermelho

vermelho

verde

branca
vermelho

amarelo

azul

vermelho

branco

97

94

96

00

96

96

82

79
75

98

00

Mondeo GLX • top de linha
Escort GL 16v comp/.

Scenic RT 1.6

Scenic RXE 2.0
Vectra GlS 2.2
Gol G1I14p, 16v
Astra Gl comp�
F-l000 cabo Dupla
GoICL1.6
Vectra CD

GolMI

Corsa Wind 4p
Goll.0

370-3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul. se

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

BRANCO
BRANCO
BRANCO
AZUL
PRETO
CINZA
VERDE

2002
1999
1999
1994
1994
1993
1993

'FlAT
UNO CS VERMELHO 1989

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

PRETO
I

2000
VERDE 1998
VERMELHO 1998

<- VERMELHA 1997
AZUL 1997
CINZA 1994

VOLKSWAGEM

FIAT PalioEDX4p
Tempra
PalioEOX

EscorlGL 1.6

Pampa
FordKa

Escorl

GolSpecial
Saveiro

Voyage
Goll.6

98

97

97

95

95

98

, 89

01

93

83

96

Branco

Azul

Prata

Cinza

Azul

Azul

Azul

Branco

Vinho

Cinza

Bordá

Azulmet.

Prata

Prata

R$11.500,00
R$12.500,00
R$10.800,00
R$ 8.500,00
R$ 8.700,00

R$10.500,00
R$ 5.200,00

R$11.500,00
R$ 9.800,00
R$ 3.800,00
R$ 10.500,00
R$ 8.800,00
R$ 6.000,00
R$ 9.800,00

Uno

Parati

KaGL

S-10deluxe
MonzaGLS
BelinaGLX
0-20

Pampa 1.6
Gal MI

Gol4p
Meriva
Selina

Omega
Omega
Omega
Omega
Gol

EscortZetec

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

FORD

vw

GM Monza GL comol -Ar 95

Kadelt 90

Kadelt 96

Gadotti VEÍCULOS
Fone: (47) 372-2143

'FINAlCIIRA
- V Votorantin[ I finanças

GM
Vermelho
Branco
Branco
Bordô
Cinza
Bordo
Azul
Prata
Vermelho

VW
Branco
Branco
Branco
Branco
Prata
FIAT

Azul
Vermelho
FORD

Prata
Azul
RENAULT
Cinza

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

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

GM

ompra Vende, > Tr�ca ....

Financia
Wáller rIlar,quardtjJ850'" Barra 11.0 Ri.� Molha - Jaraguá �o Sul � se,

Azul 02
Branco 01
Azul 98
Cinza _98
Branco 96
Marrom 95
Cinza 93
Cinza 92
Amarela 86

Prata 86

Cinza 80

Verde met. 88
Vermelha 94

LD veíeulos 373-4047

03
03
01
97
97
95
94
93
93

02
01
99
99
99

94
89

97
98

00

Palio 500 anos 1.0, comp/. + ar
Palio Weekend Stile cornpt,
Palio EX 4p
Marea EX 2.0 20v 4p comp/.
Tempra 2.0 8v comp/. GNV

Gal MI 1.0, 2p. comp/.
Gol 1.0 16v 4p
Goll.0 MI
Gol LO 16v 4p /.t., d.t., a.q.
Golf 1.6 comp/.

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

vw

oflre
IGIII plus, gasolina, 4p
Ocab. Estendida, 6cil.,
If2.0compl.
oMille
mpa álcool
luxSw4, diesel
OOOdiesel
000

GNV

99
99
98
00
01

99
99
98
01
03
97
96
01
98
97

branco
verde
branco
branco
cinzamet

cor!

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

cinza 89 D

bege 91 G

vermelho 94 G

branco 98 G

prata 01 G

prata 94 G

preto 96 G

cinza 95 G
azul 01 G

preto 01'- G

99 G

cinza

verde

preta

373-0806
373-1881 372-0676

Monza SLE, álcool 1.8 96

Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasolina 87

Chevette Sl, 1.6, gasolina
Fusca 1300

Chevette DL 1.6

Corsa Super 1.0

Gal MI 1.6 cornpt.

Vectra G'LS, 2.0,. compl.
Palio 4p

Pálio, 1.0. ED, 2p

87

78

93

97

98

97

00

98

prata

branco

motor zetec, R$12.800,00
cabo est., GNV. comp/. R$ 22.500
compt. R$ 8.700.00
álc .• d.h .• 1.6 R$ 4.700.00
comp/. Cabinada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6.700,00
1.0 c/ opc. R$11.300,00
R$13.500.00
1.8 comp/. R$ 33.000.00
1.6, gasolina. R$ 5.800.00
GNV. R$15.500,00
GLS. comp/., 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

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

Goll.02p
Voyage 1.6 2p
SanJana 1.8l4p
Fusca 1300
Fusca 13002p
Saveiro 1.6MI2p
UnoCS1.3,2p
UnoCS1.32p
Blaser2.24p

,

Corsal.02p ,

Corsa 1.04p
TiJan 125 KSE
Tilan 125 KSE
Tilan 125·
TiJan 125KS
Titan 125
BisC"100

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo
ferroviária)

1993
1984
1998
1985
1981
2000
1986
1986
1996
1996
2001
2002
2002
1998
2000
1996
2001

G
G
G
G
G
GNV
A
G
G/GNV
G
G
G
G
G
G
G
G

Cinza
Branco

Bege
Branco
Cinza
Verde
Cinza
Roxo
Cinza
Azul
Praia
Azul

01 verde R$ 28.000,00

cinza R$ 18.500,00

preto R$ 9.500,00

chumbo R$ 45.000,00

96FIAT

91 branca

UnoEP a.c., trio'

PajeroCOmpl.
Gol CU a.c., d.h.

Kadet

FORD
GM

96

95

95 R$ 12.500,00

R$ 8.500,00

R$ 7.500,00

R$ 19.000,00

MOTOS

94 pretoVermelha

�tVermelha
\ Vermelha 92 cinza

Clislorn s
Barraca pi camping completa

95
94

94
91
,86
94
97
92

87
01
98
94

88
86
94

96
95
94
90

76

fBONTilL
VEíCULOS

COMPRA
VENDE
TROCA
FINANCIA

311-4510/316-2895FIAT

BR 280 KM 60,329 - Guaramirim [em frente a FAMEG)
TipoSLX2.0compl. Bordo

TipoIE2p(-a.c.) Preto
Horino Furgão 1.0 Branca
Fiat Premio CS Prata
Elba Prata
Escort Hobby 2p Praia
Escort SW compl.+ teto Bordô

EscortGuarujá4p Prata
F-l 000 F Baú termico Praia
Corsa Sedan v.e., t.e. Praia
Corsa Wind Bordô
Vectra GLS completo Branco
D-20 Branca
Fusca 1600 Branco
Gol IODO Branco
GolCL 1.6 Branco
Logus GL Azul

Logus GLS, compl. Bordô-
Saveiro Azul

Motor room -casa compl.Azul

F-1000 gabinada
Monza v.e., t.e.

Monza v.e., T.e.

Tempra compl.
Escort

Goll000

MonzaSLE

Fusca

Chevette 1.6

Goll.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

FORD

GM

vw

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 BERNARDO DORNBUSH, 1654· BAEPENDI- JARAGUÁ DO SUL - SC

GOl2p
Corsa 4p
Saveiro
Corsa 4p
Siena
COurier
Gol
GOll
Uno
Parati CL
VOYage
�hevete Juniorusca

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

tr., AI
trava
trava

V.E, Trava; ai
completo, ar
ar, trava al.

completo

Chevette + rodas 87

Tempra compl. Único dono 97

Logus 94

Escort Guarujá cornpl. 92

Uno 4p 96

Escort 89

Titan 01

Biz ES 00

Scooter 97

brancO

prata
verde

cinza

bordo

azul

vermelha

preta
velrnelha

2p

Aceitamos troca por carro

Honda Tltan ES

"Gol Plus 1:'0 '2p
ÚnoCS 1.500 2p
Monza SLjE 4p
i"S-IQ,diesel, cornpl,

-WILLIAMU8ICUI-OS
Rua Marechal Castelo Branco, (47) 374-1117
3549 - Centro - Schroeder 9975-0117

Preto

Branco.
Cinza
Vermelha
Branco
Prata

91
02
87
98
94
01
88
93
83
97
94
81
78
01
84
75
87
79
81

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

(t R$ 7.500,00
R$ 17.500,00
R$ 5.900,00
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$ 4.900,00
FINANCIADO
FINANCIADO

Escort L 1.6
Gol Special (SEM TROCA)
Belina L 1.6
CG 125 Titan
Gol1.0
Fiat Strada est.

Opala Diplomata
Saveiro 1.6
Goll.6

Jeep Cherokee Limid

Ranger )\L cornpl,
Corcel li
Brasilia

Azul
Dourada
Branco
Verde
Preto

Bege
Cinza
Vermelha
Branco

(47) .371-9730

nua Bernardo Dornbusch, 1880.- BlII�pcndi - Jal'ôlguá do Sul

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

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

branco 01
preta 02
branco 00
branco 00

����co \ §ã
vermelho 97
branco 97
branco 97
verde 95'
preto 95
prata 94
branco 94
prata 93
preto 94
vermelho 93
bege 91
branco 91
azul 91
vermelho 78/90
branca 89
vermelho 88
prata 88
azul/vermelha 88/89
verde 97
azul 99

G
G
G
G
O
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
O
A
O
'G
G
A
A
G
G

Gol MI1.02p
VT - Shadow 600cc
Gol GIII16v 2p
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diesel
EscortGLX 1.816v. comp/.
Palio 1.0 EO
Pampa 1.6L
Parati 1.6 MI c/ a.c.
Omega GLS 4.1 comp/.
Passat 2.0 4p compl.
GoICL1.6
Gol LO
Logus GL1.8
Corsa 1.0 2p
Kadet SLE 1.8

�:v����gL 1.8
Monza Classic 2p
F-l000
Pampa 1.6
Uno 1.3S
Del Rey 1.6 GL
Escort
Gol LO MI plus
Gol1.0MI

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

VW 8.120

VW 8.120

VW 15.18!)

VW 14.220

VW 14.170

VW 17.210

CAMINHÕES

02 R$ 53.0'00,00 chassi

01 R$ 53.000,00 cf baú

01 R$ 75.000,00 3° eixo chassi

97 R$ 68.000,00 3° eixo graneleira

99 R$ 58.000,00 toco ct baú

01 R$ 85.000,00 3° eixo chassi

DOurado
Dourado
Prata
Dourado

, Gol
Cnevette
Del Rey' Ghia
Monza SL/E
Escort

Voyage álcool

311-0802
311-8281

EXD. Antônio Carlos ferreira, 130 • Centro - Juuá do Sul
Fiesta cornpl. Prata

Corsa sedam compl, modo Novo Prata

03
03
03
02
01

01.
01
01
99
98
98
97
97
97
98
96

AzulCorsa Classic
Gol Treruí 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., D.h.
Honda Civic LX
Corsa 4p cf d.h. + trio

Palio Weekend cornpl.
Corsa 2p cf opc.
Gol MI c/ v.e., t.e.
Palio edx cf O.h. E trio
Fiesta 4p cf opc.

Cinza
Vermelho

Azu]
Cinza

Branco

Branco

Prata

Azul
Branco

Branco
Prata

Cinza
Verde

Volkswagen
GolCL 1.6
Passat lS
Brasília
Fusca
KOMBl Furgão
Chevrolet
0-20-Sulan compl.
Astra Gl$
Monza $LE 2.0 2P
Corsa
Fiat
Kadett EA
Strada working Cinza
Uno Eletronic 1.0
Ford
WJllys
Rural Wlllys
fiOO
Escort
Del Rey Ghla
Corcel I
Caminhão
M. Benzjl60B D
Renault
Renaurt Lê
Moto
VBR

Branco
Vermelho
Bege
'Azul
Branca

G
A
G
G
G

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

.

89/89
2000
87/87
97

93/93
99/2000
94/94

70
'76/76
65/65

. 84
85/86
76/76

80/80

96/96

2002

R$ 6.200.00
R$ 2.500.00
R$1.300,00
R$ 2.500,00
R$ 3.800.00

R$ 28.500,00
R$ 25.000,00
R$ 3.900,00
R$ 10.500,00

R$ 8.900,00
R$ 14.500,00
R$ 6.200,00

R$ 6.500,00
R$ 7.500.00
R$ 6.500.00
R$ 3.500.00
R$ 3.500,00
R$ 1.500.00

R$ 20.000,00

R$ 4.500,00 32x258,O

R$ 1.800,00 20x224,O

Prata
Azul
Azul
Branco

o
G
G
G

G
G
G

G
G
G
G
G
G

O

G

G

Verde

Verde

Azul
Verde

Bege
Branco
Dourada
Verde

Vermelha

Prata

Bcroô

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

SANTANA - vende-se, Cl, 85,
álcool, verde meto R$4.300,00.
Tr: 275-2522.

SAVEIRO - vende-se, 01, onr,
1.8, gasjGNV com inmetro,
cornpl., prata, rodas de liga,
lona rnar., ótimo estado. Aceita
se proposta à vista. Tr: 370-
8563 ou 9103-3580.

VOYAGE - vende-se, 92, Cl,
1.8, gas.jGNV, a.c., impecável.
R$10.500,00. Tr: 370-7299
ou 9955-.3915 cj Julio.

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 pj crianças,
rodas de liga leve. R$
21.000,00. r-. 370-8928.

DAKOTA - vende-se, camionete
Dodge, sport, 3.9C, 99, verm.,
cabine estendida, compl.,
impecável, gas.jGNV. Tr: 371-
6506. '

GAIOLA - vende-se, pj trilha,
motor 1500. R$1.800,00. Tr:
276-0743�

JIPE - vende-se, 66, 4x4, cj
reduzida, original, motor em

bom estado. Tr: 9133-5527.

JIPE - vende-se, 58, dourado,
equipado cj rodão, ótimo
estado. R$7.500,00. Tr: 376-
0017.

L-200 - vende-se, 95, a.c., d.h.,
prot. de caçamba e aro

esportivo. Preta. Aceita-se troca.
R$27.000,00. Tr: 371�2357.

L-200 - vende-se, cabine
dupla, 95, a.c., 4x4. R$
30.000,00. Aceita-se carro de
menor valor no negócio. Tr: (47)
9102-0009 cj Santiago.

PEUGEOT - vende-se, 405, SRI,
2.0, 95, banco de couro, teto

solar, freio ASS, porta mala

grande, compl. R$12.000,00.
Tr: 9997-2020.

RENAULT - vende-se, Scenic,
compl., 00, RT, 1.6, excelente.
R$27.000,00. Aceita-se troca

por carro até R$10.000,00. Tr:
379-1100 cj Marcos hor. comI.

SPRINTER - vende-se, 97 j97,
a.c., 16 lugares, bancos
reclináveis, cj serviço. Tr: 370-
6565 ou 9953-5676.

AGRALE - vende-se, baú, 1600.
Aceita-se troca.por 0-20 ou F-
1000 e volta diferença. Tr:
9963-5665.

1113 compra-se, de

preferência financiado. Tr: 372-
0108.

AGRAlE - vende-se, 27.5, de

trilha, 91", motor novo, caixa

nova, cj doto. R$900,00. Tr: 371-
7562 ou 9134-2104. .

Compro Consórcio

contempladoou não

contemplado, mesmo
em atraso, pago à

vista, em dinheiro OXX
475220256 ou 47

99680588'.

BIZ - compra-se, em bom estado.

Paga-se à vista. Tr: 9957-3808_

BIZ - vende-se, 02j03, preta,
financiada. R$2.000,00 + 22x

R$198,OO. Tr. 371-1846 cj Jéferson.

CG - vende-se, titan, 01,
18.000km, prata. R$3.250,00.
Tr: 9979-0605. I

COMPRA-SE - honda Biz j Dream
Tr: 9122-1830 c/ Vinícius.

HONDA - vende-se, 750 four, 74.
R$11.000,00. Aceita-se troca. Tr:
372-3655.

SUNDOWN-vende-se, Seeped, 9Occ,
97j97, verde, cj part R$l.400,OO.
Tr. 9123-3174 cj Pedro.

.

TITAN - vende-se, 02, KS, verde
met. R$3.800,00 à vista ou

financio. Estuda-se troca. Tr: 370-
3574 ou 9123-7355 cj Waldir.

el

TITAN - vende-se, 00, prata,' cj
parto e freio à disco. R$3.800,00.
Aceita-se troca por litan de 95 a

99. Tr:9142-4641.

TITAN - vende-se, 03, KS, cj
9.000km. R$1.600,00 entro +

30x R$170,00. Tr: 370-4439.

TERÇA-FEIRAI 24 de fevereiro de 200�

TWISTER - vende-se, 02, único
dono, 7.400km, supernova.
R$3.700,00 + 14x R$286,00.
Estuda-se preço à vista ou prazo
24x. � 370-3574 ou 9123-
7355 cj Waldir.

·Ianiris.check, 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul -.se·

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Intelbras

XLX 250 - vende-se, 83, doc.
em dia, motor novo.

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

YBR - vende-se, 03, cj 12

presto pagas. R$1.500,00 +

24x R$198,00. Tr: 370-1994.

YBR vende-se, 01,
19.000km. R$3.800,00. Tr:
273-0651.

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

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

eletrônica e automação de condomínios.

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

SOM - vende-se, cd, Aiwa, coe
- 2070, um par de auto
falantes 69, 300w, Hinor.
R$550,00. Tr: 376-3155 cf
Nelson.

CONSÓRCIO - vende-se, con

templado, crédito de R$7.500,OO.
Valor R$3.400,OO entro + 39x

R$160,OO. Tr: 9983-3841. SOM - vende-se, cd pj carro,
Kenwood. Tr: 9131-2157.

ESCAPAMENTO - vende-se,
esportivo, pj CB500 ou outras,
marca Coyote.R$l00,OO. Tr. 9103-
1611 ou 275-1204 cj Ricardo.

SOM - vende-se, aparelho de

cd, Pioneer, c! MP3, cf
controle, novo, na caixa.

R$520,00. Tr: 376-2206 ou

9111-9968 cj Alexsandro.RODAS - vende-se, jogo, aro 14,
gol GTS, orbital. Tr: 9131-2157.

VENDE-SE - quatro aros de liga
leve + 2 pneus, ótimo estado.

R$300,00. Tr: 371-6238.
RODAS - vende-se, futura. Tr:
9131-2157.

.

TELEFONIA

(Instalação e ASSistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de 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 cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectorés

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Têcnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas o/ 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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CiIDSESC
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 'qualidade e economia de tempo.

Metodologia: Entre as diversas técnicas que serão ensinadas aos participantes destacam

se:

Módulo I - ATRIBUiÇÕES:
Cuidados Pessoais

Relacionamentos lnterpessoals, Relacionamento com a família;

Administração 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/organizar;
Alimentos
Módulo IV - UTlLlZAÇÃO,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 cornérc.: 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
D.A UNERJ 2004/1

Curso: O desenvolvimento da sua empresa começa com você. C.H.: 30. Público

Alvo: Empresários de micro e pequenas empresas e pessoas que pretendam
desenvolver-se .no âmbito pessoal e profissional. Dia/Semana: Sábado. Horário:

8h30min às I2h. Investimento: 1+1 de R$77,OO. Período Inscrição: 26/01/2004 a

2�/02/2004. Período Realização: 06/03/2004 a 24/04/2004

Curso: Como promover boas negociações. C.H.: 20. Público Alvo: Pessoas que

trabalham com vendas de produtos, serviços, projetos e idéias ou que necessitam fazer

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

PeríodoRealização: 08/05/2004 a 05/0612004.

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

práticas de RH. Dia/Semana: Sábado. Horárlos 8h30min às 12h. Investimento: 1+1
de R$60,OO. Período Inscrição: 26/04/2004 a 04/06/2004. Período Realização:
19/06/2004 a 17/07/20Ô4.

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

COnstrução civil: engenheiros, arquitetcs.pedreiros. Dia/Semana: Terças e quintas
feiras. Horário: 19h às 2211. 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, Sala 02 - UNÉRJ

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

com Valli ou Mari.

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

(47) 370-0251
senac

"Senac é pra vida toda.
Porque educação é pra semrpe".

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS SENAC 2004

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

C.H.: 1.800h # Período: 01/03 a Dez./2006 # Horário: 8h às 11h ou 19hs às 22hs

Informações Complementares: =Desenvolver as competências pessoais e profissionais necessárias e comuns a

todos os proüsstonals da área de saúde. visando contribuir para a ascensão da qúalidade de vida da sociedade.

TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO

C.H.: 866h # Período: 05/04 a 25/08/05 # Horário: 19h às 22h

Informações Complementares: 'Principais livros inclusos; • acompanhamento pedagógrco permanente: =coroo

docente altamente capacitado e Qualificado; • certificado reconhecido Nacionalmente

COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICO EM ENFERMAGEM

C.H.: 550h # Período: 01/03 a 11/02/04 # Horário: 19h às 22h

Informações Complementares: ·Principais livros inclusos: * acompanhamento pedagógico permanente; =corpo

docente altamente capacitado e qualificado; • certificado reconhecido Nacionalmente

BALCONISTA DE FARMÁCIA
C.H.: 150h # Período: 17/02 a 12/08/04 # Horário: 19h às 22h

Informações Complementares: Aux. na promoção da saúde do individuo e no atendimento a cliente. Propiciar

esclarecirnentos necessários no Que se refere ao uso correto dos medicamentos. 'lnteroretar eficientemente a receita

prescrita pelo médico. Organizar o estabelecimento farrnaceutico, no controle de estoque e armazenamento de

medicamentos.

PRIMEIROS SOCORROS

C.H.: 30h # Período; 01 a 23/03/04 # Horário: 19h às 22h

Informações Complementares: 'Desenvolve as competencias para prestação dos primeiros socorros a vítimas de

acidentes ou mal súbitos, visando -manter a vida, preservando a integridade da vmma e prevenindo complicações.

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

www.sc.senac.br- E-mail: iaral!uadosul@sc.senac.br

NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA JURíDICA

Curso de IOOhfaula de Direito do Trabalho

e Processo do Trabalho

Aulas aos Sábados, das 14hsl9min às I%s.

E�dereço: Rua)lenâncio da Silva'Porto,}21
�. FOhe/Í"ax: (OX)(47)<3l.70-5000

.
.

www.níjup.com.br
.

REFORMAS

Estofados e
Cadeiras.

diversos
* corino *tecidos

Tratar: 273-1636

BERÇO - vende-se, marfim, c/
gaveteiro, colchão e protetor.
R$150,00. Tr: 371-6454.

ANEL - vende-se, 7 fios, ouro 18,
novo. Tr: 9992-7935 é/ Tere.

CACHORRO - vende-se, filhote
. de poodle. Tr: 372-1566 c/
Paulo ou Ana Lúcia.

BALCÕES - vende-se, p/
padaria. Tr: 375-2290. CACHORRO - aceita-se doação de

poodle adulta. Tr: 9993-1751.
BICICLETA - vende-se, Monark,
18 marchas, semi-nova, perto
estado, feminina. Tr: 276-3850.BARRACA - vende-se, Falcon 3

Nautika. R$100,00. Tr: 9117-
6404'ou 370-1516 após 18:30.

CACHORRO - vende-se, Ilhais.

Tr: 373-3787 ou 9118-7594.CABRAS - vende-se. Tr: 275-2385.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA ,E TRANQUILIDADE
rI.aa·de� a�� <Úu s� des� de4«4&� oa:

'R�. eHlM em� e<Iffl.. «*� des� da rI�

COM CARNES

TEMPERADAS NOS

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

9118-7594.

CACHORRO - doa-se, fêmea,
preta. Tr: 373-3787 ou 9118-
7594.1

CACHORRO - vende-se, filhote
de pintcher .. Tr: 373-3787 ou

9118-7594.

CACHORRO - vende-se, filhote
de micro toy, cinza e charnpagne.
R$130,00. Tr: 372-1813.

CACHORRO - vende-se, filhote
de Fila, cl 45 dias. R$150,00.
Tr: 376-1483.

CACHORRO vende-se,
Rotweiller, cj 8 meses.

R$150,00. Tr: 9143-3935.

CACHORRO - vende-se, filhotes
de American Staffordshire

Terrier, Poodle micro e toy,
Yorkshire, Shi-Tzu, Sharpei,
Beaglé. Schnauser, Lulu da
Pomeranea anão, labrador,
boxe r, buldogue inglês, pit buli,
todos cj pedigree ou contrato.
Tr: 370-8563 ou 9103-3580.

CAFETEIRA - vende-se, elétrica.
Tr: 375-2290.

CAIXA DE SOM - vende-se,
Meteora, cj distorção. Tr: 376-
3166.

CALCULADORA - vende-se,
HP12C. Tr: 376-1903. cj
Jéferson.

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

CASINHA - vende-se, de
boneca. Tr: 9112-5143.

CELULAR - vende-se, Motorola.
R$80,00 à vista ou à combinar.
Tr: 9122-0131 cj Rosane.

CELULAR - vende-se, Motorola

V8160, Vivo, pré-pago.
R$380,00 à vista. Tr: 372-3157

cj Carlos após às 18:00.

CELULAR - vende-se, Nokia

1220, cj 6 meses de garantia.
R$150,00. Tr: 276-0347.

CELULAR - vende-se, pré-pago,
Tim, Nokia 2220, cj 8 meses

de uso. Tr: 371-8787 cj
Gabriela.

C,ELULAR - vende-sé, Tim,
pronto, Nokia 5120. R$130,00.
Tr: 372-1119.

I

CHURRASQUEIRA - vende-se,
elétrica. R$1.000,00. Tr: 372-
1566 cj Paulo' ou Ana Lúcia.

COLCHÃO - vende-se, casal,
semí-ortopêdíco, densidade 33,
Castor. R$120,00. Tr: 275-3758.

COMPUTADOR - vende-se, 166,
Pentiurn, cj windows 95.

R$350,00. Aceita-se aparelho
de som ou dvd na troca. Tr:
9144-0752.

COMPUTADOR - vende-se,
semi-novo, completo.

J(lss()aeftos e Cf]onserv-ação
- Vendas de tacos, assoalhos
em parquet com coloração,

.

reduto.

R$1.450,00. Tr: 9953-9082.

COMPUTADOR - vende-se,
novo, na caixa, Duron, 1.8.
R$1.350,00. Tr: 275-2684.

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

CONTRA-BAIXO - vende-se

Golden, em ótimo estado, cor
madeira, com case e alça.
Tratar: 370-1801

e

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

ESPREMEDOR - vende-se, de

laranja, industrial. R$110,00.
Tr: 370-3279.

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
Sonemak. Tr: 9992-7935 cj Tere.

FREEZER - vende-se, ótimo
estado. R$300,00. Tr: 273-
0779.

GELAD.EIRA - vende-se, branca,
360L, nova. R$350,00.'Tr: 371-
6238.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, cobertura, marca

Siruba, c/l ano de uso. Tr: 276-
0335 cj Beatriz.

MÁQUINA - vende-se, de
costura, overloque, Rimoldi. Tr:
370-8599.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, cobertura, Kansai

especial. Tr: 370-8599.

MARCA - vende-se, cj nome de
Dettentos + person., cj reg. no

INPI, classe 25 mista, cj +j- 60
criações, etiq. e bandeirinhas
bordadas. Tr: 370-9674 ou

8802-2362.

MÓVEIS - vende-se, pj salão de
beleza. Valor à combinar. Tr:
373-1900.

NOTEBOOK - vende-se, Pentium
MMX 223, 80ram, 2gb, cd rom

e maleta. R$1.600,00. Tr:
9131-2157.

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

PEDALEIRA - vende-se, GFX-
707. Tr: 376-3166.

PORTÃO - vende-se, de ferro,
3,30x1,10. R$100,00. Tr: 276-
3084 cj Elisândra.
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RACK - vende-se, marfim.
R$100,00. Tr: 9117-6404 ou

370-1516 após 18:30.

RELÓGIO - vende-se, de pulso,
Technos. R$50,00. Tr: 9134-
3557.

TELEVISÃO - compra-se, cj 20",
cj contr. Remoto. Paga-se à
vista. Tr: 371-8772 ou 9101-
3494.

TELEVISÃO - vende-se, cores,
semi-nova. R$300,00. Aceita-se
celular de cartão até R$150,00,
o restante em dinheiro. Tr: 376-
4413 cl Celso.

TELEVISÃO - vende-se, Philips,
14". R$80,00. Tr: 275-1631

após 15:00.

R: .JosÉ TEODORO RIBEIRO, N° 540 - ILHA DA FIGUEIRA,

VAPORETTO vende-se,
praticamente novo, cj pouco
uso. R$350,00. Tr: 372-1566

cl Paulo ou Ana Lúcia.

VENDE-SE - aparelhagem
musical nova, caixa amplificada,
mesa de som 6 canais, câmara
de eco digital multi-effect,
microfones, pedestal, cabos e

conectores. R$1.300,00. Tr:
9973-9572.

VENDE-SE - peças de ouro 18

quilates (anéis, correntes e

pulseiras). Peças cl brilhantes.
Negocia-se. Tr: 371*8772 ou

9101-3494.

VENDE-SE - aparelho de

ginástica, Athletic. R$950,00.
Tr: 376-1699.

VENDE-SE - porta jóia antigo, cj
80 anos, prata e bronze, todo
em alto relevo. Valor à combinar.
Tr: 9902-2879.

VENDE-SE - peças de cristal e

louças em geral, por motivo de

mudança. Tr: 9902-2879.

VENDE-SE - cédulas antigas,
intactas, pi colecionadores. Tr:
9902-2879.

VENDE-SE :- vende-se, carta de

crédito, contemplada de

R$17.600,00. Valor

R$7.900,00 entro + 42x

R$346,00. Tr: 9983-3841.

VENDE-SE - 16 mesas cj 64
cadeiras de madeira, cj toalhas
de seda. R$1.600,00. Tr: 370-
3279.

VENDE-SE - aparelhos de

fisioterapia, semi-novos. Tr:
275-3758.

VESTIDO - vende-se, de noiva,
único uso. R$250,00. Tr: 370-
5336 cj Anderson.

VIDEOGAME - vende-se, Super
Nintendo. Valor à combinar. Tr:
9112-2319 cj Letícia.

VIDEOCASSETE - vende-se. Tr:
371-8437.

VIDEOGAME vende-se,
Nintendo 64, cl 1 contr. + 2
fitas. R$100,00. Tr: 9975-
0045.

VIDEOGAME - compra-se, Atari,
funcionando. Tr: 374-1184.

VIDEOGAME � vende-se, Super
Nintendo, ótimo estado.
R$150,00. Tr: 370-7315.

VIDEOGAME vende-se,

Mais Qualidade

Para o lar
e para a IndústriaTECNe

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,
Proteçõo poro parabólicas, Corte e dobra de chopes,
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCElÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E fUNILARIA INDlo É COM A TECNO CAIIIII

Rua felipe Schimidt, 279. (enlro' laraguá do Sul· S( . fones: 370·6448 . 275·0448· FOI: 371·9JII

• PLAYSTATION 2

'X80X
• PLAYSTATION ONE
• OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOY COLOR
, GAME BOY AOVANCE '

• NINTENOO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAl

Dreamcast, cj 2 contr. e 3

jogos. R$350,00. Tratar: 376-
2206.

2 jogos, cj 6 meses de garantia
R$350,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Pia!
Station 2, totalmente

destravado, cl 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-2206

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

I

acompanhantes:
I'NATAL·---···I·_·

....

A j
.
\ .,.1"""", ... 11, -�.. I

I Jaraguá do Sul I
I . I

"
Atende eles, elas e casais. :
,Somente motel ou domicílio,1

com sigilo total.

PATRIC
para eles, elas e

casais
MORENO CLARO, 1,83

alt.,75kg, 25 ANOS.

9963-8002

Dreiche no Artomo - OUIOS VErml�S

-lVll\RCOS �e você está tti�t(!, dl!�3nim3do.
Venha conhecer TaJi3, mulata,
22 anos, urna rn�ss3g)st� fogo�8

e ardente na cama.

Atende: tias, tias e cagaíg.

Corn IOCIII 24 hotag a seu dispor.

275-��51

inieiante, somente pn!"!l
mulheres,

914:3-7678
Ua� IIh ib 'l2h (' das 22h ii Ih

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

liguepara 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!!! I
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: Anuncie aquI••• ,

I 371·1919
Anuncie aqui!!! I L _

i 371-1919 I
-
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-

Anuncie aqui!!!
371·1919

1------------------------

& Arquitetura
Topografia

· Mediçõo de terra
· Desmembramento
· RegUlarlzaçao de medidas
',PrOJeto � oxecuçóoI�enclal, comercial, erc.)·

elormas em geral· Paisagismo
370-7611 /9113-1663

Walle, Marqua'dt. 744 SL 5

Anu��·i�······�·��i!!�
371-1919

AUTO PEÇAS

papagaio I
i : �:�:amentos de gesso IIIi * Consertos
j * Orçamento sem compromisso
; I

lJ�llb6_335#4a6J)Jl!2'lÜ

I Produto:
,

I I
I I

\ '0'PO'bE�, �O'PAI
.

I
I

i Venha Conhecer a i

IModa que é um Doce!!
� !

.: Preços especiais i
i de inauguração]
.

.

� 1

I Modinha I
j t 01 16

\ Moda Adulto!
; amo a i

i
Fone: '371-5810 l

: Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 i
L .. __}

Mudanças,
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

Fone (47) 373-0703/ Fax' (41) 373-1138
Rua: Alhanáslo Rosa, 11 S • Guaraml,lm • se
!�mall' frl!ltagd@netuno.(()m,br

---- ·.II.·.·.•-T�·oj�DE--:.i....;Cêmérc:ifo "' �

tnsta,lad'Ctra
; FOT��:��:�(1)�f�::;:!�RAS I

.a ,.I.a
. ASSISTtNCIA TÉCNICA
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Avenida Getúlió Vargas, 594
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Tel.: 370-3612

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto
Barrinha Pedras

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cf Lajotas

� VIDRAÇARIA
Lli Arte Vidros
Vidros, Espelhos, Bisotê, lapidação e Polimento,

Jateamento; Plotter de Recorte, Acessórios
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Diabetes
Saber como descobri r qual é o problema quando uma pessoa

portadora de diabetes sente-se mal e como saná-lo, talvez seja o

sonho de muitos diabéticos. No entanto, a complexidade dessa

máquina fantástica que é o nosso corpo e o pequeno conhecimento
técnico sobre seu funcionamento, que a maioria das pessoas tem,
dificulta bastante a sua realização. O que pensar então quando se

trata da manipulação de alimentos, exercícios físicos e

medicamentos.
Na era da globalização, o diabético necessita receber

informações científicas seguras, objetivas e atualizadas sobre sua

doença, para que possa fazer frente às dificuldades inerentes ao

diabetes.
O diabetes é uma síndrome caracterizada pela presença de níveis

elevados de glicose no sangue. A maior parte dos ai imentos ingeridos
sofre a ação de' diversos sucos digestivos, que os quebram em

moléculas mais simples, geralmente açúcares. A glicose é um açúcar
proveniente da dieta. Uma vez ingerido, é absorvido pelo intestino,
passando à circulação sangüínea, onde fica disponível para as

células.
Valores normais de glicemia (nlvels de glicose no sangue) são

aqueles que oscilam entre 80 e llO mg/dl. QuandofJos níveis de

glicemia ultrapassam os 180 mg/dl, aparece glicose na urina

(glicosúria).
Existem indivíduos, principalmente obesos, que têm

quantidades normais de insulina, às vezes até maiores do que a de
indivíduos não diabéticos, só que essa insulina não funciona

adequadamente. Essa situação é conhecida C0l110 resistência

periférica ti ação da insulina.
A prevalência de diabetes vem aumentando progressivamente na

população em geral, mais significativamente nas faixas etárias
acima dos 60 anos. Dentre as possíveis causas desse aumento são

·ii��
Saúde e Beleza
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citadas o aumento da urbanização e industrialização,
sedentarismo, incidência de obesidade, expectativa de vida e

maior sobrevida da própria população de diabéticos.
De uma maneira simplista, podemos dividir o diabetes em tipo

[ ou insulina-dependente e tipo II ou insulina-independente. O
diabetes tipo I ocorre geralmente em indivíduos jovens e magros e

tem um início tempestuoso. Antigamente era conhecida como

diabetes juvenil. Nessa forma, ocorre uma destruição das células
b do pâncreas, destruição essa ainda não muito bem

compreendida e que acarreta a insuficiência total da secreção de

insulina-Em sua etiopatogenia participam, com certeza, fatores

genéticos, imunológicos Cauto anticorpos anti-insulina, anti

ilhotas e anti GAD) e ambientais. Modenlás técnicas genéticas
vêm sendo desenvolvidas com o intuito de identificar parentes de

diabéticos tipo I predispostos à doença e com isso tentar

minirnizarseu risco.
já o diabetes tipo U, muito mais freqüente, tern um início

insidioso, ocorrendo em pessoas mais idosas e em geral obesas.
Muitas vezes o indivíduo é portador de diabetes durante anos sem

percebê-lo. Esses indivíduos produzem insulina, podendo ter uma
diminuída reserva da mesma ou, como ocorre em obesos, existe
uma resistência à ação periférica da insulina.

Além dessas duas formas mais comuns de diabetes, existe

ainda o diabetes gestacional e o diabetes associado a outras

patologias, como algumas síndromes ou o uso de altas doses de
gl icocorticóides.

O diabetes gestacional surge durante a gestação e

freqüentemente desaparece ao término da mesma. As mui heres

que tiveram diabetes gestacional tem grande risco de desenvolver
diabetes no futuro. Muitas dessas pacientes conseguem manter-se

compensadas apenas com dieta e exercícios. N o entanto, algumas
podem requerer o uso de insulina. O uso de hipoglicemiantes orais
é contra-indicado durante a gestação, devido aos riscos para o

feto.
Mais raramente, o diabetes pode ser manifestação de outras

patologias, como por 'exemplo a doença de Cushing e a

acromegalia.

Shampoos, cosméticos,
: sucos naturais de Babos�
. (Aloe vera)

- GINECOLOGIA.
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Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
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A Escola Waldemar Schmitz também ofereceu um espaço para seus

alunos brincarem o carnaval. Os alunos do ensino fundamental

aprenderam durante a semana sobre a tradição do carnaval,
confeccionaram máscaras e fizeram outras atividades relacionadas

ao tema. Na sexta-feira os alunos desfilaram com suas fantasias e

brincaram ao som de muita música de carnaval. Eram piratas,
bailarinas, jogadores de futebol, fadas, fantasmas, bruxas,
havaianas, homem-aranha e outros heróis que pularam e dançaram
mostrando muito samba no pé, coordenados pelas professoras, e sob
a supervisão da diretora em exercício Esmeralda Passold.

EM- CIMA DA HORA
Fundado em 1988 por José Luiz Pereira, o Tirço, o grupo ja

conquistou nove concursos. Este ano o samba-enredo foi baseado

num antigo sonho da coordenadora do grupo: fazer uma homenagem
a Carmem Miranda. "Tcdos'os anos a gente deixava esta idéia de lado
e desenvolvia outros assuntos. Este ano resolvemos fazer a vontade
da Iracema Pinheiro, nossa coordenadora. Mas a grande surpresa foi
descobri r na hora que este enredo era na verdade um� homenagem a

ela e ao seu sonho de fazer Carmem l\tI i randa", conta José Luiz. Para

quem pensa que após real izado o sonho de homenagear Carmem

Miranda o desejo de continuar diminuiu está enganado. "O carnaval
está no sangue. Já estamos pensando no tema do próximo ano",
conta Iracema.

O mestre de bateria, Jorge Murilo, que já foi carnavalesco do
Consulado do Samba em Florianópolis este ano deixou de lado a

organização e se dedicou a escrever o enredo. O resultado dessa

dedicação pôde ser observado no desfile, oh de o público cantou e

sambou junto com o bloco Em cima da hora.
Para o assessor de comunicação do Movimento .da Consciência

Negra do vale do Itapocu (Moconevi) Francisco Alves o desfile

apresentado no sábado foi qualidade tanto nas fantasias, harmonia,
bateria e enredo. "Isso mostra que Jaraguá do Sul tem muita gente
interessada e dedicada ao Carnaval. Precisamos.apoiar esses grupos
que mantém a essência do carnaval, contando histórias, através da

arte, cultura, pessoas e acontecimentos", destaca acrescentando "se

depender do M oconevi essa essência será mantida e estaremos

apoiando cada vez mais aos blocos que fazem a aleg-ria do carnaval
em nossa cidade", finaliza.
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• Parabéns a Andréia Vazei que no dia 19

completou mais um ano de vida. Quem
deseja é seu' namorado Julio César e

familiares .

• Jaqueline Giese no dia 27 completa 18 anos .

Os pais Jaime e Isa, e o irmão Anderson

desejam toda a felicidade do mundo.

.
.'

• Completou 19 anos no dia 19, Marco Antônio Pedroso.
Sua namorada Suzimari e seus familiares desejam muitas
felicidades .

• Felicitações a Suzana Sudan,. que
completou 15 anos no dia 21. Quem deseja
são os pais Maristela e Sudan.

r····
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•

Alitor Eggert completou 80 anos no

dia 20. Em comemoração foi servido
um almoço entre família e amigos no

último sábado, dia 21, no Restaurante
Aurora. Parabéns de todos os seus

familiares
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IEQUIPAMENTO: AQUISiÇÃO FOI NECESSÁRIA DEVIDO AO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

� SecadordoJaraguazinho ganha
I medidor de umidade

'

]ARAGUÁ DO SUL - A

Prefeitura de Jaraguá' do Sul

entregou ao condomínio de

produtores doJaraguazinho,
um medidor de umidade

para o secador de grãos
instalado nesta região. De
acordo com o secretário ad

junto de Produção, Alcides
da Nova Peixoto, a aqui
!ição do equipamento foi

necessária devido ao au

mento da produtividade de

milho na comunidade.
"Muitos agricultores já
estão, inclusive, vendendo o

excedente para supermer,
cados damicrorregião e por
isso é preciso fazer o con

ttole da umidade do milho,
que é de 20% quando sai
da lavoura e tem que ser

reduzida a 13%, evitando a

formação de fungos e

proporcionando melhor

conservação dos grãos",
informa Peixoto. Ele acres

centa que o medidor tam
bém resultará em maror

Alexandre Boga

O equipamento faz a medição em poucos segundos

economia de tempo e de
lenha.

A previsão dos técnicos

do setor de Agricultura' é
que o secador do Jaragua
zinho seja utilizado para a

secagem de aproximada
mente 4 mil sacos de milho

este ano, representando um
aumento de 100% em

relação a 2003, quando pas
saram pelo equipamento 2

mil sacos deste grão. Por
servir de alimento para as

criações - suínos, aves e

bovinos -, Peixoto consi-

dera o milho "o combus

tível da pequena proprie
dade" e destaca que em

cada uma delas são colhidas
de 50 a 150 sacas/ano des

te produto cultivado em um .

total de 300 hectares no

município, sendo que na

maioria destas plantações é

utilizado adubo orgânico.
Peixoto lembra que o

secador do Jaraguazinho é

apenas um dos seis exis

tent�s em Jaraguá do Sul,
os quais fazem parte de um

conjunto de ações da Se-

,

ONFIRA A HISTORIA

cretaria de Produção deno

minado Programa de Agre
gação de Valores e voltado

às pequenas propriedades
rurais. Os outros estão

instalados nos bairros João
Pessoa, Três Rios do Norte,
Santo Estevão e dois no Rio

Cerro II, onde há duas

unidades - uma delas
reformada e outra também

construída nesta adminis

tração muni,cipal, a exemplo
da que funciona noJaragua
zinho.

''A Prefeitura subsidia os

secadores e dois deles fo
ram cedidos por meio de

cessão de uso aos agricul
tores, os �uais formaram

condomínio para isso", diz
Peixoto. O secretário afirma

que as seis unidades de

secagem atendem 80% da

produção jaraguaense de

milho para grãos, o que
deverá corresponder a

cerca de 10 mil sacas este

ano.

R$ 4,6 milhões serao

investidos em novas UTI's
jARAGUÁ DO SUL - O

Governo do Estado e cinco

prefeituras receberão R$ 4,6
milhões do Governo Federal

para instalação de 65 novas

UTI's e reclassificação (me
lhoria) de outras 58 em

hospitais que atendem pelo
SUS. Além disso, o Ministro
da Saúde, Humberto Costa,
redefiniu o limite financeiro

para o Estado referente à as

sistênciamédia e de alta com

plexidade em R$ 348 milhões.
Do total dos recursos

para instalação das UTI's, R$
2,9 milhões serão destinados

às prefeituras de Concórdia,
.Itajaí, Jaraguá do Sul, Lages
e Rio do Sul. O restante do

dinheiro, R$ 1,6 milhão, será
aplicado pelo Governo do

Estado através da Secretaria
da Saúde.

As novas UTI's e as que
receberão melhorias através

da reclassificação serão ins

taladas nas seguintes uni

dades de saúde: Associação
Educacional e Caritativa -

Hospital Regional São Paulo,
em Xanxerê (; Fundação de
Saúde do Alto Vale do Itajaí,

em Rio do Sul; Hospital e
Maternidade Tereza Ramos,
em Lages; Hospital São

Francisco, de Concórdia;
Hospital Universitário da

Univali, em Itajaí ; Hospital
e Maternidade Marieta

Konder Bornhausen, em

Itajaí; Hospital Regional de
São José, em São José;'
Associação de Caridade São

Vicente de Paulo, de Mafra.

Serão beneficiadas tarn

bém com os recursos o Hos

pital Nossa Senhora da Con
ceição, em Tubarão; Hospital
Governador Celso Ramos,
em Florianópolis; Materni
dade Marieta Konder Born

hausen, em Itajai; Hospital e
Maternidade Jaraguá, em
Jaraguá do Sul; Hospital Re
gional São Paulo, em Xan

xerê; Fundação de Saúde do
Alto Vale do Itajaí, em Rio

do Sul; Hospital Tereza Ra
mos,' em Lages; Instituto de

Cardiologia, em São José;
Hospital Regional de São

José, em São José; Hospital
Governador Celso Ramos,
em Florianópolis; e Hospital
InfantilSerradoBem, em Lages.

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

Barão do Itapocu

'f1 História de nossa gente não pode ficar só na saudade". O passado só é importante se seu tempo foi bem empregado.

HÁ 16 ANOS HÁ 4 ANOS
Em 1988, assinalava-se o cinquentenário de existência da ACIJS (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul (Acijs 1938 - 1988), dando razão para
uma edição comemorativa do CORREIO DO POVO, lembrando com fotos da época,
umavista aérea, mostrando o centro de Jaraguá do Sul, e outra mostrando o salão

Buhr, na Rua 29, (denominada Emílio Carlos Jordan), com os casarios que a

modernidade deitou por terra .. Historicamente classificava-se o desenvolvimento
do Brasil à descoberta de jaraguá, em '1876 da fundação de Jaraguá até o distrito
de Joinville, em 22,de julho de 1898; do distrito de Joinville até a emancipação
PolitiÓl) em 26 de março de 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 Bihót Paulmier
de Gonneville, em 1504, em São Francisco d Sul, do Espanhol D. Álvar Nuõ.e�

.

Cabeza de. Vaca, 2° "adelantado" e governador espanhol do Rio da Prata que
tomou posse das terras catarinenses e deixou sinais de núcleos povoados em Nossa
Senhora do Desterro e São Francisco do Sul antecedido por Alonso Cabrera, em
1538, mas que em 1541, no dizer de Cyro Ehlke, '.'a car;ünho do Paraguai aportou
na Ilha de santa Catarina e depois ao litoral atual município de Barra Velha,
margeando o Rio Itapocu, de onde seguiu por terra, a Assunção, passando, segundo
Gerhard Hermann, por Jaraguá do Sul e Corupá, rumo serra acima até Campo do

Tenente.

No ano de 2000,0 baixo nível de água no Rio Itapocu, que deixava as

pedras do leito em diversos pontos da mostra. De acordo com o

Climerch (Centro Integrado de Meteologia e Recursos Hídricos de

Santa Catarina) a média de chuvas no mês de maio caia10% do normal

para esta época do ano, no Norte do Estado e na Região de

Florianópolis. Na periferia, em trechos onde a água do Samae (Serviço
Autônomo Municipal e Esgoto) não chega, ou não existe sistema

independente de abastecimento, falta água nos poços e fontes, em
decorrência da estiagem. O agente-administrativo do Corpo de

Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul, Odir Lehmukhl, teve que
tomar banho na sede da corporação, por falta de água em casa. Ele

residia no Bairro João Pessoa e abastecia a casa através do poço
artesiano. Dizia ele: ''Abusamos um pouco no' final de semana e a

I

fonte está muito baixa", lamenta. No mesmo terreno residia Clara

Sacht, 84. Ela já vivia no local há mais de 60 anos e previa um inverno

muito seco para a região. Nessa época, informava, sempre chovia

muito mais. Já as pesquisas do Climerch indicava que o inverno teria

índices normais de chuva. No Samae não existia preocupação com o

abastecimento. "Estamos trabalhando normalmente, com o mesmo

ritmo". Garantia o chefe Bonifácio Formi ari
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IATENDIMENTO: SOCORRISTAS REIVINDICAM MELHORIAS E PADRONIZAÇÃO DO SERViÇO À COMUNIDADE

Definições relevantes traçadas
no encontro dos voluntários

Guaramirim - Mais

de 30 representantes de

corporações de bombeiros
voluntários compareceram
no encontro realizado no

sábado, no Município. O
comandante Nelson Oli
veira considerou a reunião
bastante proveitosa, pois
tiveram a oportunidade de
discutir assuntos relevantes

para a atuação dos socor

ristas em Santa Catarina.
Uma das decisões foi a pa
dronização dos uniformes
dos bombeiros voluntários.

"Queremos organizar e

emplacar um uniforme em

todas as corporações que
contam com o trabalho do

volun-tariado", menciona.
Outro ponto analisado no

encontrou foi a viabilidade de
formar uma parceria entre

as corporações para abrir
uma escola de ensino aos

'bombeiros, com intuito de

Alexandre Buço

Voluntários são contra a militarização das estruturas

padronizar o atendimento à

comunidade. "Sabemos que
a situação do governo para
bancar este projeto não está

fácil e também seria difícil

conseguir patrocínio para
isso. Então estamos pen
sando em fazer esta escola
em J araguá do Sul ou

Joinville, com o auxílio de
todos os quartéis, ou ainda
formar uma equipe" que vá

Alexandre Bago

N a manhã de sábado, por volta das 11 h20, o

comandante Nelson Oliveira teve de sair da reunião

para atender uma' ocorrência que envolveu um

bombeiro da corporação de Guaramirim. O fato foi

registrado na SC-413, na rodovia que vai a

Massaranduba, perto do Marangoni. O bombeiro André
Pasta conduzia a moto Titan 125 placa MDR 4691,
de Guaramirim, quando foi atingido pelo veículo Palio,
placa CWV-6942, de Guaramirim, conduzido por João
de Mola, 46 anos. A vítima sofreu fratura na perna,
em três lugares, -alérn de escoriações pelo corpo.

LOTERIAS

Até o fechamento desta
edição os resultados das
loterias ainda não haviam

sido divulgados.

a todas as corporações mi

nistrando curso de capa
citação", salienta.

Com relação ao Samu

(Sistema de Atendimento
Médico de Urgência), os

socorristas estão lutando

para que consigam contar

com esta estrutura o mais
breve possível. A expectativa
de Oliveira é estar com a

ambulância até o fim do mês

de abril. "Com este novo

veículo, nós atenderíamos

Guaramirim, Schroeder e

Massaranduba. Jaraguá do
Sul também recebe um e

cobre Corupá", diz. A ambu

lância vem equipada de
forma que dê condições ao

bombeiro de atender qual
quer caso clínico. A mili

tarização foi outro tema que
não pôde faltar na pauta da
reunião. O que os voluntários

ar-gumentam é que não são

contra os militares, mas

alegam que o Estado conta

com mais de 240 municípios,
muitos sem corpo de bom
beiros. "Na nossa opinião, o
governo tem de aproveitar
estas cidades que não têm
com uma corporação
atuando para formar uma

nova e não se utilizar da
estrutura dos voluntários, que

. está funcionando muito

bem", enfatiza. (FR)

Mais umamorte no trânsito
GUARAMIRIM - Mais

uma pessoa é vítima de
acidente de trânsito, neste
final de semana. Desta vez,
o fato aconteceu na Estrada

Guamiranga, no interio; de
Guaramirim, na sexta-feira.
O Palio IJQ-6597, de

Guaramirim, dirigido por
João Batista Vaz, 26 anos,
colidiu com a moto Honda

Biz, placa MBZ-6901, de

Guaramirim, conduzido

por Odete Murara Rosa, 61
anos. Ela sofreu fratura

exposta do
'

fêmur,

MOVIMENTO JUVENIL NO
MARISTA

apresentava suspeita de
traumatismo craniano e

escoriações pelo corpo.
Segundo informações dos

socorristas, a vítima estava

consciente quando foi
deslocada até o pronto
socorro do Hospital São

José, mas faleceu na tarde
de sábado.

Assembléia Geral Ordinária

Pela presente são convocados todos os membros
do Conselho da Comunidade Evangélica Luterana de

] araguá do Sul - CEL, constantes do Art. 19 do seu

Estatuto, para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária
a realizar-se no dia 25 de março de 2004, às 18h em primeir�
ou às 18h30min em segunda convocação, em sua sede,
para tratar da seguinte:

ORDEMDO DIA
1 - Aprovação das contas referentes ao exercício de 2003 da
CEL e suas Instituições;

,

2 - Eleição daDiretoria da CEL;
3 - Eleição do Conselho Fiscal;
4 - Indicação da Diretoria das Instituições e Departamento
da CEL;'
5 - Assuntos diversos.

]araguá do Sul, 24 de fevereiro de 2004,
REGINA FEUSTEL - PRESIDENTE

Em cada pessoa existem potenciais a serem deI,
pertados e desenvolvidos. São esses tipos de inteligênci�1
e interesses, aliados ao desafio da educação, que levaml
Colégio Marista São Luís a focar sua proposta educativl
no desenvolvimento integral do ser humano. I

.

Dentro desta proposta surge o Movimento Juve.
nil que vem a ser um espaço de aprofundamento di
amizade em grupo, onde se considera, sobretudo,'
vivência de valores humanos e cristãos, despertando paJ
a solidariedade, o compromisso e a cidadania, proporci�1
nando assim a formação de líde�es autêntic�s.. IA exemplo dos anos anteriores, o Colégio Marisu
São Luís oferece aos seus educandos mais este trabaih61
formativo de atividade complementar: Pré-EnA:
Iniciação ao Movimento Juvenil, atendendo alunos deJ',
e 4" séries com encontros mensais; EDA: Embarcaçõs
de Amizade, atendendo alunos de 5" a 8" séries, cooi

encontros semanais e REMAR: Renovação Marista,1
atendendo alunos do Ensino Médio, com encontto11semanaIs. ,

"Atualmente exige-se que cada pessoa exerça, com'

responsabilidade e coerência, sua liderança, pois assim�
possível desempenhar o papel de cidadãos solidários ó

comprometidos com a vida, com a justiça social e,1
dignidade humana" destaca a coordenadora de Pastorlil
Andréa Gomes Cardoso.

Sendo assim, cada adolescente e jovem que t

parte do Movimento Juvenil é convidado a desenvolver
sua liderança na caravela, na família, na escola e na \�da

social.

Associação }araguaense de Aquicu1tores (AJA)
,

CNP] n° 03420983/0001-03

Convocação
Assembléia Geral Extraordinária 24/03 - 19hOO

Assembléia Geral Ordinária 24/03 - 20h30

Convoéamos os associados da Associação J araguaense
de Aquicultores (AJA) para comparecerem a Assembléia Ger�

extraordinária, a realizar-se dia 24/03' às 19hOO.Ficam em

seguida convidados para Assembléia Ordinária às 20hOO, na

localidade do Rio Alma, Barra do Rio Cerro I, 'com a seguin�
ordem do dia:
Assembléia Extraordinária
1 - Alteração dos Estatutos Sociais;
2 - Assuntos gerais
Assembléia Ordinária
1 - Apresentação do 'relatório e contas da diretoria relaciv01
ao exercício encerrado em 31/12/2003; ,

2 - Apresentação do Conselho Fiscal de um parecer pré\�O
sobre as contas do exercício de 2003;
3 - Aprovação das contas do exercício encerrado em 31/121
2003;
4 - Assuntos gerais;

Jaraguá de Sul, 24 de fevereiro de 2004

D4GOMAR MUI.,LER - PRESIDENTE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOTAS
rME REÚNE DIRETORES DE ESCOLAS E PROFESSORES

A Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer está

convidando os diretores de escolas e professores de

I Educação Física. das redes municipal, estadual e particular
de ensino para uma reunião a ser realizada a partir das

14h30 do próximo dia 27, no auditório do Sesi. De

acordo com a diretora de Promoções de Eventos, Cleide

Mosca, o objetivo do encontro é esclarecer possíveis

I dúvidas existentes nos regulamentos das competições

mi escplares promovidas pela Fundação Municipal de

I Esportes, principalmente quanto aos direitos e deveres

das unidades de ensino. Estes esclarecimentos serão

bl viabilizados através de uma palestra proferida pelo

:' promotor do
Conselho de Julgamento dos Jogos da

" PME, o advogado Valmir Elói. Na oportunidade
I .

.

I também serão repassados os livros de regulamentos e

I fichas de inscrições para os. eventos de 2004.

I
I TORNEIO DE VÔLEI DE AREIA
I O Departamento Municipal de Esportes de

�; Massaranduba abriu as inscrições para o Torneio Aberto

i de Vôlei de Areia, que podem ser efetuadas na sede da

I entidade, ou por telefone (379-1203).até dia 11 de março.

A competição será realizada nos dias 14 e 21 do

próximo mês: a partir das 8h30, na quadra de areia da

Praça Guesser, localizada no centro da cidade. O

congresso técnico está agendado para acontecer no dia

14,pouco antes do início dos jogos. O término da rodada

dependerá do número de inscritos.

Rua Domlnqos da Nova, 227'. Jaraguá do Sul.
Fone (47)372-3475 • E-mail: fellows@netuno.com.br
--------_ .. __ .. _ .... _----_ .. _- --_ .._._-----------_ .. __ ... _--_ .... _. __ ...•
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Atiradores apresentaram nível melhor nas provas
e

be de Atiradores Jaraguá,
que foi campeão geral
com 200 pontos. Outros

destaques jaraguaenses
foram Arno Udpadel,
com 200 pontos; Rubens

Barg,
.

Celso Zummach e

lrena Udpadel todos com.
199 pontos. Das cinco

medalhas distribuídas na

ICATERINENSE: CAMPEONATO DE TIRO ESPORTIVO ESTADUAL ATRAIU 120 ATIRADORES PARA JS

]ARAGVA DOSUL - Fi

nal de semana de compe
tições nos estandes de tiro

do Parque Municipal de
Esportes. Atiradores de

diversas cidades de todo o

Estado estiveram na

cidade para disputar a

primeira etapa do Cam

peonato Estadual de Tiro

. Esportivo, categoria cara

bina Apoiado. Ao todo,
120 pessoas participaram e

mostraram alto nível

técnico. A equipe de Jara
guá do Sul, que foi vice

campeã no ano passado, .

superou os adversários e

conseguiu garantir o título
nas provas de domingo.
Na opinião do presidente
do Clube de Atiradores'

Jaraguaense, Vilson Bor

chardt, o nível dos com

petidores apresentou uma

melhora significativa.
O Clube de Atiradores

Jaraguá fez o total de 1.195

pontos dos 2000 possíveis.
Em segundo lugar ficou o

CCT 1 ° de Maio, de Po

merode, com.l.194, e em

3°, também com 1.194

pontos, ficou o CCT

Frederico Dô nner, de

Timbó. Os destaques
individuais foram Ru

dhardt Borchardt do Clu-

Equipe jaraguaense ficou em

1o lugar nas provas de tiro

]ARAGuA DO SUL - A

nadadora da Ajinc/
Urbano/FME treina até

amanhã com o grupo

jaraguaense e, na quinta
feira, integrará a equipe do

Clube 12 de Agos-t-o de

Florianópolis.
Depois de sete anos sob

o comando técnico de

Ronaldo Fructuozo, o Kiko,
a atleta passará a treinar

com Carlos Camargo, ex
técnico de, Fernando Sche

rer, o Xuxa.

Marina começou a

praticar natação cedo. Com

sua mãe e professora de

natação Iara Fructuozo,
iniciou com quatro meses

Categoria "N' ,
três ficaram

com atiradores do

Município. Foram

conquis-tadas mais Cinco

medalhas nas categorias
"B", "C" e "D".

- Acredito que os

atiradores estão cada vez

mais profissionais nesta

modalidade, treinam com

de idade sua adaptação ao

meio líquido e desde então

jamais deixou esta prática.
Em 1998 passou a repre
sentar o município nas

competições da Fesporte
(Federação Catarinense de

Deporto) e pela antiga
eqt;ipe Olyrripia de Natação
nos campeonatos estaduais.

Nos Joguinhos de Santa
Catarina, com apenas 12

anos de idade, chegou às

finais da prova dos 200

metros livre. No mesmo

ano, fez parte juntamente
com Nathália Krelling, Ana
Ossowski e Fernanda Mul

ler do revezamento 4xl00

metros livre, 4x200 metros

mais afinco e brigam por
resultados positivos -,
menciona. Apesar de ser

um esporte tradicional
mente praticado pelos
descendes alemães, o tiro

olímpico é ainda pouco

divulgado. "Eu penso que
o tiro esportivo deveria ser

mais incentivado como as

demais modalidades,
principalmente por fazer

parte da cultura das pessoas
de nossa região", destaca.
Borchardt salienta que a

equipe de Jaraguá do Sul

conta com 28 atiradores,
sendo alguns trazidos de

Pornerode para reforçar o

grupo para que este ano

livre e 4x 1 00 metros 4

estilos dos Jasc em Joaçaba.
Sua primeira medalha veio

no ano seguinte, nos

J oguinhos Abertos em

Jaraguá do Sul com me

dalha de bronze nos 100

metros costas e no reve

zamento 4xlOO metros

livre.

A atleta esteve presente
na conquista do primeiro
título da natação feminina

da Olesc e nos três títulos

dos Joguinhos.Sua primeira
medalha no Jasc aconteceu
em 2000 com um terceiro

lugar no revezamento

4x200 metros livre. Nos

anos seguintes foram

Alexandre Boga

, ,

Ultimos dias de treinos com aequipe jaraguaense

seja mais competitivo e

garanta a primeira colo

cação. "O problema é que
nossa modalidade não tem
o reconhecimento que me

rece, não contamos com

patrocinadores, o que é

muito importante para que
possamos crescer ainda

mais. A fundação de es

portes no apóia, mas com
os recursos vindo da enti- .

dade bancamos apenas
metade de nossa despe
sas", diz. O próximo
desafio do catarinense, que
será dis-putado em dez

etapas, está agendada para
os dias 6 e 7 de março, na

cidade de Timbó. (FR)

inúmeras medalhas em

Joguinhos e Jasc, sendo que
em 2002 conquistou sua

primeira medalha de ouro

nos Jogos Abertos, na prova
dos 100 metros livre, sua

especialidade.
Desde 1999, esteve pre

sente em todas as seleções
de Santa Catarina.

A nadadora que passará
a estudar em Florianópolis,
o curso de Naturologia
Aplicada, nadará por Plo

rianó polis nas próximas
competições estaduais e pelo
Clube.12 de Agosto nos

campeonatos brasileiros e

catarinenses, sob o patro
cínio da Unisul/FME.
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I APROVADOS: TÉCNICO FERNANDO FERRETI GARANTE QUE OS JOGADORES ESTÃO BEM PREPARADOS

Malwee embarca amanhã rumo
às competições daTaçaBrasil

]ARAGuA DO SUL -

Os jogadores e a comis

são técnica da Malwee

VIajam amanhã para
Goiânia e levam nas

malas mais a esperança

pela conquista do bi

campeonato da Taça
Brasil de Futsal. Para eles,
este é o momento de

mostrarem que estão

aptos para disputar o

título de campeão de

qualquer certame na

cional.

Depois de 11 jogos
preparatórios nesta pré
temporada, o time jara
guaense vai encontrar

pela frente futuros ad

versários na Liga Na

cional de 2004, título que
ainda não possui em sua

galeria de troféus. Para o

técnico Fernando Ferreti,
o momento é de afir

mação.
O time soube se

entrosar nos meses de

janeiro e fevereiro e ago
ra vai apresentar seu

potencial. "Esperamos
que todos mostrem seu

valor. Este grupo é muito

bom e está melho-rando

a cada dia", des-taca. Par�
o treinador, os resultados
obtidos até o momento

Jogadores da equipe Malwee treinaram ontem à tarde visando os jogos da Taça
Alexandre Bago

não devem ser

considerados. "Pro-

curamos dar mais a

tenção ao posiciona
mento tático e a pre

paração física", com

plementou.
"O time está pronto

para a Taça Brasil", afirma
o preparador físico,
Giovani Ciprandi. Adepto
da tecnologia avançada e do

acompanhamento cons

tante, o preparador garante
que os atletas estão na fase

final de 'lapidação'. "Eles
entraram em quadra nos

jogos amistosos cansados

com os treinos físicos e

técnicos realizados no

mesmo dia. Vamos dosar

isto a partir dJha semana

para chegarmos inteiros nas
partidas da Taça Brasil",
explicou. O fixo Nuno

voltou ontem aos treinos

com bola depois de um

longo tratamento para curar
uma lesão na virilha.

Antes de estrear na

competição em Goiânia, a

Malwee fará um amistoso

na cidade de Santa Fé,
interior de São Paulo, no dia
26 de fevereiro contra um

combinado local. A estréia

no grupo F da fase final da

31 a Taça Brasil acontece na
segunda-feira, às 17 horas,
contra o Camocin, do

Ceará. Na terça-feira o time
folga na tabela e na quarta
feira, às 21 horas, enfrenta
a ·Anjo Química, de

Criciúma. Na quinta-feira
os jaraguaenses terão pela
frente o Cascavel, às 19h30
e fecha sua participação na

sexta-feira, às 19 horas,
contra o Paulo Afonso, da
Bahia.

As partidas semifinais

serão realizadas no sábado

a partir das 13h15 e a final

acontece no domingo 'às

llh30. Todos os jogos
serão disputados no

Ginásio de Esportes Rio

Vermelho, em Goiânia.

Guga diz que raspou cabelopara imitarLarri
Gustavo Kuerten

chegou no sábado de

madrugada a Costa do

Sauípe, litoral da Bahia, com
um novo visual: o cabelo

completamente raspado.
"Não sobrou nada. Foi para
imitar o Larri," brincou ele.

Sobre seu relacionamento
com o treinador, Guga disse
que não poderia estar

melhor: "O nosso rela
cionamento é realmente

diferente.

O Larri faz também

uma função de pai.
Estamos juntos há mais de
15 anos e ele teve influência

na minha formação, no
meu caráter e eu diria que o

nosso casa-mento está se

encami-nhando para bodas

de prata e que as alianças
estão cada vez mais fortes.

A tendência é completarmos
mais aniversários juntos e se

quando eu estiver velhinho

ele quiser, vou continuar

jogando com a assistência

dele", disse.

Guga estréia hoje, às

20h30, no Aberto do Brasil,
contra o espanhol Oscar

Hernandez.

Quase recuperado de

uma gripe que contraiu em

Vifia deI Mar, há uma

semana, Guga treinou por -

uma hora com o técnico

Larri Passos na quadra
central e neste domingo
bateu bola por 45 minutos

com o compatriota Marcos
Daniel.

Figueirense garante o técnico DorivalJúnior na
l
equipe

A diretoria do Fi

gueirense não vai demitir

o técnico Dorival Júnior
por causa da derrota de 1

a ° para o São Gabriel e

conseqüente eliminação

na Copa do Brasil.

Após o fiasco, em

Florianópolis, o presidente
do clube, Paulo Paraíso, foi
ao vestiário e elogiou a

garra exibida pelos jo-

gadores. "O São Gabriel

deu três chutes a gol e num
deles a bola entrou. Isso

acontece e faz parte do

momento do time", disse
Paraíso.

Porém comenta-se no

clube que no caso de uma:

derrota .no próximo sá

bado contra o � Lages,
também em Florianópolis,
vai gerar a saída do técnico.

24 de teve re i ro de 200�

Inscrições para o Varzeano
abrem nesta quinta-feira

]ARAGuA DO SUL - As

inscrições para o 22° Cam

peonato Varzeano Raul

Valdir Rodrigues abrem

nesta quinta-feira e podem
ser efetuadas até o dia 22 de

março, na Fundação
Municipal de Esportes, em
horário de expediente da

Prefeitura. A diretora de

Promoção de Eventos/
FME, . Cleide Mosca,
informa 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
apresenta mudanças nos

critérios de inscrições dos

jogadores: "É permitida a

inscrição de dois atletas da

Primeira Divisão e cinco da

categoria aspirante, sendo
que é livre a participação de

aspirantes com idade entre

17 e 19 anos", explica a diri

gente. Destinada à participa
ção de atletas com idade a

partir de 17 anos, o Varzea

no/2004 traz também como

novidade a premia-ção, que

passa a ser em di"nheiro
cabendo R$ 800,00 ao�
campeão, R$ 600,00 ao viC\
R$ 400,00 e 200,00 ao

terceiro e quarto lugare\ A

respecti-vamente, além di
troféus e medalhas do
primeiro ao terceiro
classificado e me-dalhasao
quarto colocado. Haverá
troféus ainda para o

artilheiro, o atleta des-taqul
a equipe disciplina e a defesa
menos vazada.O congresso
técnico do cam-peonato
estámarcado para as 19h3ij
do dia 24 de mar-ço, no

auditório 'da Escola de

Idiomas Wizard, na Rua

Guilherme Weege, 85. As
duas últimas edições da

competição foram patro
cinadas pela rede de postOl
Mime e teve confronte

transmitidos ao vivo pela
Rádio Jaraguá. A diretora

complementa que a expec·
tativa é superar o número de

inscritosregistrados no ano

passado, quando o evento

contou com a par-ticipação
de 26 equipes.

Velocidade na Terra
A Apavi (Associação dos

Pilotos Amadores do Vale do

Itapocu), em parceria com a

PCR Eventos, promove no

final do mês, dias 28 e 29, a

primeira etapa da segunda
Copa Norte Catarinense de

Velocidade na Terra. A

disputa será realizada em nove

etapas, todas em cidades do

Norte do Estado.

O Jaraguá Motor Clube,

localizado no Bairro Nereu

Ramos, será a sede da

primeira prova. A expectativa
dos organizadores é envolver
uma média de 55 pilotos, que
vão atuar nas categorias
Gaiolas, Gol, Stock Car, Kart

Cross e Fusca. As pessoas que

desejam fazer inscrições
podem efetua-las no segundo
piso do Shopping Center

Breithaupt, até o dia 27.
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