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Funcionários daWiest podem
concluir estudos na empresa

Vicku Sartel

Programa EducaWiest, implantado em outubro do ano passado, possibilita aos funcionários a conclusão do
ensino fundamental e médio. Atualmente, cerca de 185 pessoas estão estudando. PÁGINA 7

Moradores doRioCerro pedem
mais segurança em cruzamento

Vicky Bar!el

Moradores providenciaram uma pintura no chão para que motoristas reduzam a velocidade no cruzamento
das ruas Feliciano Bortolini e Padre Aloísio Boing. PÁGINA 8

Moradores reclamam da quali-dade
da água que é fornecida pela Casan.
Rodolfo Stringari mostra água
retirada de dentro da caixa d'água
de sua residência. PÁGINA 6

PFL de Guaramirim
realiza encontro para
debater política

PÁGINA 3

Kreis Junior treinou
em Interlagos para
atuar na Copa Clio

PÁGINA 11

Alunos da Impulso
vão participar da
Travessia de Enseada

PÁGINA 12
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2 CORREIODOPOVO

A força do poder local
POR WILSON VIEIRA - Dentinho (Dep. EstadualPT/Se)

o Brasil VIveu nas últimas décadas um acelerado

processo de urbanização. Hoje, cerca de dois terços de
nossa população está nas cidades. É nos mais de cinco mil
e quinhentos municípios brasileiros que nossa sociedade
vive seus principais dramas e contradições.
A proximidade física dos habitantes com seus

representantes eleitos para o parlamento municipal e para
a prefeitura potencializá sua capacidade de pressão em

torno de soluções pata seus problemas mais urgentes. Os

governantes são forçados a dar respostas, a apresentar
alternativas e a expor publicamerite suas ações
administrativas com grande freqúêrfeia ..Aí reside a força
do poder local. A soberania 'popular é exercida em

cobranças feitas cara a cara, olho' no olho. Mas, também,
pode ser testada na hora do voto numa eleição.

O crescimento rápido e desordenado dos centros

urbanos agravou os problemas de moradia; saneamento,
transporte urbano, degradação ambiental, segurança, entre
outros tantos. A definição das prioridades na aplicação
dos recursos públicos demonstra para quem se governa.
Aplicar a maior parte das verbas do município em grandes
obras viárias no centro e em bairros nobres, com

calçamento, iluminação, saneamento etc, reflete o

distanciamento entre o governo e o povo e amplia a

desumanização de nossas cidades. Estes investimentos são

certamente necessários, mas e o resto da população, como
fica? As obras nas periferias também são importantes e

necessárias, assim como a preservação dos equipamentos
públicos como praças, parques e praias.

O estabelecimento de mecanismos que asseguram a

ampla participação popular na definição de critérios para
a destinação dos recursos públicos significou o grande
avanço em termos de administração municipal nos últimos
anos. Possibilitou um salto de qualidade. As pessoas
sentem que podem interferir nas decisões' sobre as

prioridades nos investimentos públicos e com isto se

reconhecem em sua cidade e se identificam com seus

representantes, que implementam obras decididas
coletivamente. A recuperação das margens do Guaíba, em
Porto Alegre, e sua devolução ao povo da cidade, além de

postos de saúde nos bairros, centros culturais etc, são

exemplos do enorme êxito obtido com o estímulo à

cidadania e o incentivo à participação popular.
O Governo Lula, com a criação do Ministério das

Cidades demonstrou que está sintonizado com o

sentimento geral da, população brasileira, que não espera
mais milagres nem salvadores da pátria. Espera apenas o

respeito aos seus direitos de cidadania, espera ser ouvida
em suas reivindicações. O Orçamento Participativo
constitui a demonstração na prática de que fazer para todos
é o melhor jeito de fazer nas administrações municipais e

de que a verdadeira força do poder local vem do povo que
habita nossas cidades.
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Central ou pelo e-mail: ,

redacao@jomalcorrelodoPovo,com,br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato, O jomal se reserva o citeito
'

ti! sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gr<rnaticais recessáJias.

OPINIÃO
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Esta semana, praticamente o

mundo todo, ou pelo menos a

sua parte ocidental, ficou de olho
no Brasil. Desta feita, o interesse
não foi motivado apenas em

fuação dos escândalos políticos
patrocinados pela nossa elite

governante, mas especialmente
em razão do carnaval brasileiro,
sem dúvida caracterizado como

a nossa mais autêntica repre
sentação cultural. Considerada a

maior festa popular de origem
pagã que se tem notícia, o car

naval brasileiro representa, ainda,
o período do ano em que

podemos nos orgulhar de nossa

origem. Hora de esquecer as

diferenças sociais, momen to
único onde se misturam ricos e

,pobre, negros e brancos, tendo
.

como único objetivo a demons

tração de alegria e a manutenção
de uma das nossas mais belas e

espontâneas tradições.
De sexta-feira da semana

passada até o meio-dia de on

tem, cidades com tradição em

carnaval, como o Rio de Janeiro
e Salvador, mostraram ao mun

do que o carnaval brasileiro ainda
é a principal fonte de reconhe
cimento de nossos valores cul

turais. Quem acompanhou a

cobertura do carnaval, quer seja
pela TV ou jornal impresso, pô-

QUINTA-FEIRA, 26 de fevereiro de20�

Racionalidade
r o carnaval

brasileiro

representa �
período do ano em

que podemos nos

orgulhar de nossa

origem ..J
de claramente perceber que o

carnaval brasileiro ainda se

caracteriza como nosso prin
cipal cartão postal para outros

países.
Tanto entusiasmo em torno

de um evento pode parecer

exagero. Afinal de contas, em

um país onde a miséria, o de

semprego e a desigualdade so

ciais são problemas do dia-a

dia, pode parecer alienação ou

hipocrisia dedicar tantos dias e

investimentos públicos a uma

festa como o carnaval. Afinal,
gasta-se muito. As adminis

trações públicas subvencionam
o carnaval, investem em infra
estrutura para o evento, em

material de prevenção a doenças
sexualmente transmissíveise os

hospitais se desdobram para
atender vftimas de acidentes de

trânsito, brigas de rua outros

casos relacionados ·ao exagero
no consumo de drogas, es-

pecialmente o álcool.

Mas nem todo o la�1

negativo do carnaval consegui
embaçar o brilho dessa festa,qlli
pode ser apoteótica em lugare
como Rio de Janeiro, Salvada
São Paulo e outras c apitai!
brasileiras, como também pool
ser singela e honesta como oce

reu em Jaraguá do Sul, cida�1
sem tradição carnavalesca, mal

que, aos poucos, vem despe
tando para esse evento, espe·
cialmente em função do SUl'

gim�nto
.

do Moconevi (Mo
vimento da Cultura Negra do

Vale do Itapocu).
Infelizmente, ainda, muitl

gente relaciona carnaval com

promiscuidade, com sexo edro

gas. É certo que eles existem, mal

estão presentes em toda sociedade
em todo e qualquer evento.

Também é de lamentar o fato

de que o povo jaraguaense não

pode aproveitar melhor a festl

porque aqui não se faz feriado,
como em. outros locais onde a

tradição é mais forte.

Se quisermos um carnaval
com mais dividendos, teremOS

que investir no carnaval corno
.

mais uma estratégia turística.
Afinal povo ordeiro e traba'

,

Alhador também gosta de festa.

alegria faz parte.
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CORUPÁ
Ospartidos PMDB, PSDB ePT realizaram um

encontro para a discussão de uma possível
coligação. Segundo o presidente do Partido dos
Trabalhadores João Carlos Gotardi, "a reunião
foi ótima, e vamos levar a proposta feita pelos
partidos aos filiados".

ENCONTRO
No próximo dia 7 de março o Partido dos

Trabalhadores de Corupá irá realizar um

encontro com todos os seus filiados para

apresentação das propostas de coligação e a

possível candidatura própria como vem sendo

divulgado pela imprensa. A reunião acontecerá

nas dependências da Câmara de Vereadores

do município, a partir das 8:30 horas.

101 FeSTINHAS
A campanha para as eleições deste ano já

a começou, tem pré-candidato que nem sabe se

vai ser ou não o escolhido para representar o

partido e já anda promovendo festinhas pela
cidade de Jaraguá do Sul, a última realizada

foi para os motoboys. Se continuar deste jeito,
toda a semana vai ter festa.

o deputado estadual Dionei Walter da Silva e

o sindicalista Ambrósio Lino Becker
D'

lo confirmaram o registro de suas pré-
candidaturas como candidatos a prefeito pelo

1 partido nas eleições ano. A executiva

municipal. do partido pretende buscar

consenso entre os dois pré-candidatos até dia
20 de março. Data prevista para acontecer às

f
prévias internas do partido para definição de

quem será o candidato a prefeito.

10 E 20 TURNO
O partido dos trabalhadores já definiu que o

primeiro turno acontecerá dia 20 de março
onde todos os filiados do partido há pelo
menos um ano poderão votar. O segundo
turno está marcado para 3 de abril. Somente
no dia 22 de maio é que o partido promoverá
encontro para definir candidaturas majoritárias,
de vereadores e possíveis coligações.

ENTRE ASPAS
"p,oi uma reunião inédita, o encontro do
PMDB com o PSDB"/ afirmação feita pelo
ell1presário Kurt Linzmeyer, pré-candidato pelo
PMDB para disputar as eleições deste ano.

POLÍTICA
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Silva afirma que pretende derrubar o veto
Vicky Bartel

utilizarem esse tipo de

máquina. Atpenas as lojas
especializadas nesse seg
mento poderiam utilizar

se das máquinas.
Segundo Dionei, seu

projeto foi aprovado por
todos os deputados e as

sinado por mais 19 com

panheiros, mas foi vetado
pelo governador. "O

projeto já voltou para está

casa 'de leis, estou enviando
correspondências para
associações e outros gru-

pos para que conversem

com seus deputados, pe
dindo apoiei com objetivo
de derrubar o veto e

aprovar o projeto", explica
Silva. A líder do PT, se

nadora ldeli Salvatti con

sidera acertada a decisão

do presidente Lula de fe

char bingos em todo o País

até que seja regulamentada
oficialmente a atividade.

Segundo a senadora, os

bingos estão funcionando

desde 2000 sem qualquer

Os encontros são realizados todo o dia 25 de cada mês

Vicky Bartel

"Pretendemos chegar ao
número de 825 filiados até

o mês de maio", explica
Verbinem.

A primeira reunião do
projeto 25 teve como

objetivo principal traçar as

metas do partido para
2004, e esclarecer a posição
do partido em relação as

eleições deste ano, além

preparar o calendário de

atividades.

O secretário também

• VETADO: O PROJETO DE REGULAMENTAÇÃO DOS BINGOS FOI VETADO PELO GOVERNADOR
.

Dionei pretende trabalhar para
derrubar o veto do projeto

controle e sem uma legis-'
lação consolidada. ldeli

lembra, no entanto, que o

PT já criou vários projetas
para regulamentar os

bingos, como o PLS n?

552, de autoria da própria
senadora. Segundo a pro
posta, o controle seria feito

.

on line, através de terminais
conectados com a Caixa

Econômica Federal e Con

selho de Controle de

Atividades Financeiras

(Coaf). Para ldeli, ao ser

implementada uma regula
mentação do setor de ex

ploração de loterias e bin

gos no Brasil, além' da

transparência e controle

social de que a atividade

necessita, também haverá
uma efetiva arrecadação de
recursos financeiros para
contribuir significativa
mente com a aplicação das

políticas públicas do Poder
Executivo na área da

inclusão social, através da

assistência social, cultura e

esporte.
,

PFL retoma os trabalhos do Projeto 25

]ARAGuA DO SUL -

Através de Medida

Provisória, o presidente da

República Luis Inácio da

Silva determinou o

fechamento dos bingos até
que o Congresso Nacional
discuta a regulamentação
dos estabelecimentos.

Somente no centro de

]araguá do Sul estão

instaladas cinco bingos,
-

sendo dois deles dentro de

shoppings. Alguns bingos,
através de ações indivi

duais, já conseguiram abrir,
afirmando que a medida

provisória sancionada pelo
presidente seria incons

titucional.

,
O deputado estadual

Dionei Walter da Silva,
entrou com um projeto de
lei proibindo justamente as

máquinas caça níqueis em

estabelecimentos não

apropriados e especia
lizados nesse ramo de tra

balho, o projeto proibiria
as lanchonetes, padarias e

outros pontos comerciais;

Guaramirim - O PFL

de Guaramirim retomou

os trabalhos do Projeto 25,
implantado no ano

passado.O projeto 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 denominadaAcerta
Guaramirim vitoriosa'nas

eleições do ano 2000.
O desafio lançado pelo

atual presidente do partido.
e também secretário de

planejamento da prefeitura
de Guaramirim Valéria
Verbinem foi fazer com

que o número de filiados

seja duplicado até do dia

25 de maio deste ano.

falou sobre a nominata dos

vereadores para as eleições,
afirmou que o partido foi
procurado por 20 pessoas
'que disponibilizarão seus

nomes, além de mais 4

secretanos da atual

administração que também
estão a disposição.

De acordo com o

presidente do PFL, Valéria
Verbinem, o objetivo é

debater o calendário e o

projeto eleitoral de 2004.

.;rInuli() �M,/.". ,I",
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I RESULTADOS: LIQUIDA JARAGUÃ RESULTOU EMAUMENTO DE 6% NAS VENDAS DO COMÉRCIO

Liquidação agradou lojistas
que aderiram a campanha

JARAGUÁ DO SUL - Os

.Iojistas que aderiram à

campanha LiquidaJaraguá,
promovida pela CDL

(Câmara de Dirigentes
Lojistas deJaraguá do Sul)
durante o período de 13 a

,21 deste mês estão satis
feitos com o resultado da

, liquidação. De acordo com

o presidente da CDL, San
dro Moretti, o incremento
foi na ordem de 6% em

relação ao não passado,
quando a CDL promoveu
a terceira edição da cam

panha, que há quatro anos

é realizada pela Câmara de

Dirigentes Lojistas no mês
de fevereiro ou março.

Ainda. de acordo com

Moretti, os segmentos que
mais conseguiram vender
foi o vestuário e calçadista,
que aproveitaram a opor
tunidade para reduzir o

estoque com preços bem
abaixo dos praticados em

outros períodos do ano.

"Os outros 'segmentos
também venderam bem.
A campanha foi boa para
todos os lojistas, mas quem
mais se salientou foi o setor

de calçados e do ves

tuário", reforça Moretti.

Campanha aconteceu no período de 13 a 21 deste mês
(I)

o presidente da CDL

salienta ainda que os'

comerciantes de Jaraguá
do Sul estão mobilizados
na luta contra a inadim

plência. Ano passado, o
diretor da CDL, Wal

demar Schroeder, realizou
trabalho de conscientização'
entre os lojistas, para que
passassem a usar os ser

viços do SPC e assim se

prevenir contra os maus

pagadores. "Os bancos
tem melhorado sua perfor
mance e não estão entre

gando talões de cheques

para inadimplentes",
assinala Schroeder. Segun
do ele, em janeiro deste

ano nada menos que 508

pessoas tiveram seus no

mes reabilitados, mas, em

contrapartida,apenas 12?
pessoas reabilitaram seus

nomes no serviço de cré

dito bancário.
Ainda na avaliação do,

diretor da CDL, a

inadimplência é uma

questão grave e somente se

resolve com mais dinheiro
, no' bolso do consumidor.
Schroeder informa ainda

Alex�ndre Bago

que para este ano a CDL

vai participar do projeto
Brincando no Bairro, que
está programado para
acontecer no dia seis de

março, na Vila Lalau. O

projeto será realizado em

parceria com a Prefeitura
e vai oferecer atividades de

lazer, educativas e culturais,
além de atendimento

odon tológico. Essa, ini
ciativa vai acontecer

durante todo o ano, uma

vez por mês, sempre em'

um bairro diferente.
(f\ilARIA HELENA DE MORAES)

Prazo para pagar dívidas com FGTS termina amanhã

]ARAGuA D/O SUL -

Termina amanhã o prazo

para que o mutuário do

SFH (Sistema Financeiro da

Habitação) entre com o

pedido de liberação dos

recursos do FGTS (Fundo
de Garantia do Tempo de

,

Serviço) para o pagamento
das prestações vencidas até
31 de agosto de 2003,
conforme normas estabe

lecidas pela resolução
número 421 do Conselho

Curador do FGTS. A ge�
rente geral em exercício da

agência centra da CEF de

Jaraguá do Sul, Irene Maria
Schwarz informa que a

procura tem sido pouca,
talvez em função da falta

de dinheiro, já que o

mutuário inadimplente
ainda terá que desembolsar

20°)'0 do total da dív.ida.
O mutuário poderá

usar o dinheiro do Fundo

para quitar apenas as par
celas vencidas ate 31 de

agosto. É necessário ainda

que tenha no mínimo três

de trabalho, ininterrupto
ou não, com depósito no

FGTS.

Como o saque do

Fundo somente será per
mitido se as parcelas ven

cidas forem paga as inte

gralmente e como o valor

a ser liberado pelo Fundo

não pode ser superior a

80% da dívida vencida,

.

incluindo os juros e multa,
o mutuário precisa entrar

com 20% do valor da

dívida para completar o

pagamento.
O pedido de liberação

dos recursos do fundo

para o' abatimento das

prestações ainda por ven

cer pode ser feito apenas
uma vez a cada 12 meses e

o dinheiro é usado para o

pagamento de 12 parcelas
mensais consecutivas,
sendo que o valor da par
cela mensal a ser liberada
do FGTS para o abati

mento de parte da pres
tação vai depender da ren
da de cada mutuário. ,

Antes da publicação da

resolução número 421 no

"Diário Oficial. da União,
de 19 de setembro de

2003, os trabalhadores

podiam usar o dinheiro do
FGTS apenas em algumas

•

situações, mas, diante da

pressão de mutuários que
corriam o risco de perder
o imóvel por falta de

pagamento, o Conselho
Curador do FGTS autori

zou, em caráter excep
cional, a liberação desses
recursos.

O mutuário em dia
com o financiamento
também podem pagar a

prestação do SFH com o

dinheiro depositado na

conta vinculada.
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PresençanoBigBrother
. / .

mcrementa os negoclo�
o empresário de

Guaramirim Aclino Fe

der, diretor presidente da

Berlim Ambientes, con
fessa que está muito

satisfeito com a divulga
ção de seus produtos no

programa "Big Brother

Brasil 4", produção da

Globo que dispensa apre
sentações e que pelo me

nos uma vez por noite,
passa pela cozinha. Um

modelo Luana, em PVC

bege, alumínio e acrílico

laranja, usado pelos "mo-
,

radores da casa" onde o

BBB é gravado, foi inte

gralmente produzido pela
empresa de Guaramirim.

Feder, que acompanhou
pessoalmente, a instala

ção da cozinha, em de

zembro, afirma que fez

diversas fotografias dos

ambientes da casa, sema

nas antes dos "big
brethers" a ocuparem.
Com o programa pela
metade, ele tem, assegura
que já tem percebido os

reflexos da superex

posição do produto em

rede nacional.

J á preparou uma

equipe de atendimento

para cuidar de novos

pedidos e registrou um

incremento da procura

pela "cozinha oficial do

"Ele dá generosamente
-

aos pobres, e a Sua
bondade dura

para sempre."

2 Corlntios 9:9

Cotação de ontem

Compra
�,9390
2,9400
2,8900

COMERCIAL
PARALELO

TURISMO

Big Brerher Brasil
conforme anuncia I

campanha publicitária I

Berlim.

"A presença na Glo
vai alavancar os negóci
e fixar ainda mais a m

junto-aos clientes", con
Aclino Feder. A Ber'

dis-putou com fortes co

correntes para entrar n

BBB e chegou lá com

aval da arquiteta cario

Luciana Ventura, con'

dada pela emissora p
decorar parte da casa,

Foi ela quem sugen
que a produção do pr

grama chamasse a Berlirr

para equipar a cozinha.

DIVERSIACAÇÃO
Com 31 anos de rncr'

cado, a Berlim Ambien,

tes é mais conhecida pe�
linha de cozinhas, ma!

vem investindo alto nl

diversificação. Em 2004
inovou com o lanç
mento simultâneo ai

móveis para banheir�

lavanderia/ área ai

serviço, churrasqueira I

dormitório. Somados, OI

novos produtos já r6

pondem por 50% dai

vendas. A empresa tem

cinco lojas próprias em

Santa Catarina, 25 lojas
exclusivas e 103 pontol
de venda em 14 estado�

Venda

2,9280
3,0200
3,0500
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VESTUÁRIO
)� OSenai/SC promove, nos dias 2, em ]oinville, e 3 em ]araguá

do Sul, oworkshop Confirmação de Tendências em Vestuário

Outono-Inverno 2004, dirigido a empresários e profis
sionais da área de desenvolvimento de produto das indústrias

do setor. No evento serão apresentadas as tendências em

vestuário, acessórios, materiais e tecidos,pesquisadas pela
eguipe do Núcleo de Inovação ao Design do Vestuário

(NID) SENAI/RS, entre os principais fornecedores,
formadores de opinião, instituições e feiras no Brasil, Itália,
França e Inglaterra. As empresas que participarem receberão,
gratuitamente, um CD-ROM (com recurso� multimídia) e

um caderno. Os eventos serão realizados nas unidades do

SENAI. A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas. O

workshop conta com a parceria do Sebrae.

COMPETITIVIDADE

lsil

Ia

co

to ONúcleo deMetalmecânica está dando seqüência a segunda
fase do Programa de Cornpetitividade Setorial, em parceria
com o SEBRAE e o SENAI, envolvendo empresas nuclea

das que buscam aCertificação ISO 9000/2000, paratorna
rem-se mais competitivas no mercado. O primeiro de 15

módulos, sobre Cultura da Qualidade, é ministrado por
René Paulo Siqueira, bem, como o terceiro módulo, sobre
Planejamento Estratégico. O módulo dois, que trata do

Programa ISO 9000, será abordado pelo consultor Leandro
Martins.

SITE PRÓPRIO
O Centro Empresarial de ]araguá do Sul (CE]AS) conta
com um site próprio, agregando as entidades ligadas ao

condomínio os núcleos setoriais. O criador foi Marcos
Santini, diret�r de criação daWebwork Soluções On Line.
O site pode ser acessado através dos endereços
www.cejas.com.brou www.acijs.com.br. Ele contém o perfil
das entidades, a relação de todos os associados, serviços
oferecidos, agenda de eventos, informativo, câmara de

negócios internacionais, linhas de crédito, índices econômicos,
ISSO 2001-2000, links e o "fale conosco", canal direto com a

Acijs. No conteúdo estão a galeria dos ex-presidentes;
histórico, estatuto, diretoria, os conselhos e as atividades de

senvolvidas. SegundoMarcos Santini, as informações podem
ser retroalimentadas nas próprias entidades. O trabalho

permite, por exemplo, que os núcleos setoriais construam
seu próprio site dentro do site do CEIAS, cada qual
recebendo uma senha distinta. A facilidade de acesso ao site
easua construção e alimentação, constitui-se numa ferramen
ta importante de acesso dos associados e outros interessados
em informações acerca das entidades empresariais.

m

:lirr
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DI

)1,
:a·

di

'0,
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rio céu do dia ...
no nível interno,
ometendo sua

empenho.
acordo com sua

ela não ir mais
provável que
crrer atrás.

Câncer � Se você está achando que seus

recursos materiais estão aquém de suas

necessidades e expectativas, não perca força
se no sentido 'da
cê é inteligente e

bolar um jeito de
lega de rodeios,
rela e siga em

IHOMENAGEM - SESSÃO CíVICA RELEMBRA BATALHA DE MONTE CASTELO

Solenidade homenageia 59 anos
da conquista de Monte Castelo

]ARAGuA DO SUL - O

Monumento do Expedi
cionário foi o local escolhido

para a realização da sessão cívica

que lembrou os 59 anos da con

quista de Monte Castelo, bata
lha ocorrida durante � Segunda
Guerra Mundial, no norte da

Itália. Na solenidade os ex-com
batentes homenagearam os

companheiros que lutaram

bravamente.

De acordo com o presiden
te da ANVFEB (Associação
dos Veteranos da Força Expe
dicionáriaBrasileira em]araguá
do Sul), Anselmo Bertoldi, a

sessão cívica foi uma maneira

de homenagear combatentes,
como Antônio Carlos Ferreira,
Arthur Scheibel, Gumercindo
da Silva, Harry Hadlich e]oão
Zapella, jaraguaenses quemor
reram durante a batalha. ''Além
da homenagem,o público
pôde conhecer um pouco da

história do Brasil", diz o segun
do tenente reformado, que hoje
está com 84 anos.A solenidade

reuniu ex-combatentes da

Solenldadg relembra conquista ocorrida há 59 anos

segunda guerra, familiares,
representantes do exército, po
lícia militar e a prefeitura.

Durante a Segunda Guerra
Mundial ]araguá do Sul en

viou 56 jovens para defender
o País. A batalha de Monte

Castelo foi a maior operação
de guerra que o Brasil esteve

envolvido. Foram cerca de 239

dias, entre setembro de 1944 e

maio 1945, onde estiveram

envolvidos também 25 mil
soldados e oficiais brasileiros.

Destes quase 500 foram

mortos e três mil saíram feri

dos. A ANVFEB· existe há

mais de 40 anos. Em]araguá

Alexandre Bago

do Sul poucos são os remanes

centes que ainda participam,
mas os filhos e netos têm da

do continuidade na preser
vação desta história. Os mem
bros da região ainda se encon

tram a cada dois meses e a cada

dois anos é realizado um

evento nacional. (CG)

Empresários solicitam agilidade na análise de projetos
]ARAGuA DO SUL - A

morosidade da análise dos

processos de licenciamento

ambiental junto a (Fatma)
Fundação do Meio Ambiente
de Santa Catarina, está preocu
pando os empresários. A de
mora prejudica as empresas,
que não podem dar conti

nuidade a seus projetos e ne

gócios.
A denúncia foi feita naAs

sociação Comercial e Industrial
de ]araguá do Sul (Acijs), pelo
conselheiro Anselmo Ramos,
recordando que a falta de

estrutura de pessoal faz com

que haja 580 processos parali-

sados de empresas da região
de]araguá, acrescido de outras
trinta, deste ano, em razão da

falta de convênio entre a Pre

feitura e a Fatma, que expirou
se em dezembro. Na avaliação
de Anselmo Ramos, a inércia
da Fatma, que não consegue

cumprir os prazos para análise
dos processos de licenciamen

to, prejudica cerca de 400 em
presas, "trazendo angústia e

travando o desenvolvimen-
to".

A Acijs vai posicionar-se
junto ao diretor do escritório

regional da Fatma, em ]oin
ville, cobrando maior rapidez

entrando em um novo

antes de apostar sua juba,
tudo é realmente como

e revisar todas as

o. Sabe como é,
empolgados com suas

Virgem - Tem se visto diante de emoções
que nunca pensava sentir? Não, por favor, não

-as com carinho: elas são
uidado e atenção. Não
iro momento parece·

sscs parâmetros, é
por nos levar mais

a fez isso antes?
ar precisando de um

de sentir o gostinho de
com feijão é uma delícia,

.

Dê outros

sentidos para seus cinco sentidos. Dar o

p<i.i!liill�illf!lílifl!ijª�m ser difícil, mas logo
você já vai estar dando um show de bola!

Escorpião - Só porque essas coisas vêm
tempão, vai querer
sem mais aquela? Está

nsível, só que os astros
ste não é um bom dia

erroadas por ai,
machucar. Relaxe, afinal
tanto pique ...

na análise processual, como
também buscar outras formas

de tornar o licenciamento

ambiental mais ágil.
Retomar o convênio entre

a Prefeitura e o órgão am

biental é outra medida na qual
a entidade empresarial vai
intervir.

A Fatma - Fundação do
Meio Ambiente de Santa

Catarina - comunicou que
realizará em parceria com a

gerência de Desenvolvimento
Social, Urbano e Meio Am

biente &lSDR/]araguá do Sul,
novomutirão para diminuir a

demanda reprimida de

processos de licenciamento

ambiental. Nos dias 4 e 5 de

março, os técnicos da Fatma

estarão na região para fazer
visitas e vistorias.

O mutirão foi a solução
encontrada pela SDR para
atenuar o problema na região,
enquanto não se concretiza o

convênio entre a Fundação e

os municípios da região, que
deverão em breve, colocar dois
especialistas (um engenheiro
florestal e um engenheiro
sanitarista) atendendo a

demanda regional em tempo
integral.

uem segue o

motor. Ao

Capricórnio - Com freqüência,
capricornianos se vêem divididos entre sua

familiar, compromissados
seu caso? Diga lá, o que

a si mesmo? Consulte seu
.

dia com sua alma?
-se aos débitos,
um bom caminho.

uco confuso às veze

e: o caos é criativo,
meio da desordem,
imos coisas que
ao vê-Ias com novos

olhos. é gerada uma nova ordem,
movimentando a evolução.

Peixes - A grande revolução já começou,
-

Novos rumos a tomar,
. Talvez você ainda não
instrumentos na sua mão
á muitas coisas que você
ara abrir caminho. Não

essa, mas também não há
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NO COLÉGIO

I ABASTECIMENTO - ÁGUA VINDA DA CAIXA D"ÁGUA TEM ASPECTO ESVERDEADO

MASSARANDUBA

Moradores do município de

Massaranduba estão

insatisfeitos com a qualidade
da água que estão recebendo.
A reclamação é de que a sujeira
que vem pelo encanamento é

tanta que chega a entupir filttos
de máquinas de lavar. a

professor Rodolfo Stringari
está construindo um edifício
residencial e colocou há pouco
mais de um mês caixasdágua
para abastecimento do edifício
onde por enquanto somente

ele estámorando. a problema
é que ele não está podendo
tomar e sequer utilizá-la no

banho, "Tentei tomar banho
e entupiu todo o chuveiro.
Esse limo e está acabandocom
o encanamento da casa. Sua

esposa tem dificuldade para
lavar a roupa. Isso porque o

filtro também fica entupido. ''A
reclamação é geral no centto da
cidade. Só quem tem água do '

poço não passa por esse

problema", destaca acres

centando que "nós pagamos
por esta água e não é justo
recebermos o produto nestas

condições".
a professor Joanir

Lewandowski quemora perto
da casa de Rodolfo conta que
limpou a caixa d 'água durante
as férias de janeiro. "Recen
temente fui olhar como estava

o filtro e me assustei com a

quantidade de sujeira, de cor

Moradores reclamam da qualidade
da água fornecida pela Casan

Morador mostra água suja que desce da caixa d'água da sua residência
.
Vicky Bartel

verde, como um limo, tava

tudo entupido", diz.
a chefe da filial da Casan,

Nildo Voelz, explica que este

fato se dá em decorrência das
chuvas fortes. "Fazemos o

ttatamento diariamente attavés
da colocação de sulfato de

alumínio para a limpeza da

água bruta, em dosagens
exatas aplicadas pelos
bioquímicos. A sujeira então

se transforma em flocos que
devem ficar no fundo da

câmara de decantação. a que
está ocorrendo é que estes

flocos estão subindo e passam

pela câmara de contato que

capta clorogás e flúor e

conseqüentemente segue para
reservatório e par� as residên

cias", explica o chefe da filial.
a engenheiro da Casan de

MassarandubaMario Caê está

estudando o porquê disto

estar acontecendo. "Isto in-,
felizmente não é novidade para
nós em época de chuvas fortes
este fato acaba acontecendo",
relata. Voelz diz que será

tomada uma providência
emergencial na tentativa de

amenizar a situação da água,
"Faremos com que a água

repasse mais uma vez nas

câmaras de decantação na

tentativa de diminuir a

quantidade de flocos que

chegam nas residências",
adianta. Com relação ao

aspecto esverdeado que se

acumula no fundo da caixa

d"água o chefe da filial se diz

surpreso pois os flocos não

possuem esta cor e forma.

"Iremos na residência do

consumidor que está passando
por este problema afim de

descobrir o que realmente está

acontecendo", finaliza o chefe
da filial da Casan.(CG)

Associação Nova Brasília faz relato das atividades de 2003
de contratação do sistema de

comunicação (0800). ''Assim
que fecharmos o conttato com

empresa de comunicação, não
só este correspondente bancá
rio mas também o da Ilha da

•

Figueira e do bairro São Luis
estarão funcionando. Acredita
mos que em março isso deva

acontecer", adianta o gerente.
Associação recebeuum ter

reno onde será instalada uma
área de lazer, na rua Lourenço
Kanzler, próximo ao Centro

de Educação Infantil Ger
trudes Kanzler. "Nos prome
teram iniciar as obras agora em

março. Estamos aguardando",
diz Wuerz. A próxima reunião
da associação acontecerá dia 25
de março na escola Albano
Kanzler. (Celice Giràrdi)

I

Congresso daEducação ser�
realizado emabrilemJoinvill�

JOJNYIll.E - o X Con

gresso Sul-Brasileiro da

Qualidade na Educação,
que acontecerá de 1 o a 3 de

abrir, em Joinville dará

oportunidade a educadores,
pesquisadores e cientistas

apresentarem suas pesqui
sas. Poderão'ser apresen
tados trabalhos nas áreas de

formação docente, gestão
de pessoas, práticas educa

tivas e políticas públicas.
Para participar, os interes

sados deverão enviar para
a comissão organizadora do
congresso resumo do tra

balho. As apresentações dos
projetos selecionados
acontecerão no Centreven

tos Cau Hansen no dia 10

de abril. O congresso tem

como tema central "Profis

são: Professor - Debates e

Perspectivas" e, além de

programação científica, .

contará (com eventos para
lelos como o I Encontro de

Gestores Educacionais e a

X Feira de Produtos e Ser

viços Educacionais que
estará integrada a Feira do
Livro. Através do evento,

pretende-se discutir e ava

liar sobre a trajetória da

profissão docente, propor
cionando ao professor uma

INFORMÁTICA
MARISTA

JARAGUÁ DO SUL - A As

sociação deMoradores do Bair
ro Nova Brasília realizou reu

nião no dia 18, quarta-feira; on
de fez apresentação das ativi

dades e prestação de contas do
ano passado. a presidente da
associaçãoDirsonWuerz, deve
rá ficar até junho de 2005

representando os moradores
do bairro. ''A associação foi

criada em julho de 2q03, desde
então teve algumas conquistas
graças as reivindicações efetua
das. E algumas ainda estão

pendentes mas estão sendo

providenciadas", explica
Wuerz. No ano passado a as

sociação conseguiu que fosse

realizado um Censo para co-.

nhecer as necessidades do bair

ro,A consttução de Um abrigo

em ponto de ônibus na rua

Padre Alberto Jacobs, pró
ximo aos fundos daWeg I foi
uma conquista. Uma das

reivindicações mais impor
tantes foi a colocação de um
redutor de velocidade na esqui
na da ruaJosé Emmendôerfer
com Rua Antônio Carlos

Ferreira, onde era comum

acontecer acidentes. "Os pe
destres e até mesmo os moto

ristas estavam receosos em

transitar por esta esquina, era
comum acontecer uma coli

sãó", relembra Wuerz. A As

sociação conseguiu através da
ONG Amigos em Ação rou
pas infantis que foram doadas

para os Centros de Educação
Infantil Waldir Edson Thei

lacker, Carlos Andrei Emmen-

dôerfer e Gertrudes Kanzler,
além de 15kg de balas e refri

gerantes onde o Centro de E

ducação Infantil Almida Ber
toli também foi contemplado.

No final deste ano a as

sociação conseguiumontar um
presépio comunitário em par
ceria com o industrialWander

Weege. a presépio recebeu a

visitação de muitas pessoas até
o dia 6 de janeiro. Para este ano
o presidente da associação quer
ver funcionando o Correspon
dente Bancário que está

instalado junto ao Supermer
cado Lenzi, onde são efetuados

pagamentos diversos como

contas de água, luz. a gerente
da Caixa de Jaraguá do Sul,
Julio CésarBoico, explica que a

Caixa Econômica está em vias

reflexão sobre diversol
temas que norteiam os Ut.
bates e as perspectivas de!Si
profissão. O ministro iIJ
Educação, Tarso Genro,fa
convidado para proferirp!
lestra após a abertura uo
evento, no dia 10, às 9hJ�.
As inscrições devem sei

I

feitas preferencialmenn s
internet no endereço
wviwcongressoeducacaacom�
Mais informações podem
ser obtidas pelo telefoa

(47) 432-3978 ou pelo m�

�
O evento é uma iniciativl
da Associação Congressod
Educação, entidade for,

mada pelo Senac Joinvilll
Senai Joinville, Associação
Catarinense de Ensino,
Amunesc, Bom Jesus/k
lusc, Jornal da Educação,
Secretaria de Estado UI

Educação, Secretaria ue

Educação e Cultura deJoifr
ville, Sociesc e Univille, O

evento tem o patrocínio do

Senai de Santa Catarina/Siso
tema Fiesc e Senac/Sisten
Fecomércio de Santa Cata·

rina, com apoio do Banco

Regional de Desenvolvi·
menta do Extremo Sul edo

Sindicato das Escolas Parti·

culares de Santa Catarina,

Software de Autoria é destaque como

ferramenta educativa

Nos dias' 26 e 27 de fevereiro, os alunos da 5'

série do Colégio Marista São Luís estarão participando
de uma Oficina sobre o Software de Autoria

Everest, programa adquirido em parceria com a

Complex Informática e utilizado durante o ano letivo.

Este tipo de recurso visa desenvolver a criatividade
do aluno que trabalha como autor, utilizando
imagens, sons, vídeos, animações e textos.

Segundo a Coordenadora de Informática, Luciane

Schwalbe, "através do software de autoria, o aluno

tem participação ativa no processo de construção,

pesquisando, decidindo, selecionando a .informação
e transformando-a em conhecimento, para assim

desenvolver a estrutura do seu trabalho". A oficiiJa

será disponibilizada também para os alunos novos

de 6" série ao Ensino Médio.

O Colégio ,utiliza este tipo de ferramenta há

algum tempo buscando a formação integral dos
educandos sensibilizando-os quanto às novaS

tecnologias e desenvolvendo as mais diversas

competências.
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A face esportiva da

De tempos em tempos a liderança de certos

segmentos de mercado passam de urna
DI. montadora para outra e com as picapes

pequenas, a história é a mesma. Durante um

bom tempo a Volkswagen deteve o título
com a veterana Saveiro e suas

múltiplas versões especiais, na[e·
sua maioria com forte apelo
esportivo. A Fiat entrou

l com as quatro rodas no
,e páreo e desbancou, há
n· algum tempo a montadora

alemã com um produto que
tornou-se rapidamente
objeto de desejo,
especialmente entre os

jovens: a picape Strada, que
tem na versão Adventure o

seu grande trunfo. Depois de
um tempo sem grandes novidades,
estava na hora de alguém botar lenha nessa

fogueira e a Chevrolet encarregou-se da
missão com o lançamento da Montana, picape
derivada do Corsa que ji superou as vendas
da Saveiro em mais' de mil unidades. A líder
ainda é a Strada, com vantagem de 1,3 mil

'

unidades, diferença que deverá diminuir em

breve, frente à crescente demanda pela picape
Chevrolet.
Das três versões da picape Montana, a que
mais tem agradado, para surpresa do próprio
fabricante é a versão Sport. Ela reponde por
40% das vendas do modelo, diferentemente
do que esperava a montadora, que apostava as

fichas na versão Off Road, criada para fazer
frente justamente à lider, Strada Adventure.
O que a versão Sport tem de especial é o
grande número de ítens de série e o visual

esportivo, que não chega a ser tão apelativo
quanto a versão Off Road. De cara, o que
chama a atenção é a inexistência de plásticos

pretos serri pintura, onde quase tudo

acompanha a cor do veículo. Na parte
.dianteira, no lugar do quebra-matos, há urna
enorme entrada de ar no pára-choques; no
lugar de estribos, saias laterais e ao invés de
um grande santantônio, há um exclusivo
aerofólio. De série também vem com aro em

liga leve R15 e pneus 185/60, de perfil
, menor que as demais versões.
No interior da Montana Sport também
encontram-se ítens reservados somente para
esta versão, como a padronagem dos tecidos
e a alavanca de câmbio e console céntral do
painel, pintados na cor cinza prata, que
conferem esportividade e aconchego ao

modelo.

O preço compensa
o valor que se paga a mais para ter a versão

Sport acaba compensando. O modelo básico
sai por R$ 26.904 enquanto a incrementada

Hyundai no Brasil
Há planos de a gigante Hyundai,
que atualmente é representada
no País pelo grupo paulista Caoa
(o mesmo da Subaru e Ford)
c .

'

.onstrutr urn complexo
tndustrial na Bahia com

previsão de iniciar 'a fabricação
6° Primeiro veículo já em 2006.

.
modelo escolhido para a

Cidadania brasileira deve ser o

H100 Porter, um caminhão leve

;.ar� Uso em grandes centros,
tnnilar ao Bongo, da Kia.

Sorte dos europeus
A francesa Renault tem na atual gama de modelos, urna
das mais modernas do mercado europeu. O modeto
Laguna, Espace e toda a linha Mégane ganharam visual

totalmente inédito, baseados nos traços do Vel Satis,
novo top de linha da marca que substitui o Safrane. O

que acontecia é que justamente urn dos mais

importantes segmentos nesse mercado, o dos

compactos, carecia ser atualizado. Essa lacuna deverá ser

preenchida em breve, com o lançamento do Clio III, que
segue a atual política de design Renault, com formas

acentuadas, traços retos e bem definidos. A novidade
infelizmente levará um pouco mais de tempo para
aportar por aqui, assim como o caso da nova Scénic.

Sport sai por R$ 31.337. Entre os

principais equipamentos de série,
destacam-se a direção hidráulica,
capota marítima, ar quente,
regulagem de altura do banco do

motorista e o vidro traseiro

corrediço. Há apenas três opções de

cores, todas sólidas e, para se obter o

precioso ar-condicionado é preciso
desembolsar R$ 2.327 a mais.

Igual ao Corsa
A motorização é a mesma 1.8

Flexpower do Corsa, que chega aos

179 km/h com média de consumo de

12,2 km/I entre estrada e cidade.

Quanto a estabilidade, nada mudou e

nem mesmo com a adoção de .pneus
mais largos ela tornou-se mais estável

que o Corsa, com suspensão de

característica mais macia.

Mégane II e Clio II:
familiaridade inegável

diversos

Detalhes exclusivos: painel com detalhe cinza,
rodas em ligaleve e lona marítima, todos de série

• COMPARATIVO (via internet)
Básicas
Fiat Strada 1.3••.•.••••••••••••••••••R$ 23.450,00
Ford Courier 1.6l..••••...••...••••R$ 25.230,00
VW Saveiro 1.6 Flex R$ 26.666,00
Chevrolet Montana 1.8 Flex R$ 26.904,00

Versões com os principais opcionais
GM Montana 1.8 Flex......R$ 36.037,00*
VW Saveiro SuperSurf 1.6 Flex
.............................................R$ 36.619,00
Fiat Strada Adventure R$ 37.986,00
Ford Courier 1.6 Xl.. R$ 39.052,00
*Sem air bag duplo

• A MONTANA EM NÚMEROS
Potência do motor 10S cv

Velocidade máxima 179 km/h
Consumo médio estrada/cidade .. 12,2 km/I

Produçõo: Cromoort Criaçõo & Fotolitos
Textos: Dorlon Anacleto

Sorte dos chineses
Outra novidade que vem da Europa é o
novo 307 Sedan, que será apresentado em

março no salão de Genebra. O modelo
será construído na China e estará

disponínel no mercado asiático a partir
do segundo semestre de 2004, com duas

opções de motorização, de 110 e 132cv.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO
CLASSI

370-3113
Av.W(]ldem(]r Grubbo - J(]roguã do Sul- se

JI A"ld·,,"A.1
lIeJea�� (W'�.

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001

C.In_.r. LTDA
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

CAMINHON...,..

VOLKSWAGEM Resta 1.3 Branco G 1995
Gol CL 1.6 Verde G 1993 Escort L 1.6 Cinza G 1993
Gol GIII 8V Plus Branco G 200:1. Stratus LX Preto G 19ffi
Saveiro Summer Verde G 1997 Escort L 1.6 Verde G 1987
Gol CL 1.8 MI Branco G 1997 PICK·UP
Gol LO I Vermelho G 1997 Kombi Branca G 1995
Fusca 1600 Azul G 1981 0-20 cabinada Vermelha D 1993
Fusca 1300 Bege G 19a) Courier CLX fl> Branca G 19ffi

FIAT Blaser DLX Branca D 1.999

Tipo IE 1.6 compl. Vermelho G 1.994 F-1000 completa Branca D 1.994
Palio EX 4pts Branco G XXX) F-1000SGNV Branca G/GNV 1997
Palio Young Preto G 200:1. Silverado conquest Verde D XXX)
Palio Fire Azul G XXl3 Mitsublsh! Pagero Preta D 200:1.

GM MOTOS
Corsa Wind 4p Branco G 2001 DT200 Branca G 1997

,� CBX 200 Strada Roxa G 1997
FORD IMPORTADO

QUINTA·FEIRA, 26 de fevereiro de20QI �

Im
Parati 4p
Parati 2p 98

Gol 1.0 2p 99 Fiesta 4p 96

Gol 1.0 2p 96 D-20 Diesel 92 �Gol 1.0 2p 95 Pick-up dupla 94

voyage GL 90 Strada 1.5 GNV 99

Palio 1.0 4p 00 Pick-up Corsa GNV 96

I Palio 1.0 2p 98 Blazer Diesel 99

Tipo, 1.6 4p 95 BMW 328i 96

Tempra 2.0 8v 97 Scenic 1.6 00

Corsa Sedan 95 Vectra GLS GNV 97
HI

Corsa 1.0 2p 99 Mondeo 2.0 CLX 97 IA

Corsa 1.0 2p 96 Monza Ap 94

Uno Mille 96. Astra GLS 99

R: Walter Marquardt, 518 - Em frente aa Posto Mime !

······G·M···
S� 1 o. êI opc:, d;
5-{O EFlc/apc.
Oõts«:Wagói!
GofsáBedán
CorsaWiild c/(}pc.•.••
Corsa Super '1p; a·c·'·

.

Monza Bt; 4p,y:e. . .

..

"'VW
.

98
01
01
93

(3dlGlIlJ6v, a;c.�. d.h.
Go1G1II16v, 4p;,clopc.

. 00

Qual1tum Ql../ .h8 �ornpl. 95

GótMrSr/eçial' . '.'

02

GorM/16v.:C?o C. + rodas
. 98

qôr01;qi 97

Gô/eLld. 96
85
81

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.�

[veículos
ORSA - vende-se, sedan, 01, 4p,

,único dono, 50.000km, cl GNV.
de mulher. Tr: 371-8772 ou 9101-

94.

ORSA· vende-se, 99, 1.0, 4p,
O.OOOkm, azul, t.e., rodas, alarme,
�cula e som. Tr: 9117-3464.

RSA • vende-se, wagon, 16v, 01,
.OOOkm comp. + a.c. R$ 18.300,00.
,9953-5541 (12:00 ou após 17:30)

ORSA - vende-se, 95, branco.

14.700,00 entro + pare. de

$192,00. Tr: 372-2345 ou 9134-1680
c/Célio.

0·20 - vende-se, branca, cornpl.
RI33.000,00. Tr: 9962-5055.

MIIm - vende-se, 96, GL, 1.8, prata,
ili,o estado, rodas de liga leve.

�2.000,OO + 30x R$343,00. Tr: 9975-
,167.

!10m - vende-se, 95, bordá, trio
aétr., ótimo estado, R$2.500,00 entro
;30x R$364,00. Tr: 373-2651.

KAOETT - vende-se, GSI, bordá, 2.0,
93, excelente estado, compl.(a.c.,
lelo,d.h., v.e.). R$9.500,00. Tr: 372-
�52 c/ Alcides ou Edinéia.

MONZA - vende-se, 85, SLE.
RI3.300,QO. Tr: 9987-1004.

MONZA - vende-se, GL, cornpl., a.c.,
lIdlOe d.h., 94, azul met., cd, módulo
epelícula. Tr: 9973-3505 clWanderlei.

MONZA - vende-se, GL, 95, álcool,
�pl, ar Ofe·rt. fl$7 950,00
oofinac. Tr: 370·3574 ou 9123-7355
C/Waldir.

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

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

SAVEIRO - vende-se, 01, GIII, gas.z
GNV, compl., IPVA e Inmetro 04.

regulariz., 52.000km, rodas, lona

marít., ótimo estado. R$24.000,00.
Aceita-se proposta à vista ou veículo
menor vaiar. Tr: 370-8563 ou 9103·
3580.

VERANEIO - vende-se, 70, original,
cl reparos na lata, câmbio 4 marchas
C20. Tr: 371·5832.

FIORINO - ve n d e-s e , píc k-u p ,

84, bom estado. R$2.400,00.
Aceita-se troca. Tr: 371-
5917.

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

de menor valor. Tr: 372·0391 ou 9965-
8875.

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

PALIO - vende-se, EDX, 4p, 97,
grafite, vid.jtr. elétr., limp./des.
traseiro, cl alarme, cd e insufilm.

R$11.000,00. Tr: 274-8329.

. PALIO - vende-se, ED, 97, 2p, limp.,'
des. traseiro, ar quente. Só

R$9.500,00. Tr: 370-3574 ou 9123-
7355.

SPAZIO - vende-se, 86, álcool.

R$1.950,00. Tr: 370-3287 cl
Andréa.

STRADA - vende-se, 99/00 cabine

estendida. R$13.500,00. Tr: 8803-

5791 cl Ana Paula.

SON

creme

verde
azul
vermelho
'vermelha
verde mel.
branco
branco
verde
preta

;i preta
'begE!

. preta
prata
vermelha
preto
preto

'. verde
.

branca
branco

preto
azul

A
G
G
GNV
G
G
A
A
A
G
G
A
A
G
·G
G
G
D
A
G
G
G
G
G
G
G
GNV

CLASSI

,Com. de Peças Antonio,
lI.<i!?fitq]
�-"-�-�-'---c'''''1

IRoçadéíral
I êirdenhâC1Jitral

IceI.: 9�����gjgi2:::7-6099j
IA�.. ,��.I.�.�.��,r,,�.r.�.���: .. �.�,�,�, (T!�.�o.,��" .. ����,)!

CORREIO DO POVO 3

!-aSilia
�Rey
Monza ClásSic . . .

illlGT 1,8 .
'.' -\"')

�:�naQuantum ii d;h:
.

,,_�Comodoro cornpl.
i;'Hobby 1.6

fsconGhia
Moto XRL 12SC
�n�o Pick-up LX
"'mio

�OOoMWML8

��,���entr, + 21parc.)

�.L6 shaleston
"oKa

�bistander
��Mille 92 .:

�: Stratus 97 ".

R
r Landal em courov. 00eboques Pirâmides de todos os modelos.

.

.

ReVENDEDORA EXCLUSIVA DA REGIÃ() DE REBOQUES PIRÂMIDES

�el: 371";7212. Cei: 9963-7641
v, Pref. Waldemar Grubba. 2322 - Vila Lalau

TEMPRA - vende-se, 92, cornpl.
R$2.500,00 + assumir 26 pare. Tr:

275-2492 ou 9115-6439 cl Sianca.

TEMPRA - vende-se, 94, gas., 2.0,
16v. R$2.500,00 + 17 presto Tr:
275-2365 ou 372-3624 cl Roberto.

UNO - vende-se, 90. R$5.600,00.
Aceita-se troca por Biz. Tr: 9955-
4945.

UNO - vende-se. mille, brio, 91,
gas., prata. R$5.700,00. Tr: 376-
2973 ou 9909·0180.

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

9909-0180.

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

entro mínima R$1.500,00 + fncto.
Tr: 370-3574 ou 9123-7355 cl
Waldir.

UNO - vende-se, 5, 91, 1.5, ótimo
estado. R$6.400,00. Tr: 370-7315.

COURIER - vende-se, 98, azul

marinho, cl prol. de caçamba e

capota marítima. Tr: 370-2468 cl
Walmor.

DEL. REY - vende-se, 84, álcool.

R$2.400,00. Tr: 37Q-3279.

ESCORT - vende-se, 89, 1.6, azul,
ótimo estado. R$1.500,00 + '30x
R$209,00. Tr: 9975-5167.

ESCORT - vende-se, 1.6, álcool, 90,
dourado. R$5.700,00. Tr: 376-2973
ou 9909-0180.

ESCORT - vende-se, 89, prata,
limp./des. traselro , teto.

R$3.500,00 + financ. Tr: 273-5158

ou 9113-6950 cl Hilário.

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

F-75 - vende-se, azul, 70, 4x4,
gasolina, 6cc, reduzida. 5 pneus
fronteira. R$6.300,00. Tr: 376-2973.

XT-600 Preta

{�s�pJlIlb�e7iillQJiii�_'�h��.fu���M'�
CB 450TR Vermelha

�OTOS

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 carros e utilitários
ano 98/99. Tr: 275-2030/275-3964
ou 9967-8055.

F-4000 - vende-se, 85/86, MWM,
motor cl 80.000km, revisado, 2-

dono, part. Tr: 9979-1437.

FIESTA - vende-se, 95, ótimo estado,
conservação. R$5.0000,00 entro + 13

pare, de R$204,00. Tr: 371-8772 ou

9101-3494.
'

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

KA - vende-se, 98, cinza meto

R$9.900,00. 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$16.900,00. Aceita-se troca

pi veículo de menor vaiar. Tr: 9117-
0493.

PAMPA - vende-se, 84, álcool, 1.6.
R$2.600,00. Tr: 376-1483 cl Juan.

PICK-UP WILLIS - vende-se,
traçada, carroceria original de lata,

CBX 200 Strada Roxa

XLR 125 E5 Vermelha

YBR 125 E B

Titan ES Azul

Titan ES Verde

Titan KS Azul 200 I

1iMii:R1••....;l1c:Ei:il..••••':VêW�
Titan ES Prata 2000

(371-1970) Tltan Verde 1999

Titan Cinza i 997

mDJI_��":JJIE]Compra Vende
Troca - Financia

Titan Azul

CGI25 Branca

Temos todos modelos de

carretínhas para motos e jet ski
CG 125

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

bom estado. R$4.500,00. Tr: 273-

0211.

GOL - vende-se, 1000, 95, motor e

pneus novos, ótimo estado. R$5.100,00
à vista + cons. Tr: 274-8364.

SANTANA - vende-se, CL,.1.8, 89, gas.,
impecável. R$5.800,00. Tr: 37Hi238.

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

R$5.500,00. Tr: 275-2385.

VERONA - vende-se, GLX, 1.8, 91,
cornpl. R$6.600,00. Tr: 371-0879. GOL - vende-se, 85, doc. em dia.

R$1.300,00. Tr: 275-3106 cl Luiz.

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

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

SAVEIRO - vende-se, 1.6, 93, ótimo
estado, rodas de liga leve, prot. de

caçamba, capota mar. R$3.000,00
+ 33x R$330,00. Tr: 9975-5167.

GOL - vende-se, 91, branco, 4

pneus novos, amortecedor novo,

perto estado. Aceita-se troca. Tr: 373-

2117.
FUSCA - vende-se, 77, só vende.

R$2.300,00. Tr: 372-3655.

FUSCA - vende-se, 67, 1.300.

R$1.200,00. Tr: 9902-3358 cl Eduardo.
GOL - vende-se, CU, 1.6, 96, ótimo
estado, 2- dono. Acerta-se troca pi
carro ou moto-de menor vaiar. Tr: 276-
0397.

SAVEIRO - vende-se, 01, GIII, 1.8, gasl
GNV com inmetro, compl., prata, rodas

de liga, lona rnar., ótimo estado. Aceita
se proposta à vista. Tr: 370-8563 ou

9103-3580.
GOLF - vende-se, 97, MI, 1.8, branco,
4p, impecável. Valor à combinar. Tr:

273-6110 ou 9975-6948. KOMBI - vende-se, 76, bom estado.

R$2.500,00. Aceita-se troca. Tr: 371-
5917.

VOYAGE - vende-se; 83,1.6, gas., cinza
met., bom estado. R$1.000,OO + 18x

R$172,00. Tr: 9975-5167.
GOL - vende-se, 1.6, 86, álcool, pert.
estado. Aceita-se carro ou moto na troca

no valor de R$3.500,OO. Tr: 9975-0045. LOGUS - vende-se, 94, GL,;, cornpl.
R$9.500,00. Aceita-se troca por Gol
ou Corsa até R$10.000,00. Tr: 275-

0585 ou 9903-1865.

VOYAGE - vende-se, 92, CL, 1.8, gas.,'
GNV, a.c., impecável. R$10.500,00. Tr:
370-7299 ou 9955-3915 cl Julio.

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

'

'{

Tempra SLX completo Prata G 98 R$ 4.800,00 + fino

Tipo SLX 8v completo Verde G 95 R$. 9800,00

Alfa Romeu 164, 3,0 Preto G 94 R$1s.'sOO,OO
Chevy 500 SL + rodas 14 branca G 88 R$ 4,300,00

Monza SLE 4p Prata A 87 R$ 4.900,00

Santana CD 2p azul A 86 R$ 3.800,00
Monza Hatch Branco A 83 R$ 1.500,00

Escort L Vermelho A 85 R$ 3,900,00

Santana Azul A 85 R$ 3.800,00

Pick-up Fiorino City Vermelho A 8.4 R$ 2.300,00

Fusca 1300 Verde G R$ 2.700,00

Kombi envidraçada Azul G 76 R$ 2.500,00

Fusca Azul Met. G 72 2.300,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6 RT,
prata, airbag duplo, d.h., a.c., CD

original, controle satélite de som, t.e.

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

DAKOTA - vende-se, camionete Dodge,
sport, 3.9C, 99, verm., cabine
estendida, compl., impecável, gas.j
GNV. Tr: 37Hl506.

GAIOLA - vende-se, pI trilha, motor
1500. R$1.800,OO. Tr: 276-0743.

JIPE - vende-se, 66, 4x4, cl reduzida,
original, matarem bom estado. Tr: 9133-
5527.

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

L-200 - vende-se, 95, a.c., d.h., prot.
de caçamba e aro esportivo. Preta.
Aceita-setroca. R$27.000,OO. 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.{)()()9 cl Santiago.

PEUGEOT - vende-se, 405, SRI, 2.0,
95, banco de couro, teto solar, freio
ASS, porta mala grande, compl.
R$12.ooo,OO. Tr: 9997-2020.

RENAULT - vende-se, Séenic, compl.,
00, RT, 1.6, excelente. R$27.000,OO.
Aceita-se troca por carro até
R$10.ooo,OO. Tr: 379-1100 cl Marcos
hor.coml.

SPRINTER-vende-se, 97/97, a.c.,16
lugares, bancos reclináveis, cl serviço.
Tr: 37OB565 ou 9953-5676.

AGRALE - vende-se, baú, 1600.
Aceita-se troca por 0-20 ou F-l000 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, cl dcto.
R$900,OO. Tr: 371-7562 ou 9134-2104.

BIZ - compra-se, em bom estado.

Paga-se à vista. Tr: 9957-3808.

BIZ - vende-se, 02/03, preta,
financiada. R$2.000,OO + 22x
R$198,OO. Tr: 371-1846 cl Jéferson.

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

FREZADORA - vende-se, pI madeira,
Invicta. R$2.500,OO. Tr: 91324454 ou
275-3019 pI recado.

GARElJ -I.€rdere, 90, todadocLmentala
R$600,OO àvista. Tr: 3709148.

HONDA - vende-se, 750 four, 74.
R$ll.ooo,OO. Aceita:se troca. Tr: 372-
33E6.

PLAINA - vende-se, desengrossa, de
400mm. R$2.300,OO. Tr: 91324454
ou 275-3019 pI recado.

SUNDOWN - vende-se, Seeped, 9Occ,
97/97, verde, cl parto R$1.400,OO.
Tr: 9123-3174 cl Pedro.

TITAN - vende-se, 02, KS, verde met.

R$3.800,OO à vista ou financio. Estuda
se troca. Tr: 37Q.3574 ou 9123-7355cl
Waldir.

TITAN - vende-se, 00, prata, cl part. e
freio à disco. R$3.800,OO.Aceita-setroca
por Titan de 95 a 99. Tr: 91424641.

TITAN - vende-se, 03, KS, c/9.oookm.
R$1.600,OO entro + 30x R$170,OO. Tr:
37Q.4439.

ClJO.s-t- AUTHENTIQUE 1.0 -16V 04/04
Ar quente, Barras de proleção lateral, Faróis com duplo
refletor Óptico. Vidros Verdes. Desembaçador do Vidro traseiro.

CLASSIMajs QUI NTA-FE IRA, 26 de feverei ro de 200�

TWISTER - vende-se, 02, único dono,
7.400km, super nova. R$3.700,OO +

14x R$286,OO. Estuda-se preço à vista
ou prazo 24x. Tr: 37D-3574 ou 9123-
7355 clWaldir.

XLX 250 - vende-se, 83, doc. em dia,
motor novo. R$2.ooo,OO. Tr: 371-3447.

YBR - vende-se, 03, cl 12 presto
pagas. R$1.500,OO + 24x R$198,OO.
Tr: 37D-1994.

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

CAIXA SELADA - vende-se, para
Uno. Tratar: 371-7375. Bobinas e Folhas de Papel para

Presentes, Papel Kraft, Bobina de

Papel HD, Plásticos, Sacolas
Plásticas, Pratos de Papel,
Bandejas, Fitas 3M, Suporte
de Papel, Etiquetas, Rede para
frutas, Material de expediente,

e embalagens em geral

JOGO DE RODAS - vende-se, orig.
de Golf, aro 15", cl pneu.
R$1.100,OO. Tratar: 9902-0348.

JOGO DE RODAS - vende-se, de aro

liga leve, cl pneus novos, aro 15".
Tratar: 372-3655.

JOGO DE RODAS - vende-se, 16".
Valor à combinar. Tratar: 9969-0825.

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

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

SOM - vende-se, cd player, Aiwa, cl
6 meses de uso. R$280,OO. Tratar:
275-1208.

TROCA-SE -'twister 02 + gol MI 98,
por carro no valor de R$ 17.800,00.
Tratar: 9905-4959.

VENDE-SE - CD, Kenwood, cl frente
destacável. Tr: 275-3271 ou 9961-
3590.

.

Faça um Test Drive em um

RenaulfCampeão de Satisfação,
Você poderá ganhar um deles no

Concurso Cultural Os Eleitos.

Sc:ênicClJO AUTHENTlQUE 1.0 - 8V 2 portas 04/04
Ar quente, Barras de proteção lateral, Faróis com duplo ",Retor
Óptico, Vidros Verdes. Desembaçador do Vidro (raseiro. AR - CONDiCIONADO, Nr Bag Duplo, Direção Hidnl\llit3. Travas e

Vidros Elétricos, Sistema CM (uavamento automático das Portas
a partir de 6 km.ih), Controle Remo!n por Râdiorreq\lên�ia.Avista

"''$
(4) Avi�a 20Rfd;r9 .�" J2.4: Ri 4�.!"j!,\c.�;

,.

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

Rede Renault. 183 Concessionárias no Brasil.

(1) Para mais Informações sobre preços e condições. consulte a sua Concessionária Renaul!. (2) Preço à vista elou com o financiamento aqui proposto do Clio Authentique 2 portas 1.0 8V -04/04 sem Air Bag Duplo, co, sólida sem opcionais. Preço válido som.�::�:aquisição do veiculo pela Interne� com frete incluso para todo o Brasíl.A pinturametálica será acrescida aos preçosdo vercuio, (3) Preço a \fiSla do ScénicAuthenüque 1.6 16V 04/04 corsólida comAr.condicit:mado.(4) Preço a vista elou com o financiameOloaqUl prep 15pot'Cllo Sedan Au!hentique 1.0 16V 04/04 corsólida ..sem opcfonals.Apinturametáiica e o rrete serão acrescidos aos preços do veiculo. (5) Condição válida para flnanciamentop com Taxa Cliente prefixada de O, 79% a.rn. + TAC (Taxa deAbertura de Crédito ) + IOF+ R$2'",eniOlâmina do Boleto Bancário. Financiamento coe ( Crédito Direto ao Consumidor )com entrada de 50% do veiculo + saldo financiado em 24 vezes. válido para toca linha ClioAuthenlique 04/04.As condições nã são válidas para o ScénicAuthentique 04104. Flna�CI •• pataRenaul! através da Cla. De Crédito, Flnanclamento e trwesnmeruo Renaul! de> Brasil, Crédito sUjeltoa análise e aprovação de cadastro. As taxas poderão se' alteradas. se houver mudanças significativas no mercado financeiro, sem prévio aviso. (6) Condlçã� válld
saldOfinanciamento com 0% deJuros .... TAC{ 'taxe deAberluta de Crédito) + IOF + R$2.15 porlâmina do Boleto Bancário. Flhanciamento CDe (Crédito Direto ao Consumldor}com entrada de 50% do veículo + saldo financiadoem 12 vezes ou com entrada de 70% do�elCulO

+

tiqúéfinanciado em 24 vezes, válido para. as Unhas Clio 03/04, Scénic 03/04 ( exceto cno Expression 2 portas 1.0 6V 03/04, Cllo Expresslon 2 portas 1.0 16V 03/04 e SOOnic Authentique 03/04) e para (IS seguintes veiculas comercializados pela internet UnI'" Cito Aulhen,oe'
03104, laguna, Grand Toure verculos de promoção do slte-.(7) Preço válido para o veículoReneutt Scénic 1.61·6V OOl01(ano-/rnoo-elo)_ Consulte valores para outras versões do Renault Scénic a partir de 98/99 ( ano/modelo). Caso você lenha dúvidas, Quanto aomodepartirmotorização do seu veículo. consulte a Concessionária Renaul! mais próxima. (8) P,eÇ<> válido para o veiculo Renoull Clio 1 ,08V a partir de 99/00 ( ano/modelo). Con.ullevalores para outras versões do Renaull CUo a partirde ooiOO (anolmodelo) e Renaull Clio Sedan �O' umde 00100 ( ano/modelo). (9) ti necessária a troca de filtro de óleo. do anel do cárter e do lubrificante do motor a cada 20.000 km. Ou 1 ano, o que ocorrer primeiro. P"'Ç<>s em Reais. ii vista, incluindo peças. impostos e mão de obra validos até 20102104. (10)prem,aÇll t� nO
Renault Scénic AUlhentique 1.6 16V Okm - 04/04· na cor disponlvel no momento do faturamento, no valor de R$ 40,050,00, sem opcionais para o primeiro colocado. Um Renau!t Clío SedanAuthentlque 1.0 16V Okm - 04104,"" cor disponlvel no momento do taturam;"llo,s.vaíorde RS 24 ..330.00 sem opcionais para o segundo colocado. Um Renaull.ClioAuthentique 2 portas 1.0 8V - Okm 04/04 •. na cordísponivel nomomento do íaturamento no valor de RS 20.640,00, sem opcionais para o terceiro colocado. Período do Concurso; de 15,0.

.."
29/02104.Condições válidas na data de veiculação deste anúncio ou enquanío durarern os estoques. Paramais informações, inclusive sobre o Regulamento completo doConcurso. consulte a sua concessionária Remi ult, Fotos para fms publicitários. ARanault reserva '

direlto de alterar as c.pecificações desses veiculas sem prévioaviso. Cin{osde segurança em conjunto comAirflags salvam vidas. " aó (1)
RENAULT /SEU 'REVISÃo PREÇO FECHADO • PEtAS ORIGINAIS • PACOTEDEPEÇAS INSTALADAS

i lado' ACESSORIOS ExCLUSNOS 'RENAI/LTASS/STANCE24 H

ou falta

O
(61

Dicave

ont.70%.

BLUMENAU
322·8800

AUTHENTIQUE 1.6 -16V 04/04

(2)

ITAJAí
346·7400

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

JOINVILLE
435·3700

Financeira Renault
•

g.,..upe Bel Banque

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 26 de fevereiro de 2004
CLASSI

Novo site de,s�rviços da região
tee.com.br

Rua João P'laninscheck, 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

BICICLETA - vende-se, Monark, 18
marchas, sémi-nova, perf. estado,
feminina. Tr: 276-3850.

CABRAS - vende-se. Tr: 275-2385.

CACttOR,RO - vende-se, filhote de

poodle. Tr: 372-1566 cl Paulo ou Ana
Lúcia.

diversos CACHORRO - aceita-se doação de

poodle adulta. Tr: 9993-1751.

CACHORRO - vende-se, Ilhais. Tr:
373-3787 ou 911&7594.

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

Nautika. R$100,00. Tr: 9117-13404'ou
370-1516 após 18:30. CACHORRO - vende-se, filhote de

, poodle. Tr: 373-3787 ou 911&7594.
BERÇO - vende-se, marfim, cl
gaveteiro, colchão e protetor. CACHORRO - doa-se, fêmea, preta.
R$150,00. Tr: 371-13454. Tr: 373-3787 ou 911&7594.

1IILCÕES-\er'OOse,p/�Tr.375-2290.

BARRACA - vende-se, Falcon 3

CORREIO DO POVO 5

COMPUTADORES

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

Restauração
.de Móveis e

Antiguidades.

CACHORRO-vende-se, filhote de Fila, CAIXA DE SOM -vende-se, Meteora,
c/45 dias. R$150,00. Tr: 376-1483. cl distorção. Tr: 376-3166.

CACHORRO, - vende-se, Rotweiller, CALCULADORA - vende-se, HP12C.
c/8 meses. R$150,OO. Tr: 9143-3935. Tr: 376-1903 cl Jêferson.

CACHORRO - vende-se, filhotes de

American Staffordshire Terrier, Poodle
micro e toy, Yorkshire, Shi-Tzu,
Sharpei, Beagle, Schnauser, Lulu da
Pomeranea anão, labrador, boxe r,

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

CANOA-I€f'dese. R$35O,OO. Tr. 2730779.

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

'.'�

'Datar: 370-5290
I

,

CACHORRO - vende-se, filhote de

pintcher. Tr: 373-3787 ou 911&7594.

CACHORRO - vende-se, filhote de

micro toy, cinza e champagne.
R$130,00. Tr: 372-1813.

CELULAR - vende-se, Mbtorola.

R$80,00 à vista ou à combinar. Tr:
9122-0131 cl Rosane.

Sistemas para
comércio e

Indústria: Pcp,
Exportação,
administrativo,
controles,
emissões fiscais,
cupom fiscal e
nota fiscal, etc ....

CADEIRA - compra-se, pI CELULAR-\ende5e, MotorolaV60,catão,
amamentar, de preferência da cor nº 9902-0101. R$500,OO. Tr.9987-1004.
azul. Tr: 371-2936.

CELULAR - vende-se, Motorola V8160,
CAFETEIRA - vende-se, elêtrica. Tr: Vivo, pré-pago. R$380,00 à vista. Tr:

375-2290. 372-3157 cl Carlos após às 18:00.

+::_, "

gi '- "-
-'

\ -

Programas/
licenças do
windows

,

excel/word/linuxl

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.

"Um click em sua vida pessoal e profissional"

Impressoras &
Impressoras fiscais

MICRO a partir de:

R$ 1.387,00
A vista ou financiamos
em até 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 - 128 rnb

de memória. Hard Disk 40GB. fax
modem 56k, cd rorn LG 52x. Placa
mãe ECS, Placa de vídeo AGP 32 mb,
monitor 15" Samsung, drive disquete
1.44. teclado, rnouse, gabinete atx

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

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA .

CONCORRÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FI__
VVQtorantinl I Finanças

Corsa Wind MPFI
Fiat Uno Eletronic
Gol1.000i

Gol GIII completo 1.6
Rorino Working
Corsa 1.6 pick-up
MS 608 carroceria
MB 1513 caçamba
MB 1113 truck
MB 710 turbinado, cl baú
MB 710 turbinado

97

9-1

96

00

96

96
82
79

75

98

00

cinza

prata
vermelho
azul
cinza
cinza
vermelho
bordô

vermelho

vermelho
verde

branca

vermelho

amarelo

azul

vermelho

branco

370·3113
CHEVROlET

AAT

FORD

VOLKSWAGEM

Branco

Azul

Prata

Cinza

Azul

Azul

Azul

Branco

Vinho

Cinza

Bordá

·Azulmet.

Prata

Prata

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

F-l000 gabinada
Monzav.e. t.e.

Monza v.e., T.e.

Tempra compl.
Escort

Goll000

MonzaSLE

Fusca

Chevette 1.6

Goll.6

Chevette 1000

Corsa

Gol gasolina

CORSA 4P, A.C.,
CELTA 1.0
CORSA SEDAN SUPER
PAMPA L
IPANEMA Sl/E
MONZA Gl. CI TRIO +DH
CHEVETE JÚNIOR

MAREA WEEt(WND 2.0. 20V, COMPLETO
TEMPRA IE COMPLETO
UNO Mille
UNOCS

ESCORr GL 1.8
FlESTA 1.04P
ESCORl SW GLX
ESCORT HOBBY 1.6
VERONA GL 1.8, 4P

GOl1.0 16\1 4P, TRIO
GOLCl Mll.6
Gal!

BRANCO

PRATA
BRANCO

BRANCO
AZUL
AZUL

VERMELHO

2002

2001
1999

1996
1995
1994

1992

BRANCO

PRATA
CINZA

VERMELHO

1999
1996

1994
1989

CINZA

VERMELHO
AZUL

CINZA

(� VERMELHO

BRANCO

VERMELHO
BRANCO
CINZA

PRATA
BRANCO
PRATA

1996

1998
1999

1994
1994

1999

1998

1997
1995

1995

1994

"" .. ,' '-.-. .,,'.'"

ar Gruba, 374'1- Jaragua do Sul
FIAT Palio EDX4p 98

Tempra 97

PalioEDX 97

Escortct 1.6 95

Pampa 95

FordKa 98

Escort 89

Gol Special 01

Saveiro 93

Voyage 83

Go11.6 96

MonzaGl compl. -Ar 95

Kadett
.
90

Kadett 96

R$11.500,OO
R$12.500,OÕ
R$10.800,OO
R$ 8.500.00
R$ 8.700,00

R$10.500,00
R$ 5.200.00

R$11.500,OO
R$ 9.800,00
R$ 3.800,00 .

R$ 10.500,00

R$ 8.800,00

R$ 6.000,00
.

R$ 9.800,00

Gadotti VEÍCULOS
Fone: 47 372-2143

FORD

vw

GM

94

94

91

96

94

94

85

79

84

96

92

96

90

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$10.500,OO
R$ 5.500,00
R$ 9,500,00
R$ 5.500,00

Av. PREF. WALDEMAR GRUSSA, 3809
,

• VIEIRAS· JARAGUA DO SUL-
.

Celta
Corsa Hatch
Corsa GL 1.6 a.c., d.h.
Corsa Super 4p
Corsa Wind MPFI
Corsa Wind
Monza GL cl trio
Chevette OL
Monza SL compl. ·Ar

Gol Special
Golf compl. + couro
Gol Special
Pollo Classic compl.
Gol16v 4p

Tipo 1.6 IE compl.
Uno 1.5R

Sportage
Parati 99

Corsa 95

0-20 86

KaGL 00

5-10 deluxe 96

0·20 95

Meriva 03

Belina 90

Omega 93

Omega 94

Omega 95

Escort Zetec 98
Escort Zetec 98

Titan 01

compl. Diesel
branca 4p, 1.0, 16v,
branco

Bordô alc./GNV, compl. Cabinada.
douradomotor zetec,

branca cabo est., GNV. compl.
branco cornpl. Cabinada

grafite 1.8 compl.
cinza 1.6, gasolina.
azul GLS, compl., GNV.
azul C03.0

azul CO

azul 1.8,16v, d.h.,a.q.,l.t.,d.t.
bordô compl.
vermo Cf partida e freio a disco

03
03
01
97
97
95
94
93
93

02
01
99
99
99

94
89

97
98

00

373-0806
373-1881

verde 99
verde 00
branco 00
azul 99

cinza 89

bege 91
vermelho 94

branco 98

prata 01

prata 94

'clnza 95
azul 01

preto 01

prata 99

prata 93

R$ 15.500,00
R$ 9.700,00

R$ 26.000.00

R$12.800,OO
R$ 22.500

R$ 32.000.00
R$ 33.000,00
R$ 5.800,00

R$ 15.000,00
R$ 16.000,00
R$ 18.000,00
R$ 13.800,00
R$ 14.500,00
R$ 3.700,00

LD veículos 373-4047

G
G
G
G
G
G
G
A
A

Palio 500 anos 1.0. compl. + ar

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

Gol MI 1.0, 2p. compl.
Gol 1.0 16v 4p
Gol LO MI
Gol 1.0 16v 4p I.t .• d.t., a.q,
Golf �.6 cornp].

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

vw

GM

96

87

78

93

97

97

97

96

00

98

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

Barraca pi camping completa

�n íf.... rRlO·..

·
VEíCULOS

U'XJJ1� 370-7516

99
99
98
00
01

99
99
98
01
03
97
96
01
98
97

cinza
branco
branco
azul mel.
branco

branco
verde
branco
branco
"Cinzamet
,

branco
bordô
branco
prata
branco

GNV

Financia

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

01 verde R$ 28.000,00

cinza R$ 18.500,00

preto R$ 9.500,00

chumbo R$ 45.000,00

R$ 12.500,00

preto R$ 8.500,00

cinza R$ 7.500,00

branca R$ 19.000,00

Corsa Wagon Super 16
Ka G,L 2p
Go11.0 16v GI1I4

Uno Mille4p
Palio EDXMl

Branco

Brànco
Branco

cinzá
Vérrrielho-

.

Vermelho
Marrom

Branca
····Azul··
Azul

Azúl
::>v .........•.•• Branco

Branco

91
02
87
98
94
01

8B
93
d3
97
81
78
01
84

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

Q) 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$ 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

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

VW 8.120

VW 15,180

VW 14.220

VW 14.170

VW17.210

VW 26,300

00
94
93
93
91
91
91
90
90
89
89
89
'89
87
.86
85
85
84
79
74
72

Corsa sedam compl, modo Novo Prata
Corsa Classic Azul
Gol Trend 4p Cinza
Golf 1.6 cornpl. air bag Vermelho
Clio RN é/ a.c. + trio Azul
Gol 4p 16v c/ opc. Cinza
Fiesta 4p a.c., D.h. Branco
Corsa 4p c/ d.h. + trio Azul
Palio Weekend cornpl, Branco
Corsa 2p c/ opc. Branco
Palio edx c/ D.h. E trio Cinza
Fiesta 4p c/ opc. Verde
Corsa sedan, c/ a.c'; V.e/tce branco
Escort 1,8, GL, dh Cinza
Corsa sedan milênio, ac/vte prata
Gol plus branco

Prata
Azul
Branco
Azut
Branca
.Prata
Bordôs
Vermelha
Preto
Preto
Dourado

. Azul
'Azul
Azul
Dourado
Dourado
Branca
Dourado

Bege
Branco
Verde

311-0802
311-8281

R$ 6.200,00
R$ 2.500,00
R$1.300,OO
R$ 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 32x258,0

R$ 1.800,00 20)(224,0

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

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

3549 - Centro - Schroeder 9975-0117

95
97
99

§�
95
96
89
98
88
95
98
98
94
91
89
87
86
85

Gol MI1.02p
VT - Shadow 600cc
Gol GIII16v 2p

�����oGfu7g���.8 diesel
Escort GLX 1.816v. compl.
Palio 1.0 ED
Pampa 1.6L
Parati 1.6 MI cl a.c.
Omega GLS 4.1 compl.
Passat 2.0 4p compl.
Gol CL1.6
Gol LO
LogusGL 1.8
Corsa 1.02p
Kadet SLE 1.8

�;�e�;-g�5L 1.8
Monza Classic 2p
F-l000
Pampa 1.6
Uno 1.3S
Oel Rey 1.6 GL
Escort
Gol LO MI plus
Gol1.0MI

branco 01

g����o 8õ
branco 00
branco 99
azul 98
vermelho 97
branco 97
branco 97
verde 95
preto 95

g����o §�
prata 93
preto 94
vermelho 93
bege 91
branco 91
azul 91
vermelho 78/90
branca 89

'

vermelho 88
prata 88
azul/vermelho 88/89
verde 97
azul 99

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

Scenic RT 1.6

Scenic RXE 2.0
Vectra GLS 2.2
Gol GII14p,16v
Astra GL cornpl.
F-l000 cabo Du�
GoICL1.6

Vectra CD

GolMI

Corsa Wind 4p
Goll.0

Escort GLX 1.8 compl.
Clio 1.0, 8v (d.h.)
Gol Gllll.0, 16v, Plus compl.
CorsaWagon GLS 1.6 compl.
OmegaGLS

95
94
94
91
94
97

87
88
97
01
98
94
88
86
94
95
94
90
86

76

FIAT

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

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

G
G
G
G
G

G
G

G
G

G

Monza SLE, álcool 1.8

Monza SLE, 1.8, cornpl., Zp, gasolina
Fusca 1300

Chevette DL 1.6

Corsa Super 1.0

Vectra GL

Vectra GLS, 2.0, cornpl.
Santana cornpl. 2.0

Palio 4p

Pálio, 1.0, ED, 2p

Gol1.02p
Voyage 1.62p
Sanlana 1.8l4p
Fusca 1300

Fusca13002p
Saveiro 1.6 MI2p
UnoCS1.3,2p
UnoCS1.32p
Blaser2.24p
Corsa 1.02p
Corsa 1.04p
Tilan 125KSE
Tilan 125 KSE
Tilan 125
Titan 125KS
Tilan 125
BisC'100

Prelo
Cinza
Branco

Bege
Branco
Cinza
Verde
Cinza
Roxo
Cinza
Azul
Praia
Azul
Vennelha
V"nnelha
Vennelha

ompra ....

Troca
WaHel Malquardt, 1850 - Barra do Rio Molha � Jaraguá do Sul- se

Azul 02
Branco 01
Azul 98
Cinza 98
Branco 96
Marrom 95
Cinza 93
Cinza 92
Amarela 86
Prata 86
Cinza 80
Verde meto 88
Vermelha 94
Se e 83

,oflre
IGlllplus, gasolina, 4p
Ocab. Estendida, 6cil.,
i2,Ocompl.
o Mille
mpa álcool
uxSw4, diesel
OODdiesel
000
rt

dourado

branco

prata

cinza

branco

verde

preta

1993
1984
1998
1985
1981
2000
1986
1986
1996
1996
2001
2002
2002
1998
201J()
1996
2001

UIJ�/ Jimmy

lOc/GNV
�EP a.c. trio

le'ocompl.

96

96

95

95

94

92

91

SOlO diesel

Hondà Titan ES

Gol Plus 1.0 2p
... Uno CS 1.500 2p
Monza SLjE 4p
sio diés�I, compl.

Tempra
···0-20 diesel
Kadett

..

Esccrt GL
Santana Quantum GlS
.Voyage
Uno 1.5 R
Escort L··.·

··Mo�za
Gol GTI
Ctievette'

.

Del Rey Ghia
Monza SL/E
Kombi

. Voyage álcool
.Corcelll
'Fusca
Fusca 1500

01

02

97

99

01

00/01

CAMINHÕES

R$ 53.000,00 c! baú

R$ 77.000,00 3° eixo chassi

R$ 68.000,00 3° eixo graneleira

R$ 58,000,00 toco c! baú

R$ 85.000,00 3° eixo chassi

R$ 105,0'00,00 chassi

Rua Bernardo Dornbusch, 1880 - Baependí - Jaraguá do Sul

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 13� - Centro - Jguá do Sul

Vectra GLS completo
Vectra GLS completo
Corsa Sedan compl.
Uno SX completo
Blazer DLX
Corsa Wind
Palio
Escort Xr3
Gol MI
Chevette
Omega

'

Palio Weekend
Corsa
Uno
Apolo
Monza
Gol
Gol
Fusca

Branco
Vermelho
Bege
Azul
Branca

Prata
Azu'
Azu'
Branco

Verde

Verde

Azu'
Verde
Bege
Branco
Dourada

,

Verde

Vermelha

Prata

Boroõ

G
A
G
G
G

O
G
G
G

G
G
G

G
G
G
G
G
G

O

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

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

FlAT

FORD
GM

MOTOS

R$ 9.700,00
R$ 7.800,00
R$ 7.800,00·
R$ 5.500,00
R$ 7.300,00
R$14.300,OO
R$17.900,OO
R$ 4.300,00
R$11.900,OO
R$16.500,00
R$10.900,OO
R$11.900,OO
R$17.900,OO
R$ 3.100,00
R$ 6.900,00
R$ 8.900,00
R$ 9.500,00
R$ 5.900.00
R$ 2.700,00

R$36.000,OO

fBONTlil
VEíCULOS

COMPRA
VENDE
TROCA
FINANCIA

311-4510/316·2895
RUA BERNARDO OORNBUSH, 1654· BAEPENOI . JARAGUÁ DO SUL· SC

prata
verde

cinza

bordo

azul

trava
Ve - trava aI.
trava

V.E, Trava, a!
completo
ar, trava, aI.
completo, ar
Trava
aq- ümp/des.
Ar

99
99
98
99
98
98
98
98
96
96
95
94
93
85

prata
verde
cinza
verde
verde
verde
cinza
azul
branco
verde
vermelho
prata.
verde

bege

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

Opala Diplomata
Saveiro 1.6
Gol1.6

Jeep Cherokee Limid

Corcel li
Brasilia
Tornado

Voyage
Fusca

Diplomata
Fusca 1300

Preto
Branco
Cinza
Vermelha
Branco

Prata
Azul
Dourada
Branco

Verde

Bege
Cinza

Vermelha
Branco

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

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

Volkswagen
Go1Cl1.6
Passat is
Breslna
Fusca
KOMBI Furgão
Cbevrotet
Q.2Q-Sutan compL
Astra GlS
Monza SlE 2.0 2P
Corsa
Aol
Kadett EA
Strada Working Cinza
Uno Eletronlc 1.0
Ford
Wlllys
Rural Wlllys
F100
Escort
Del Rey Ghla
Corcel I
Camlnhào
M. BenzjL 608 O
Renaun
Renault 19
Moto
VBR

vw

FORD

TipoSlX2.0compl. Bordo
Tipo IE 2p (- a.c.) Preto
Fiorino Furgão 1.0 Branca
Fiat Premio CS Praia
Esoort Hobby 2p Prata
Esoort SW compl.+ leio Bordõ
F-l000FBaútennico Praia
Esoort GL Champagne
EscortGL4p Azul
Corsa Sedan v.e .• t.e. Prata
CorsaWind Bordô

VectraGLScompleto Branco
D-20 Branca
Fusca 1600 Branco
Goll000 Branco
L09US GL Azul
Logus GLS, compl. Bordô
Saveiro Azul
Kombi furgão Bege
Motor room -casa compl.Azul Aceitamos troca por carro

Chevette + rodas 87

Tempra compl. Único dono 97

Logus 94

Escort Guarujá compl. 92

Uno 4p 96

Escort 89

Titan 01

Biz ES 00

Scooter 97

preta
03 preta
02 vermelha
00 azul
99 verde

��
(47) 371-9730

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CLASSI
QUI NTA-FEl RA, 26 de fevereiro de 2001

GUIA DE SERVI

Anuncie aqui!!!
371·1919

& Arquitetura
Topografia

- Medição de terra
- Desmembramento
- Regularização de medidas
- Projeto e execuçõo
(residencial, comercial, etc.)

.

- Reformas em geral
- Paisagismo
370-7611 /9113-1663

Walter Morquardi, 744 Sl 5

AUTO PEÇAS

Papa��lio
';'

��r?ll_°vembr?foi .. inflfgm�
.� nOva loja. da AúioJ?�
Papagaio.Localizada
Rua 25 de [ulho, 1650-

Ví/a Nova

'RUA 25 DE JULHO, 1650 -

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

Anuncie aqui!!!'
371·1919

r"
,

! Anuncie aqui!!!,
371·1919

L. . _ .

Anuncie aqui!!!,
371·1919

,
,_.,.· •. �··.·.v·.·., •. v ....•. " v······w 'v·····v.vv, v.v."'·" .. w ••••• v ,...,J

Fon.· (47) 373-0701 I Fax. (47) 37J-t t 18
Rua. Athanblo Rosa. 1 t S � Guaramlrlm· se
e c m al l : f,eltagd@netuno.com br

Comércio
I-nstaladora'
�J�,"ge Ltda

:Sçrviç()s dc··!t1stalaç(>cs
Elétrica c Hidráuli�a:

"Com Fábrica de p()st�s
de 6 e 8 metros

(47) 374-'f43Q
9991�8567

{lia Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schroeder - Se:

\1\
W
la
�

�v
",P"

TRABALHOS,

Mudanças,
fretes e

viagens com
F-4000 Baú.

,

COM LAVA-JATO'
(Água quente e fria)

, ,

Dellelllaçã. rCU/llnseBrscw '

Lavação .I'IRlura daTIIIII. eMuros i .

Um/l8zallllCslull'állUSl .. j i",'.' Anuncl·e aqUI-J_J_J_,.:"ilm/lsrmealllllzaçãodal'fllflaS
;

.

'. i

Trabalhamos onde você preCisar 371.1919
(cidade. praia, síuo. etcJ

14D 318-14881310·8810 1 9602-3135 i

(47) 27623429
9975-5659

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 -

Centro - laraguá do Sul - SC

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

célênte
·esultado

venldo Getúlio Vargas, 594
Centro· Jaraguá do SiJl

Tel.: 370-3612

j * Santas
: * Meia Cana
i * Rebaixo

. i * Forro
I * Acabamentos de gesso
i * Consertos
i
* Orçamento sem compromisso

! Venha Conhecer a j

(Moda que é um Doce]

11I��::i
I FOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS!

- MATERIAIS Df CONSUMO
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA

i Preços especiais!
! de inauguração!
�
! Modinha
i tam. 01 a 16 Moda Adulto,

i276-3417i i Fone: 371·5810 li

I Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 I

O,e
tendimenlo e entrega ,

co� 10101 privacidade_. __ .,
.

.

,1lu.125deJulhl.Sl5:..�.�IIWII·lIIa.IfIá.. d.I�I:� ,

Mensagens
276-3462

ATENÇÃO!
Novidade em Jaraguá do Sul

NOVO TELEMENSAGEM!

Ligue e solicite demonstração graluila

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 Concrelo

Remoção de Rochas

Drenagem
.

Pavimentação cf lajotas

R: Yligandó Menslin 215-1101
.�!:U�:oeS:I��, 91D1�2S93

�'V1DRA�
LU Arte Vidros

,

d' Poli"""'"Vídros, Espelhos. Bisotê, Lapi a,ao e

óriO'
jateamento. Plotter de Recorte. N;el5

. .

"Orçamento sem cOmprOllllSSO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 26 de fevereiro de 2004

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

CELULAR - vende-se, Nokia 1220,

cj6meses de garantia. R$150,00.
Tr: 276-0347.

CELULAR - vende-se, pré-pago, Tim,
Nokia 2220, el 8 meses de uso. Tr:

371-8787 c/ Gabriela.

CELULAR - vende-se, Tim, pronto,
Nokia5120. R$130,00. Tr: 372-1119.

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

COLCHÃO - vende-se, casal, semi
ortopédico, densidade 33, Castor.

R$120,OO. Tr: 275-3758.

COMPUTADOR - vende-se, 166,
Pentium, el wihdows 95. R$350,00.
Aceita-se aparelho de som ou dvd na

.

troca. Ir: 914Ml752.

COMPUTADOR - vende-se, semi

OO\I1,completo. R$1.450,OO. Tr: 9953-
OC62.

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

EQUIPAMENTOS - vende-se, cornpl.,
P/montaraçougue. Tr: 374,1116.

.

ESPREMEDOR - vende-se, de laranja,
Industrial. R$110,00. Tr: 370-3279.

ESTEIRA - vende-se, elétrica, semi
nova. R$350,00. Tr: 276-2073.

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

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

MÁQUINA - vende-se de costura
CObertura, marca Sirub�, el 1 ano d�
uso. Tr: 276-0335 el Beatriz.

MARCA .

Dett
- vende-se, el nome de

cl
entos + person., el reg. no INPI,

aSSe 25 .

ati mrsta, el +/- 60 criações,

37� e bandeirinhas bordadas. Tr:

�u 8802-2362.

MESA
RI9a

- vende-se, c/ 4 cadeiras.
,00. Tr: 9987-1004.

NOTEBO
223

OK - vende-se, Pentium MMX

RI1,�oram, 2gb, cd rom e maleta.

�. Tr: 9131-2157.

OURO
arreb

-

compra-se, qualquer peça,

�sta �ntada, quebrada. Paga-se à

�9-0605.
PEDALE
376-31 IRA - vende-se, GFX-707. Tr:

66.

PORTÃO - vende-se, de ferro,
3,30xl,10. R$100,00. Tr: 276-3084
c/ Elisândra.

RACK - vende-se, marfim. R$100,00.
Tr: 9117-6404 ou 370-1516 após 18:30.

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

TELEVISÃO - compra-se, c/ 20", el
eontr. 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 el Celso.

TELEVISÃO - vende-se, Philips, 14".
R$80,00. Tr: 275-1631 após 15:00.

VAPORETTO vende-se,
praticamente novo, c/ pouco uso.

R$350,00. Tr: 372-1566 el Paulo ou
Ana Lúcia.

VENDE-SE - aparelhagem musical

nova, caixa amplificada, mesa de som
6 canais, câmara de eco digital multi
effeet, microfones, pedestal, cabos
e conectores. R$1.300,00. Tr: 9973-
9572.

VENDE-SE - peças de ouro 18 quilates
(anéis, çorrentes e pulseiras). Peças
el brilhantes. Negocia-se. Tr:
371*8772 ou 9101-3494.

VENDE-SE - aparelho de ginástica,
Athletie. R$950,00. Tr: 376-1699 .

VENDE-SE - porta jóia antigo, c/ 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 c/ 64 cadeiras
de madeira, el toalhas de seda.

R$1.600,00. Tr: 370-3279.

VENDE-SE - aparelhos de fisioterapia,
semi-novos. Tr: 275-3758.

VESTIDO - vende-se, dois, de prenda,
um verde e um bordô. Tr: 371-5270
noite ou 371-5042 comI.

VESTIDO -vende-se, de noiva, único uso.
R$250,OO. Tr. 370-5336 c/Anderson.

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

VIDEOCASSETE - vende-se, 4

cabeças, semi-novo, Philips.
R$333,00. Tr: 371-4400.

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

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo

64, c/ 1 eontr. + 2 fitas. R$100,00.
Tr: 9975-0045.

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

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

CLASSI CORREIO DO POVO 9

VIDEOGAME - vende-se, Dreameast,
el 2 eontr. e 3 jogos. R$350,00.
Tratar: 376-2206.

transformador, 2 jogos, el 6 meses

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

Alberto Bauer, el 3 dorm., eoz.,

ehurrasq., 2bwe e demais dep. Todas
janelas el grade e. ter, todo murado.

Tr: 275-2400 ou 9962-8154.

ILHA DA FIGUEIRA - alv., nova, el
70m2, él ter. de 500m2, próx. Sup.
Kasminski. Valor à combinar. Tr: 9142-
4641.

LINDO TERRENO EM CORUPÁ

VIDEOGAME - vende-se, Play Station
One, c/ 2 controles, memory eard, 1

VIDEOGAME - vende-se, Play Statlon
2, totalmente destravado, c/ 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-2206.

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

JARAGUÁ ESQUERDO - aluga-se,
próx. Móveis Pradi. Tr: 8802-3200.

JOÃO PESSOA - vende-se, alv., el
90m2• R$37.0oo,00. Tr: 275-6445.

NEREU RAMOS - vende-se, el 4 qtos,
1 suíte, sala, eoz., banh., lav.,
ehurrasq. e-pequena sala comI. Aceita
se troca pI casa em Corupá. Tr: 276-
1035.

���j PLANET GAME
,,��.��.;v . VENDAS 'LOCAÇÃO' • CONSERTOS EM GERAL'

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206

• PLAYSTATION 2

'XBOX
• PLAVSTATlON ONE
'OREAMCAST
• NINTENDO �4
• GAME. BOY COLOR
• GAME. BOY AOVANCI:
• NINTENDO GAME CUBE

PENHA - vende-se, c/ 3 qtos, sala,
copa, eoz., banho e garagem. Toda
murada, à 200m da praia. R$42.000,oo.
Tr: 372-3157.

PiÇARRAS - vende-se, el 100m2, 3
qtos, sala el 2 ambientes e demais
dependências, rua toda asfaltada,
beira-rio. Tr: 376-4222.

PROCURA-SE - casa ou quitinete pI
alugar, na Barra, Vila Nova ouFigueira,
até R$150,00. Tr: 9955-7994.

215-0091

h!l!artoáeatllldim��lo: SllJlI11lIsi segillldadas 10;00 é$12:00

Rua: Bertha Wee ue ,1087· Barra· Jaraguâ do Sul· E·mail plltleta ªme@jº�$.Lºº-I1!,P'!

. _,_ .

imevets

Rua: João Planincheck, 205 • Sala 01
Nova Brasilia - Jaraguá do Sul - se

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se, no
Lot. sto. Antônio, el 3 qtos, sala,
eoz., banh., lav. e garagem. R$120,00.
Tr: 273-6246 ou 9141-4740.

VENDE-SE - el 120m2, alv., ter. c/
3.000m2• Valor à combinar. Tr: 373-
1695.

VENDE-SE - próx.Wigando Meyer, el
15x35. R$20.000,00. Aceita-se troca
p/ carro até R$10.000,OO. Tr: 371-
0083.

VENDE-SE - alv., próx, da Unerj, el
100m2• R$33.000,OO, Tr: 370-1475.

VENDE-SE - ótima, nova, alv., ql 3
qtos e demais dep., boa localização,
ter. c/398m2. R$65.000,OO. Aceita-se
carro como parte do pgto, Tr: 9997-
2020. Creei 7402.

.

VENDE-SE - alv., próx. do Salão
Amizade, c/94m2, cl 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., el 170m2, frente pi
rua. R$40.000,OO. Aeeita-se caminhão
ou carro no negócio. Tr: 9992-5070-el
Guilherme ou Carlos.

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

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

terreno com 420m2 •. R$ 45.000,00
aceita-se proposta. Tr: 273-0530.

(proprietário)

TERRENO todo plano com ÁREA
de 506,25 m2, (11, 25 x 45)
pronto para CONSTRUIR.

LOCALIZADA na Rua Otto

Hilbrecht, Bairro Bomplandt em

Corupa.
R$ 20.000,00 (Negociáveis).

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

*.! *> * A bondade não busca retorno, apenas realiza os desejos do coração e da humildade * * *

ATENÇÃO Srs. PROPRIETÁRIOS. ESTAMOS CADASTRANDO IMÓVEIS PARA VENDA.

ALUGA-SE - alv., el 3 qtos, sala, eoz.,
garagem, murada. No Lot. Ouro Verde,
rua da creche. R$250,OO. Tr: 273-0839.

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

ALUGA-SE - quartos mobiliados, próx.
ao Trevo de Acesso ao Sehroeder. Tr:
370-3561.

COMPRA-SE - casa no bairro São Luiz,
Tifa Martins ou proximidades. Tr: 275-
2400 ou 9962-8154. \

ANA PAULA" - vende-se, mista, ter.
el 18,5 x 20m, fundamento do muro

pronto. R$25.000,00. Tr: 370-6279.
COMPRA-SE - casa até R$70.000,00.
Tr: 275-2400 ou 9962-8154.

ANA PAULA" - vende-se, c/72m2, CZER.NIEWICZ - vende-se, próx. Cal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGA-SE - cl 2 qtos, na Vila Nova.

R$200,OO. Tratar: 37()'7698.

APARTAMENTO
com 2 dormitórios no Ed. Isabel la, próx.
Angeloni, semimobUiado, cf 2 garagens,
aquecimento a gás, salão de festas com

plscina, Entr , R$ 25_000,00 e saldo em

40x dire t o com a construtor a.

Contato: 275-3070. Creci 8950.

ALUGA-SE - no Cond. Amizade, cl 2
dorm. Tr: 37().6624. Creci 8844.

ALUGA-SE - no Ed. San Rafael em Nova
Brasília. Tr: 37().6624. Creci 8844.

ALUGA-5E - quarto mobiliado. R$90,OO.
Tratar: 37()'7698.

VILA LENZI - vende-se, na R. João
André dos Reis, 338. R$28.000,00 à
vista ou R$15.000,OO + parco Tr: 274-

8,538.

R$55.000,00. Aceita-se parco Tr: 9137-
5573. ALUGA-SE - quitinete na Vila Lalau.

Tratar: 274-8398.
VILA RAU - vende-se, próx. Colégio
Julio Karsten. R$25.000,00 e assumir
fncto. Aceita-se carro ou terreno de
menor valor. Tr: 371-0648.

ALUGA-SE - quarto em apto pI
rapazes. Tratar: 275-2130 ou 9137-
3648 cl Carlos.

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

quitinetes, cl 2 qtos e demais dep.,
ter. cl 450m2, rua sem saída.

'

VILA RAU - vende-se, cl 45m2, ter. cl
300m2• Tr: 376-2581.

ALUGA-SE - cl 2 e 3 dorm. Tratar:
37()'2365 ou 9953B121 clAlcimar.

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

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

,

SEGURANÇA ELETRÔNICA1ti·
.

," e
.

>,

: , .

"

'.�
_ .. -.::7

..........
• %lX··

'

..

SEGURANÇA E TRANQUILIDAJ)E
rllIÚ4 4� ""� tI.tuS� 4S� 4 <U«I- &1IIfne44 /Ue

1E?�. �e UH-�� """ e.<UI4UÚtJ!r- 4S� � rI�

Compro Consórcio

contemplado ou não

_ contemplado,
mesmo em atraso,
pago à vista, em
dinheiro, OXX 47
522 0256 ou 47
9968 0588.

Mais Qualidade

,
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ALUGA-SE - quitinetes mobiliadas.
Tratar: 37()'3561 cl proprietária.

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

CENTRO - vende-se, cl 1 dorm., próx.
das Casas da Água,. Tratar: 372-1395.

rECNe
CALHAS

Para'o lar
e para a Indústria

CENTRO - vende-se prédio cl 3 aptos.
R$130.000,00. Aceita-se proposta.
Tratar: 37().8097 ou 9104-5468 cl
Tina. Creci 9839

PROCURA-SE - pessoa pI dividir apto
na ârea central ou próximo a WEG II e

que possua o imóvel. Tratar: 273B512

cl Alexandre pela manhã.

PROCURA-SE - moça pI dividir apto
no centro, na Av. Getúlio Vargas em

cima do Unibanco. Tratar: 372-9980
ou 9957-1115.

PROCURA-SE estudante

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

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCELÊNCI-" EM SERViÇOS DE CALH-"S E FUNILARI-" INDL. É COM A rECNO CALHAS

Rue Felipe Schímidt, 279 - Centro· Jereguá do Sul- se· fones: 370·6448·275-0448· Fax: 371·9351

ou 9132-4841 cl Luíz.dorm. sendo 1 suíte, sacada cl chur., cozo
mob. Entrada + parco em 50 meses'dreto

c/poJXietáio. Trata: 275-3070.Creci8950. VENDE-SE - apto. R$27 .000,00 enu,
e assumir fncto. Tratar: 376-2791.

VENDE-SE - cl 3 qtos, 1 suíte + 2

dorm. e demais dep., cl 141,80m2, no
.
Ed. ReSid. Don' Lorenzo, centro, próx.
Marcatto Chapéus. R$105.000,00.
Aceita-setroca por casa. Tr: 370-7124

VENDE-SE - ótimo, no Ed. O'ltalia,
02/03 dorm.,· sacada cf
churrasqueira. Entrada + pare. direto

cl proprietário. Tratar: 9977-5408.

d{ssoaellos e C(]onservação
- Vendas de tacos, assoalhos
em parquet com coloração,

,"..;,. .;.

telefonia e segurança

universitário, sexo masc., procura

alguém pI dividir apto em Curitiba.
Tratar: 275-3374 ou. 275-2730.

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

combinar. Tratar: 9;1.33-3476. Creci
3476

VENDE-SE ,- no Ed. Royal Barg, cl 3

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 �ondomínios.

Centrais telefônicas Intelbras

Kit Portão Eletrônico + Int�rfone
Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (f'ABX)
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 ele 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
Conectores

SEG..,RANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P18 e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de 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 teíetõníco coletivo
Monitoràmento de imagens

VENDAS E SERViÇOS: Rua: Onél;a Horst, 104· Vila Lenzi· Jaraguá do S�I. seI ema;': makefel@ferra.com.br � Fo�eIFa�:"(47J 371�7001
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE·SE .. PRAIA CAMBORIU
Apartamento - Frente ao Mar - 3 Suítes + Dep. 2 Garagens
R$328.000,OO
Apartamento - 2 e 3 Dormitórios (Suíte) - Pronto pi Morar - Novo -

Siluado no Centro - Financiado em 30 meses. R$132.000,OO e R$178.000,OO

Apartaf1,1ento - 2 Dormitórios (Suíte) + Garagem - 2 Sacadas - Novo -

R$8D.OOO,OO

ZELlO BURATTO Rua 500 • nO 400 CRECI296
www.menm.com.brj..buratto 47 9983·5920· 47 367·1993

ÁGUA VERDE -vende-se, c/ 4.694m2,
BR280, próx. entrada da Faculdade.

R$250.000,OO nego Tr: 371·5512. Creci
$)54.

ÁGUA VERDE - vende-se, c/375m2,
�óx. Chopp Club. R$24.500,00. Tr:

371·5512. Creci 8054 •.

CENTRO - vende-se, próx. Justiça
rweral, cj lO.500m2: fundos do Ed.

Imaranthus. Tr: 370-7271.

,

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, c/
3.400m', defronte a Indumak, Servidão.
RI130.000,00. Tr: 371·5512. Creci
1!li4.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, c/
14x27, próx. Piscinas Malibu.
R$15.000,OO. Aceit&se troca. Tr: 9142·
�1.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, na R.
768 lateral da R. Nossa Senhora

llarecida, cj 510m2. sszó.ooo.oo. Tr:
3704474.

ITAJUBA-vende-se, a 100m da praia.
Ir: 91414740 ou 273-6246.

NEREU RAMOS - vende-se, no Lot.

CI-JASSI

VENDE-SE - c/ 25x35m. Valor à
combinar. Tr: 373-1695.

VENDE-SE - terreno. Tr: 9952-9966 ou'

91185820.

VENDE-SE - c/ 76 rnorgos, na Tifa
dos Húngaros - Jguá 84, casa c/ 3
qtos, sala, copa, coz., lav., bwc, 2

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

VENDE-5E- comercial, condomínio centro,
,c/ 3.900m2, totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creci 8950.

Zànghelini, c/391m2, de esquina.
R$15.800,OO. Tr: 371·5512. Creci 8054. VILA LALAU - vende-se, c/900m2•

R$65.000,oo. Tr. 371-5512. Creci 8054.
PENHA - vende-se, murado e aterrado,
à 200m da praia. R$22.000,OO. Tr: 372-
3157.

PiÇARRAS - vende-se, 800hl da praia.
R$11.000,00. Tr: 275·1204 ou 9103-
1611 c/ Ricardo.

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

RIO MOLHA - vende-se, cj 969.480m2,
escriturado.' R$150.000,00. Aceita-se
casa ou apto' no negócio. Tr: 9112-
5501. (proprietário)

VENDE-5E - cj 14x26, na R. Pedro

Winter, s/n, próx. Mat. De Construção
Winter. R$20.000,OO. Tr: 370-7124 ou

91324841 c/ Luiz.

VENDE-5E - c/420m2, na R. Pref. José

Bauer, ao lado da Recr. da Caixa
Econômica. R$14.000,oo nego Tr: 9144-
0752.

VENDE-SE - na R. Hilda Frida Laffin,
.Iote 570, bairro santo Antô�io. Tr: 276-
2182.

VENDE-5E - c/ 3O.000m2, pióx. Malwee.
R$38.000,OO. Tr: 370-8097 ou 9104-
5468 c/ Tina. Creci 9839.

VILA LALAU - vende-se, c/640m2, na
R. Alberto Santos Dumont, 729.

R$55.000,00. Aceita-se carro até

R$10.ooQ,OO. Tr: 370-1787.

VILA RAU - vende-se, de esquina, c/
425m2. R$23.500,OO. Tr: 9997-2020.

VILA RAU - vende-se terreno C/364m2
,Área Nobre, Lot. Renascença. Tr: 275-
2236 c/ Rose.

FARMÁCIA - vende-se, em Jaraguá do
Sul. Aceita-se proposta. Tr: 99674608.

VENDE-SE - bazar, no bairro Amizade,
móveis, estoque, confecções,
brinquedos, mat. Escolar, acessórios.'
Valor ii combinar. Aluguel R$250,00.
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 - bar cj jogos, cj cancha
de bocha, cj clientela formada, na

-

CURSOS DE EXTENSAO
DA UNERJ 2004/1

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

20/02/2004. 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 12h. Investimento: 1+ I de R$58,00. Período Inscrição: 08/03/2004 a 23/04/2004.
Período Realização: 08/05/2004 a 05/06/2004.

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

práticas de RIJ. Dia/Semana: Sábado. Horário: 8h30min às 12h. Investimento: 1 +1
de R$6Ot,OO. Período Inscrição: 26/04/2004 a 04/06/2004. Período Realização:
19/06/2004 a 17/07/2004.

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

Constmção civil: engenheiros, arquitetos, pedreiros. Dia/Semana: Terças e quintaS=
feiras. Horário: 1911 às 22h. Investimento: 1 +1 de R$92,50. Período Inscrição: .

26/0l/2004 a 13/02/2004. Período Realização: 2610212004 a J 1/0312004.

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

. Informações: Coordenação de Extensão - Bloco E,
.

Sala 02 ou pelos telefones: 275-8249/275-8253,
com Valli ou Mari.

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

A entidade reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número de inscritos
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NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA JURíDICA

Curso de IOOhjaula de Direito do Trabalho
e Processo do Trabalho

Vila Nova, próx, Malhas San Remo.
Aceita-se carro ou moto no nego Tr:

370-0548 ou 371-0882 c/ Amauri.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, lindas.
locais cf água. Tr: 275-2400 ou 9962-81.54.

R. 28 de Agosto, frente a Estofaria Zen.

R$16.000,oo.Tratamo local.

VENDE-SE - linda área cl 20.000",2.
cnácara ecot.. tipo cano. res., ter. cf
toda jnffi:·H:�stn.itura, pronto pj construir,
água de nascente, a �')I<m do centro,
acesso todo asfaltado, escritura!
registro. 1.o0(}{) regularizada. R$60.00Q,{YJ
c/ propr. Aceita-se contra-proposta.
Tratar: 3-rO·8U33 ou 9:i.03·3�·>80.

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

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

VENDE-SE-kjaRcy-dIBag, ponto jfJforrna'b,
cf rnercadorías e mol);jiálio. Defronte p/
Mar<.'CtlaL Tr: 275·3070. Crt'Ci 89'S()'

VENDE-SE -Ipja cj móveis e estoque.
Valor à combinar. Tr: 370-6988 c/
proprietário.

VIDEOLOCADORA - vende-se, no

bairro Água Verde. Aceita-se carro ou

casa na praia de Barra do Sul no

negócio. Tr: 3'71·2525.

VENDE·SE - c/ 20.8f;üm:"!, p/ res. ou

lazer, c/ casa. suíça, jardim, lagoa,
canil, riacno. ga!p��Oí(H_dl:inHte, ter.
prontos p/ construir, a :LOrn fio centro.

asfalto até a entrada. Motivo

mudança. f�$l�:)b.OOO,OO. Acoita-se
lfY-IÓVH! de menor valor no litoral sul ou

proposta. Tratar: 310-8563 ou 9.1.03-
3t;80.

VENDE-5E - panificadora e conf. compl., no
centro. R$35.�.ob. Tr. 275-3106c/Luiz.
VENDE-SE - sala comi. c/ apto. tudo
legalizado. Aceita-se troca por imóvel

de menor valor. Tr: 371-3132.
V1DEOLOCADORA - vende-se, c/ 8
anos. cj clientela formada, bairro São
Luís. motivo mudança. Ir: 370·8954.

VENDE·SE - loja compl. de presentes \

e decorações. Tr: 8802-5979. JA.RAGUÁ 84 .. ·· vendé,·se, c! 1.900rn',
casa, gf:Jlpf�o, eproveira-se para fazer

lagoas. Tratar: 213-:1.660.VENDE-5E-paJaia,oompl.,C-'lT1G.Jaarnirirn,

(47) 37'0-0251senac
"Sencc é pra vida toda,

Porque educação é pra semrpe".
I

PROGRAMAÇÃO DE CUR·SOS 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 profissionais da área de saúde, visando contribuir para a ascensào da qualidade 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 pedagógico permanente; 'corpo
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/r04 # Horário: 19h às 22h

Informações Complementares: Aux. na promoção da saúde do individuo e O\) atendimento a cliente. Propiciar

esclarecimentos necessários no que se retere ao uso correto dos medicamentos, interpretar eficientemente a receita

prescrita pela médico. Organízero estabelecimento Iarmaceutico. 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 vítima e prevenindo complicações.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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empregos

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como babá. área
central. Tr: 370-9873.

OFEREÇO·ME - pi trabalhar como babá ou.
atendente. Tr: 9144-5272.

OFEREÇO·ME - pi cuidar de crianças de 3 a

4 anos ou trabalhar de diarista. Tr: 373-3787.

OFEREÇO·ME - pi trabalhar como

mensalista, diarista ou aux. de produção. Tr:
371-7424.

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

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como diarista na

parte da tarde. Tr: 376-3650.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como diarista.
Tr: 275-3440.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como empregada
doméstica, revisão e outros serviços. Tr: 376-
3225.

.

OFEREÇO·ME - pI trabalhar na limpeza de

,�_r
. \. .Cfáce cem/H}

e Distribuidora de Cosméticos:

*<}tla,v (Úy ciJ..ZO{{(l ..'Y !(t.: (f)om.twD/

Fone: 371-6110
9905-2653

fone: 275-1450
Av. �lar. DcodOl:o ,.la Fonseca, 491
•"Ia Oi - Centro - }o·.... 1/ ..á Jo Sul

Manlpulaç:lO de fórmulas médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos manlpu/ados

Fone: 371-8298
RUJ oão Picollí I 10 • Centro

RACCOCosmético

CICLOS d'RACCO
DMAE . age nosfíbras mOlWlores
(·ElASTASE· oliva sínlese de elnllina e iOlégeno

1 PENTACARE· efeito lensor sobre OI mOflOS de expressão
I AHA . elimina meninas e fodliln penetroçúl) de CllivOI I
k

".: ",.

Tratar: 275-2873
Vera. '

caixa d' água. jardinagem. limpeza de lote e

detetização. Tr: 276-1299 cl Adilson.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como secretária.
recepcionista. cl experiência. Tr: 370-5576
ou 371-0632.

OFEREÇO·ME - pI trabalhar corno zeladora.
no centro ou proximidades de João Pessoa. Tr:
310·2453 cl Beto.

OFEREÇO·ME - PI trabalhar como revisora.
distribuidora. coordenadora de conf. e

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

PROCURA-SE -estágio corno técmco têxtil.
Tr: 371·-5640.

CONSÓRCIO - vendedore sras). corn

experiência na área externa pI Jaraguá do Sul
e regióo. Ótima rernuneração. TI': 371-81.53.

PRECISA·SE - de farmacêutico cl nível
superior cCV'pl. pi atuar em Jaraguá do Sul.
Tr: 379·1287 cl Wilson ou Nice.

PROCURA·SE - senhora p/ morar com

senhora idosa. Tr: 372"()776.

'acompanhantel
NATALIA I
laraguá do Sul

Atende eles. elas e casais. I
Somente motel ou domicílio"

com sigilo total.

9117-04971
...............................................................................................

C'LASSI
9143-7678

tOlHO - OUIOS VElU1ES

MARCOS
iniciante, somente para

mulheres,

nas 8h às 12h (! das 22h à lh

PATRle
para eles, elas e

casais
MORENO CLARO, 1,8J
alt.,75kg, 25 ANOS.

9963-8002

Dreiche no Ar
Ca�a de Ma�gagem com Catin2,
morena clara, 19 anns, egtilo

Inulherão, �upet dimela, uma
tentação da mulher.

Atende: holéi�, motéi� e rru:idêllcí

Coro local 24. horas a RIlU dl!�,
275-0052/273-1174

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.

SAUDE ·Bc ·INFORMA

Distúrbios do Apetite
A anorexia nervosa e a bulimia são distúrbios

caracterizados por um comportamento alimentar
bizarro. Ocorrem com muito mais freqüência no sexo

feminino do que no masculino e acometem pessoas que
têm uma preocupação excessiva com a aparência e a

forma do corpo.
A anorexia nervosa está presente em apro

ximadamente 1% das adolescentes ou jovens adultas,
enquanto a lncidêncla da bulimia é de aproximadamente
5%. A principal característica da anorexia nervosa é
uma visão distorcida da imagem corporal. Existe um

medo mórbido de ganhar peso ou tornar-se obesa. Já a

bulimia nervosa caracteriza-se por uma compulsão em

ai imentar-se.
O indivíduo acometido chega a inqerir 2000 a 3000

cal em uma única refeição, parando de comer apenas
quando acontece algo que o interrompa, como por
exemplo, o término da comida, a interferência de outra
pessoa ou quando começa a passar mal. Nesses
momentos, ele costuma ter uma terrível sensação de
perda de controle. Aí, para compensar, ele provoca
vômitos, ingere quantidades excessivas de
anorexíqenos, laxativos ou diuréticos ou exercita-se
excessivamente.

Esses distúrbios da alimentação acompanham-se de
morbidade e mortalidade significativas. A anorexia
nervosa provoca todos os distúrbios associados à

desnutrição e em casos extremos a morte. Já a bulimia
nervosa associa-se mais freqüentemente a distúrbios
hidroeletrolíticose aos efeitos físicos dos vômitos. A
taxade mortal idade infelizmente não é desprezível, gira
em torno de 15%. A causa mortis, além daquela
provocada pela desnutrição pode ser arritmia cardíaca,
hemorragia digestiva, suicídio, etc .

O tratamento baseia-se predominantemente em

psicoterapia, não raro necessitando do uso de me

dicamentos, como antidepréssivos, que serão indicados

pelo psiquiatra, conforme julgue necessário.
Freqüentemente recorre-se também ao auxíl io de um

endocrinologista ou clínico para controlar os distúrbios
, metaból i cos associados.

O diagnóstico às vezes é difícil, porque os pacientes
tendem a esconder a situação. Na anorexia nervosa o

paciente emagrece muito, a mulher para de menstruar e
fica edemaciada. O diagnóstico diferencial Inclui, além
de vários distúrbios psiquiátricos, o abuso de drogas,
doenças como AIDS, hipertireoidismo, câncer, diabetes
e a própria desnutrição. No caso da bulimia nervosa, o

diagnóstico diferencial inclui outros distúrbios
psiquiátricos e as patologias associadas a vômitos.

Enfim, pessoas portadoras desses distúrbios podem
beneficiar-se muito das várias modalidades terapêuticas
disponíveis e não devem enverçonhar-se de procurar
ajuda.

i--��-
Saúde e Beleza

! Shampoos, cosméticos,
I sucos naturais de Babo�

I (Aloe vera)

rFône:'37�
- GINECOLOGIA·
.�se-«".'��ko.CllMlSC 'l'242 .T!iGol)JO!19

.". JiJlbillução SOBRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Cuílberme JtV';('gfl, 51} • S,_ 406

Fone: 370-170,3sowllIaifYtwtUtto.com.l}( - Jamgllll doS
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Programa EducaWiest resgata a auto-estima
do trabalhador através da educação
]ARAGUÁ DO SUL - "Antes, o funcionário entrava somente com o corpo. A

, cabeça ficava fora". A comparação é do gerente de Recursos Humanos da

�iest SIA, Aroldo Coelho, ao se referir ao programa EducaWiest, implantado
em outubro de 2003 em todas as unidades da empresa. O objetivo, salienta o

gerente, foi o de valorizar o funcionário estimulando o autodesenvolvimento

através da: educação, ou seja, oportunizar aos funcionários afastados dos bancos
_ escolares a conclusão dos estudos, tanto no que se refere ao ensino fundamental

quanto ao ensino médio.

Atualmente, 185 pessoas estão matriculadas no Centro Educacional da

unidade de Jaraguá do Sul cursando o Ensino Fundamental e Médio."Quando
começamos, 76 não tinham concluído o ensino fundamental e alguns não

� tinham cursado as primeiras séries, o que aqui chamamos de Letramento",

explica a técnica em segurança no trabalho e auxiliar de RH, Ivonete da Luz,

_
que tem acompanhado o desenvolvimento do programa EducaWiest desde a

sua implantação.
Segundo ela, nenhum aluno está cursando a fase de Letramento, o que

representa um avanço, tanto para os estudantes como para a empresa.

Giovani luís Sebastião deve terminar o ensino médio em breve
Vicky Sartel

Ivonete da luz acompanha o programa deste a sua implantação Alexandre Bogo

Reconhecimento

Um dos grandes diferenciais do curso é o reconhecimento do MEC. Realizado
em parceria com o Sesi, o programa também oferece ainda bolsas de estudo para
cursos de graduação e pós-graduação. Somente no ano passado, a empresa investiu

R$ 115 mil em bolsas de estudos para funcionários que estão neste nível. A empresa
também possibilita que seus funcionários façam curso de Inglês, gratuitamente.

As aulas, ainda de acordo com Ivonete, acontecem duas vezes por semana e são

ministradas por cinco professores, no sistema supletivo por módulos. "O aluno vai

cursando as disciplinas, estudando em casa e tirando as dúvidas com os professores.
Quando se sente preparado, faz a prova e a medida que consegue aprovação, vai
eliminando as disciplinas do currículo. O tempo de duração do curso depende de

cada aluno e de seu desempenho", avalia a auxiliar de RH.
, Outra estratégia usada pela empresa para estimular o funcionário, ao

autodesenvolvimento (e que também faz parte do programa EducaWiest) foi a

instalação de uma biblioteca e de uI?a sala de informática. Trata-se do .Educanet,
muito procurado pelos funcionários que gostam de se informar, pesquisar ou mesmo
comunicar-se através da internet. "Os funcionários podem usar a internet paramandar

e-mail, pesquisar, enfim, para tudo o que for necessário", exernplifica.Ivonete ,

O estagiário do curso de Engenharia de Materiais da U fsc, Tiago Caetano da

Silva, 22 anos, é um dos mais assíduos freqüentadores da sala da internet. "Uso

bastante para pesquisar e me comunicar com o pessoal da Universidade, quando isso

se faz necessário. Considero muito interessante o fato da empresa possibilitar esse

tipo de benefício a todos os funcionários", afirma Caetano.

Em busca do tempo perdido
O ferramenteiro Giovani Luís Sebastião, 31 anos de idade, está há cerca de um

ano freqüentando a turma do ensino médio oferecido pela Wiest em seu Centro

Educacional. Sebastião deve terminar essa etapa em breve e espera que a formação
represente uma nova fase em sua vida. ''A gente espera pela chance de crescer dentro

da empresa", afirma o ferramenteiro, que tem 18 anos de experiência profissional
mas que, por contingências da vida, não teve chance de concluir o ensino médio e

agora tenta recuperar o tempo perdido.
Ontem à tarde, Sebastião e mais aproximadamente 20 colegas tiveram aula de

Matemática, que é o módulo que está sendo trabalhado nesse período. O professor
Vilmar Bories Tarachucky comenta que os alunos são extremamente dedicados. "É'

gratificante poder colaborar com o crescimento dessas pessoa�, que estão tentando

resgatar um aspecto importante de suas vidas, que foi interrompido por esse ou

aquele motivo. Além da chance de crescerem profissionalmente, eles também crescem

como seres humanos no sentido de melhorarem a auto-estima", declara o professor,
que há oito anos leciona no projeto de Educação de Adcltos. (MHM)
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IINSEGURANÇA - ALTA VELOCIDADE E FALTA DE SINALIZAÇÃO PREOCUPA MORADORES

Moradores preocupados com

acidentes naBarra doRioCerro
]ARAGuA DO SUL - Mo

radores da rua Feliciano

Bortolini e Padre Aloísio

Boing estão preocupados
. com o trânsito intenso nas

duas ruas. Desde o início

do ano q�atro acidentes

envolvendo veículos acon
teceram na esquina que liga
as vias. A mais grave delas
ocorreu no dia 15 de janei
ro quando um Mercedes
Classe A colidiu com uma

saveiro. Um dos ocupantes
do Classe A, o adolescente
Rafael Alexandre Polow

ski, 12 anos,morreu ao dar
entrada no hospital São
José.

A professora Silvia
Andreatta está assustada
com a freqüência com que
estão' acontecendo os aci
dentes. ''Antes esta rua era

com macadame, não tinha

saída, era bastante tranqüila:
Claro que o asfalto melho
rou as condições da estra

da, mas está faltando fina
lizá-la. É preciso colocar

placas de sinalização",
destaca. A irmã, Simone
Andreatta diz que os

motoristas cortam cami

nho, evitando passar pela
Bertha Weege. "O pro
blema é que eles passam
em alta velocidade.' Esta
rua parece uma pista de

corrida, não há placas,
semáforo ou qualquer
redutor de velocidade",
conta. Um dos motivos

No cruzamento Silvia relata a insegurança dos moradores
Vicky Barlel

para os.acidentes é o fato

de que a rua Padre Aluízio

Boing já foi a preferencial
porque era asfaltada, e não
havia fluxo de trânsito na

Feliciano Bortolini. Com a

pavimentação terminada

no ano passado, o fluxo

aumentou consideravel

mente, mas não há sina

lização suficiente. Os pró
prios moradores provi
denciaram umapintura no

chão escrito "Pare" na ten
tativa de instruir os mo

toristas.

A dona de casa ]anete
Willemann conta que em

novembro do ano pas
sado, seu filho de dois anos

Núcleos setoriais reiniciam dia 4
o empresário Guido

Breztke falará sobre "Gestão

de Mudanças -case Bretzke",
no dia 4 de março, na abertura

das atividades dos núcleos se

toriais daAssociação Comercial
e Industrial de Jaraguá do Sul.

Pós-graduado em finanças
empresariais, marketing e

administração de empresas e

mestrando em administração,
o superintendente da Bretzke

Alimentos Ltda, abordará para
dirigentes das 371 empresas
nucleadas, que representam 19

diferentes setores as mudanças

,

introduzidas na Bretzke, que
superou crises e é uma das

maiores indústrias de ali

mentos do Brasil, nos seg
mentos onde atua. O evento

acontecerá às 19h30, com entra

da gratuita para as empresas
nucleadas. No entanto, há a

necessidade de confirmação
prévia até a véspera, pelo tele
fone 275-7012. Guido Bretzke
foi eleito no dia 16 como vice

presidente para Assuntos de

Indústria da Acijs, integrando
a chapa do presidente Paulo

Rubens Obenaus.
.

foi atropelado em frente a

sua casa na rua Feliciano

Bortolini. "Foi um susto
muito grande. Quando vi

meu filho caído no chão

fiquei desesperada",
relembra. Lucas ainda se

. recupera do traumatismo

Craniano mas já esta em

casa. "É necessário tomar

uma medida urgente, este
cruzamento está muito

perigoso", diz.
A administradora

Odete Demarchi diz que
se assusta quando escuta

uma freada mais brusca. ''A

gente não tem mais segu
rança. Temos medo que à

qualquer momento possa

acontecer algo com nossos

filhos".
A preocupação au

menta por saber que em

muitos trechos da rua não

existem calçadas. "Os

veículos passam em alta

velocidade, às vezes fazen
do ultrapassagens. Nós
pedestres ficamos atemo

rizados com a falta de se

gurança", finaliza a

administradora.

O Secretário de Desen

volvimento Municipal,
Humberto Travi, reco
nhece a periculosidade e

diz que já foi realizada lici
tação para compra e ins

talação de um semáforo

no cruzamento. "Tão logo
este semáforo seja instalado,
e isto deve acontecer den

tro de quinze dias, o sentido
da via também sofrerá

mudanças, com todas as

placas de sinalização neces

sárias", informa Travi.

De acordo com o se

cretário a Rua Feliciano

Bortolini será via obriga
tória .

para quem vem

sentido Pomerode/Jara
guá dó Sul. "Esta mo

dificação só não, foi feita
antes porque os comer

ciantes solicitaram ao pre
feito municipal que espe
rasse passar a época de
Natal para que não hou
vesse possíveis prejuízos
nas vendas", explica: o

secretário. (CG)

PARA QUEM POSSUI CAVALOS

Cuidado ao ferra-lo!

Não contratem o serviço prestado pelo
Sr. Valmir Oesteirreich! Meu cavalo teve

de ser sacrificado devido a sua Incom

petência e falta de sensibilidade!

Elizabeth de FátimaMartinelli Viehmann
RG 7.787.981-8

Te!.: 0(XX)11 4043-5512.

QUINTA-FEIRA, 26 defevereiro de 200�

Rotary faz ofensiva

mundial contra poliomielite
O Rotary Clube de Jaraguá do Sul está integrado

na ofensiva final da entidade em nível internacional
para arrecadar, até 2005, recursos de US$ 275 milhõe!
que serão aplicados na erradicação da poliomielite no

mundo. O projeto Polia Plus foi lançado em 1985,
com o desafio de eliminar a paralisia infantil do planeta,
.através de ações preventivas, que são as vacina!

aplicadas na faixa etária de O a 5 anos, mais susceptível
à doença por ter o sistema imunológico fragilizado.

No Brasil não se registrou nenhum caso de paralisia
infantil nos últimos anos. No mundo, em 1988, foram
registrados 350 mil casos e em 2001, apenas 480 casos,

Os rotarianos Carl HeinzMüller e Custódio Vieira
da Costa participaram da plenária da Acijs e Apevi,
solicitando o apoio financeiro através da venda de
certificados de participação da Fundação Rotária, no
valor de 100 dólares, que serão revertidos para a

compra de vacinas. "Esse é um esforço final solicitado
pelo Rotary Internacional, para eliminar do mundo o

vírus dessa doença terrível, que não tem cura. Através

do esforço de cada um, através da contribuiçíe
financeira, conseguiremos os recursos para finalizara

campanha Polia Plus", disse Carl Müller.

Em 2005, no dia 23 de fevereiro, o Rotary
completa cem anos de fundação. O sonho de Paul

Harris está presente em 166 países, com mais de 30

mil clubes de serviços e 1,2 milhão de associados.

Venha
estudar

inglês e

espanhol
na Fellows'.

A gente'
sabe o que

, '.'.

esta falando.

•

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul •

Fone (47)372-3475 • E-mail: fellows@netuno.com.br
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Grupos da Terceira Idade
reiniciam atividades
]ARAGUÁ DO SUL -

Depois da tarde de carnaval

animada que o grupo da
I terceira idade participouna
, sexta-feira encerrando a

, colônia de férias, as ativi-

dades reiniciam para os

mais de 1,2 mil idosos que
fazem parte do Centro de

Convivência da Terceira

Idade de Jaraguá do Sul. A

programação para este ano

ia foi preparada e inicia dia

l'demarço. Nas segundas
feiras, assim como nos

demais dias da semana

acontecem as atividades

físicas entre 8h e 9h30 ou

entre grupos que se estende
até às llh15. Ainda na

segunda-feira a tarde acon

tece a cozinha experimental
entre 14horas e 17 horas
com a supervisão da

terapeuta ocupacional Lu
ciane Meyer. Através da
cozinha' os idosos já estão
na terceira edição do livro
de receitas. Na terça-feira
a partir das 14 horas até às
17 horas acontece a oficina
de artes. Na oficina são

apresentadas diversas téc

nicas, onde são confec
cionadas bolsas, bordados,
pinturas entre outros. Na

quarta-feira, além da ginás-

tica na parte da manhã
acontecem aulas de dança
entre 8h30 e 10h30, nas

modalidades de danças
modernas e de salão para
voluntários e clube de mães.
Das 13horas até às 17 horas

é realizado o atendimento
nos grúpos e fisioterapia.
Na quinta-feira, das 8
horas até às 10 horas

acontece o ensaio do coral

Voz Ativa que conta com

38 integrantes e a partir das
13 horas serão realizados
atendimentos nos grupos
até às 17 horas. Na sexta

feira das 8h30 às 10h30
acontece as aulas de dança
de salão para a terceira

idade. E na parte da tarde

acontece a apresentação da

banda musical da Terceira
Idâde entre 13h30 e

,16h30. A tarde acontece

também o atendimento do
miciliar. De segunda-feira a

domingo as atividades
acontecem nas canchas de
bocha do Centro de Con
vivência da Terceira Idade.
As atividades físicas nas

terças e quintas-feiras tam

bém acontecem na comuni

dade de São Judas Tadeu

(8h às 9h15) e na Barra do

Rio Cerro (10h às 11h15). \

Governo desmente divulgadas
em revistas argentinas
Florianópolis - Sobre as'

declarações feitas a duas revistas
argentinas pelo cônsul da
Argentina no Brasil Valdo

Palmai, de que Flori:nópolis
nào oferece segurança para os
turistas do país vizinho, o

secretário de Estado da

Organização do Lazer, Gilmar
Knaesel, afirmou, em

entrevista coletiva na tarde

�esta quarta-feira', que 'o
overno do Estado tomará

�gumas ações no sentido de
desmentir as falsas infor
Iliações e números utilizados.
De acordo com um

re�t' '

ono daDelegacia deApoio
�o Turista, entre dezembro e

janeiro últimos foram regis
tradas 112 ocorrências de
turi '

d
Stas argentinos, entre perda

e dOcumentos furtos em
V'

,

e1culos e em residências
send

'

f
o que apenas seis pessoas

oram vitimas de crimes
cOn id

.

Sr erados de violência.

B
Na revista Para Ti, de

Uenos Aires, foi divulgado

que 114 pessoas foram
. assaltadas entre dezembro e

janeiro, e na Notícias, também
da Argentina, foi relatado que
155 turistas argentinos foram
assaltados, somente em

janeiro.
De acordo com o secretário

da Articulação Internacional,
Roberto Colin, o cônsul

argentino' .telefonou na

semana passada se des

culpando pelas notícias

divulgadas e garantindo que
não foi o autor das declarações.

De qualquer forma, a

Câmara de Vereadores de

Floria-nópolis vai convidar

Palmai para uma sessão, a fim
de esclarecer o ocorrido.

Já a Santur providenciou a

vinda de jornalistas de cinco

veículos argentinos para
Florianópolis, que verificarão
pessoalmente o tratamento

dado e a segurança oferecida

aos turistas, .não somente

argentinos, todos so

turis tasvizitante.

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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I TECNOLOGIA: CENTRO EMPRESARIAL INTEGRANDO-SE A REDE MUNDIAL

Centro
com seu

]ARAGuA DO SUL - o

Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul (CEJAS)
conta com um site pró
prio, agregando as enti

dades ligadas ao condo

mínio os núcleos setoriais.

O site foi apresentado aos

associados e comunidade

na segunda-feira, 23, por
Marcos Santini, diretor de
criação da Webwork

Soluções On Line. O site

pode ser acessado através

dos endereços
KWW..J,:.,Ç.iª-�Ç_ºJ1L.hr ou

WWW:..!1cijs.com.br. Ele
contém o perfil das

entidades, a relação de
todos os associados, ser
viços oferecidos, agenda
de eventos, informativo,
câmara de negócios
internacionais, linhas de

crédito, índices econô

micos, ISO 2001-2000,
links e o "fale conosco",

Empresarial
� . .

próprio site

conta

Informativo AClJS

: www.acíjs.com.br

Velha, Barra do Sul,
Araquari, Itapoá e São

João do Itaperiú)
retornam dia 26. É o caso

também de Camboriú,
Balneário Camboriú,
Bombinhas, Penha,
Piçarras e Porto Belo, área
de abrangência da Gerei

de Itajaí. Agora só' faltam
os 7 mil alunos do Instituto

Estadual de Educação e os

1.9.495 da Gerência

Regional de Araranguá,
que reiniciam as atividades
no dia 10 e 3 de março

respectivamente para
completar o calendário
escolar de volta as aulas.
Este ano o calendário foi.

cumprido seguindo sete
datas diferentes que
reforçam a autonomia das
escolas e atendem às pecu
liaridades regionais,
segundo o secretário Jacó
Anderle.

Aproximadamente
metade dos estudantes da

Conheça
Jaraguá ,� ...
...... �o Sul

*' ..
_

...

a. AClJS

Núdeos Setoriais
.

"'" • * .

Este é o canal dire
com a ACIJS, CliqMiSSÃO TÉCNICA LEVA

EMPRESÁRIOS A FENATEC
:: Saiba mais

Nova Diretoria da ACIJS será
empossada em março
:: Saiba mais

Clique aqui e
conheça o que são
os Núcleos
Setoriais. assim

MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO É
TEMA DE PALESTRA DA ACOMAC
:: Saiba mais

• Eventos e Cursos

respectivos sites.

li: Missão Empresarial leva
Cotações

O enderéto eletrônico é www.acijs.com.br
canal direto com a Acijs.
No conteúdo estão a

galeria dos ex-presidentes,
histórico, estatuto, diretoria,
os conse-lhos e as ativi

dades desenvolvidas. Se

gundo Marcos Santini, as
informações podem ser

atualizadas nas próprias

entidades. O trabalho

permite, por exemplo, que
os núcleos setoriais cons

truam seu próprio site

dentro do site do CEJAS,
cada qual recebendo uma
senha distinta. A facilidade

de acesso ao site e a sua

construçãoealimentação,

constitui-se numa fer

ramenta importante de
/'

acesso dos associados e

outros inte-ressados em

informações acerca das

entidades empresariais.
"Demos mais um passo

importante no setor de

comunicação", definiu.

200 mil alunos reiniciam aulas no estado
Estado - Depois .do

feria-do de Carnaval,
206.559 alunos da rede

pública estadual da capital
e de diversos pontos do
Estado tetornam às aulas

nesta quinta-feira (26). São :

alunos dos municípios de

Florianópolis, São José,
Palho-ça, Laguna, Lages e

Litoral Norte, que prolon
garam as férias de verão

em função das caracte

rísticas regionais, sobretudo
da atividade turística que
envolve a família-e-alunos
nessa época. Os 20 mu

nicípios das Gerê�cias
Regionais de Educação e

Inovação de Criciúma e

Ituporanga come-çaram as

aulas na quarta-feira de
cinzas à tarde mesmo,
totalizando 53.908 alunos.
A exceção do município
de Joinville, que iniciou no
dia 16, os demais mu

nicípios dessa Gerência

(São Francisco, Barra

rede estadual, contudo, já
retornou às aulas no dia 16

de fevereiro, o que equivale
a 470.527mil alunos de 855

escolas de 206 municípios.
Em todo o Estado os

alunos recomeçam o ano

letivo com suas escolas já
reformadas ou em obras.

Isso porque a Secretaria de

Estado da Educação e

Inovação iniciou no

segundo semestre de 2003

a recuperação de cerca de
40% da rede física escolar.

Foram liberados R$ 232

milhões para 551 escolas

de 231 municípios.
Na Gerência Regional de
São José, por exemplo,
foram empenhados R$
16,7 milhões em recursos

do Fundo Nacional de

Desenvolvimento
. do

Ensino Fundamental para
obras em 37 escolas. A

.. região, que só tinha dois

ginásios de esportes (o do

IEE, em Florianópolis, e o

Nereu Ramos, em Santo

Amaro da Imperatriz),
ganhará outros cinco e 18

quadras cobertas, que não

vão interferir nas atividades
escolares. Já os alunos da
Irineu Bornhaus en e

Leonor de Barros, em

Florianópolis, a João
Silveira, na Palhoça e

Laércio.

O planejamento do

calendário de 2004 seguiu
a orientação de anos

anteriores. As escolas

localizadas em regiões frias
do Planalto Norte e Oeste

do Estado, onde as

comunidades desen-
volvem atividades econô

micas ligadas à agricultura,
preferiram antecipar o

início' do primeiro semestre

e estender as férias de julho:
É o caso de São Miguel

do Oeste, dia 9 de

fevereiro, Curitibanos e

São Joaquim, que retor

naram no dia 12.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POLÍCIA

• ACIDENTES: DELEGACIA REGISTROU ESTE ANO 36 OCORR�NCIAS, SENDO 4 CASOS COM VíTIMAS GRAVES

Operação Carnaval considera
I' positiva pela polícia federal

Jaraguá do Sul - A 3'

Delegacia da Polícia Rodo
viária Federal de Joinville
considerou positiva a ope
ração carnaval, que teve

início no dia 27 de fevereiro,
sexta-feira passada, e

encerrou à meia-noite de
ontem. Nos trechos que

compreendem o Km O

(Garuva) da BR-101 até o

Km 112 (ponte de

Navegantes) e Km O (São
Francisco do Sul) da BR-
280 até Km 93, na divisa
de Corupá com São Bento
do Sul, foram registrados
36 acidentes. Destes,
envolveram 18 vítimas,
sendo apenas quatro casos

graves. No ano passado, o
índice de acidentes foi
menor (29 casos), porém a

quantidade de vítimas foi

maior, sendo duas fatais.
O inspetor Chefe de

Operações da delegacia,
Everson Feuser, destaca

que apesar de os números

computados este ano terem

sido maiores, a movi

mentação foi consi-derada

tranqüila. Estima-se que a

circulação nas rodovias

Vicky Bartel

Polícia Rodoviária diz que a falta de atenção é a principal vilã nas rodovias

c�ntou com acréscimo de
30% em relação a anos

anteriores e que a elevada
incidência de chuva fomen
tou a ocorrência de aci
dentes. "Mas a principal vilã
mesmo é a falta de atenção

dos motoristas, que não

reduzem a velocidade, têm
pressa de chegar e acabam
descuidando no trânsito. A
maioria dos incidentes
acontece no início do

feriado, quando as pessoas

estão ansiosas por sair das

cidades", destaca. Feuser
orienta os motoristas que a

velocidade adequada em

diàs de chuva é de 60 a 70

quilômetros por hora.

(FABIANE RIBAS)

Raikkonen versos acomodação Ferran° é O carro a serbatido
Kimi Raikkonen

combate qualquer indício
de acomodação que
encontre pela frente. Para
o finlandês, o bom
resultado da temporada
passada - quando foi

vice-campeão e brigou
pelo. título até a última
corrida - não pode servir
para a equipe parar de
trabalhar duro.

"Não há dúvida que
tivemos uma boa

temporada passada,
brigamos pelo título e eu

consegui minha primeira
vitória", falou Kimi. "Mas
isso não quer dizer que tudo
vá se repetir este ano.

Temos de continuar o

trabalho para melhorar e

conseguir o grande
objetivo, os dois títulos."

LOTERIAS
Megasena
concurso: 540

04 - 22 - 28 - 30 - 44 - 49

Quina
concurso: 1265

Lotomania
concurso: 395

04 - 1 1 - 1 6 - 30 - 39
41-46-47-48-57
69 - 71 - 73 - 74 - 79
82 - 88 - 94 - 95 - 97

Loteria Federal

Até o fechamento
desta edição

ainda não havia sido

O treino de terça-feira
em Imola reuniu pela
primeira vez na pré
temporada os novos

carros das três principais
equipes da F-l. O mau

tempo, um mix de chuva e

neve, impediu uma análise

profunda, mas Ralf
Schumacher tem na ponta
da língua a resposta de

quem será o principal
adversário da Williàms em

2004. "Com essas con

dições, como podemos
avaliar qual é o potencial
dos carros? É impossível.
Eu mal olhei para a F2004.
Mas a Ferrari ainda é o time
a ser batido", comentou o

alemão. Na sessão de

ontem, Ralf conseguiu ser

Os090 mais rápido que seu

irmã�. Já o MP4-19, çom

David Coulthard, ficou
em quarto, atrás de Rubens

Barrichello, que andou de
F2003-GA. Algo que não

minimiza o valor da
McLaren.
"Nós veremos a McLaren
nos próximos dias, mas
tem algo que eu já sei: eles

•

estarão rápidos", declarou
o piloto que pode deixar a
Williams e se transferir para
a Toyota na próxima
temporada. Sobre :

a

Renault, Ralf preferiu não

falar. Para a BAR, os

comentários mostraram

que ele está surpreso com

a evolução do time de
David Richards. "Acho
honestamente que eles

podem brigar por vitórias
em alguns GPs, mas não

pelo título."

Fl
_

SCHUMACHER QUEBRA O RECORDE DE IMOLA
No segundo dia de confronto direto entre a F2004e
suas principais rivais, o novo carro da Ferrari mostrou
força e Michael Schumacher quebrou o recorde de
Imola. Ontem, o alemão marcou 1 min 19s664

,

superando em Os747 a marca anterior, conseguida pai
ele próprio em fevereiro do ano passado, tom a F200J
GA. Hoje, a F2004 foi superada por Ralf Schumacher
por Os09, no primeiro teste da Ferrari com as rivais. A
marca de Schumacher hoje foi 1 s2 melhor que a de David
Coulthard, segundo, e 1 s3 melhor que a de Juan Pablo

Montoya. Rubens Barrichello, com o modelo antigo, foi
quarto. Cristiano da Matta, último colocado ontem,
superou Olivier Panis e, mesmo depois de bater duram
a manhã, ficou em quinto lugar.
Tempos segundo o ''Atlas Fl": 1) Michael Schumacher
(ALE/Ferrari/B), lmin19s664 (98 voltas);
David Coulthard (ESC/McLaren-Mercedes),
lmin20s928 (69);Juan Pablo Montoya (COL/Williams.
BMW /M), lmin21s026 (72 voltas); Rubens Barrichello

(BRA/Ferrari/B), lmin21 s235 (52)*; Cristiano da MattJ

(BRA/Toyota/M), lmin22s162 (69); Olivier Pani!

(FRA/Toyota/M), lmin24s356 (54).

RUBENS DIZ ESTAR PREPARADO COMO NUNCA

No ano passado, na véspera do GP da Austrália, Rubem
Barrichello estava com dores nas costas em virtude da

excessiva quantidade de testes feitos com o F2003-GA.
Um ano depois, a situação é diferente. E o próprio
brasileiro admite: "Neste inverno (na Europa), eu me

preparei como nunca havia feito antes".

Nesta semana, Barrichello esteve em Imola participando
de mais um programa de testes da Ferrari. Guiou o carro

velho, enquanto Schumacher testava as novas asas,

colocadas na parte de cima do motor da F2004. Rubens,
terceiro dentre os seis que treinaram no circuito italiano,

elogiou o modelo. "O carro velho era mais potente que
o de 2002, mas era muito nervoso. E o carro novo é

muito mais completo, gosto de pilotá-lo", disse.

A Ferrari vai colocar a F2004 já na abertura do

campeonato. Em 2003, Barrichello largou em segundo
em Melbourne, mas logo na terceira volta, acabou

escapando na pista molhada e batendo em um dos

muros do circuito australiano. A prova foi venéida por
David Coulthard.

COSWORTH VOLTARÁ A FABRICAR MOTOR CLÁSSICO
A Cosworth anunciou ontem que voltará a fabricar os

motores DFv, os de maior sucesso na história da f.1.

Segundo a empresa, há uma demanda para campeonatOS
de carros clássicos como a Thoroughbred Grand prlx

Championship, que usa modelos antigos da categOria.
Concebido em 1966 por Keith Duckworth, fundador
da Cosworth, o motor conseguiu 155 vitórias' na f.l,

.
. d delesendo que depois- alguns compulsares deriva tos

.

EA'1 Cart.fizeram sucesso nos U, especta mente na

Segundo a Cosworth, serão fabricados algunS
componentes internos do DFV, tais como cilindroS,
b

,.

d
'

1 O' ue serão
ca eçotes e reservatono e o eo. s itens q

. -

b d
. c:

- usadasrefabricados serao asea os em especiíicaçoee
pela F-3000 nos anos 80.
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PME reúne diretores de
-

escolas e professores
A Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer está

t convidando os diretores de escolas e professores de
D

Educação Física das redes municipal, estadual e particular
t

oe ensino para uma reunião a ser realizada a partir das
I 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
aúvidas existentes nos regulamentos das competições
escolares promovidas pela Fundação Municipal de
Esportes, principalmente quanto aos direitos e deveres

aas unidades de ensino. Estes esclarecimentos serão

viabilizados através de urna palestra proferida pelo
promotor do Conselho de Julgamento dos Jogos da

FME, o advogado Valmir Elói. Na oportunidade
também serão repassados os livros de regulamentos e

fichas de inscrições para os eventos de 2004.

Enxadrista é campeã do
FestivalCatarinense
A enxadrista Karina Kanzler conquistou o título de

campeã estadual na categoria sub 16 durante o Festival
Catarinense da Juventude, realizado de sexta a domingo
aa semana passada, nas dependências da Universidade
Federal de Santa Catarína, em Florianópolis, onde
estiveram representados dez municípios. A equipe de
xadrez da FME/Jaraguá do sul teve ainda como destaque
a jogadora Jaqueline Pamplona, vice-campeã na mesma

categoria. De acordo com o técnico Renan Levy da

Costa, esta dobradinha jaraguaense foi valorizada ainda
mais pelo fato de também terem competido na sub 16
duas campeãs brasileiras - Vanessa Feliciano, de Rio do
�ul, e Suelen, de Bumenau.
Já no masculino, os melhores resultados da equipe

de Jaraguá foram obtidos por]ohn Lenon, com o 70

lugar na sub 16, e Carlos Kanzler, que ficou com à 9"

posição na sub 18� Composto por dez atletas o grupo
laraguaense competiu ainda com Gustavo Barroso,
Patrick Rohrig, Jailso Santos, Cristiano Hansen, Vanessa
Engelmann e Priscila Engel.

o BOticário

111

Com a Natureza..
Você cliente esperto. que se preocupa com a Natureza,
traga seu frasco de colônia vazio e ganhe 1 0% de
desconto na compra de qualquer outra colônia.

Colabore COIl! a Natureza
Promoção válid. paro JarnlJ<'á do Sul • Golarnmirim d.

02/02/04 até 29102/04 paro frascos O Boticario

fiM.JA,"AúV)Dü SUl,
.,4\; G'Jillm Y4�g,:U, ts« � };�.(J$8.J
,,1,,", M"f, J)t'odmv. /I:IJ ' .i71·i.J(;J
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outros detalhes", salienta.
Na opinião do jara

guaense, os dois treinos do dia
12 e um no dia 13, que antece
dem a prova, serão necessários

para conhecer a pista, mas

afirma que se trata de um

traçado com mais retas, o que
permite bastante velocidade e

IVELOCIDADE: KRES PARTICIPOU DE COLETIVO PARA SE ADAPTAR AO ASFALTO E INTEGRA-SE À EQUIPE

FLORlANÓPOLIS - Hoje
e amanhã, a Fesporte
(Fundação Catarinense de

Desportos) promove no

Hotel Cambirela, em Floria

nópolis, uma reunião com

todos os integradores des

portivos e gerentes de orga
nização e lazer das secre

tarias regionais. Na pauta
estão a nova gestão adminis
trativa do Governo do
Estado e a nova estrutura

desportiva de Santa Catarina

aprovada pelo Conselho

Estadu�l de Desporto
(CED) a sergerenciada pela
Fesporte já a partir deste ano.

Participarão Gilmar

Kanaesel, Secretário da

Organização do Lazer, Jacó
Anderle, da Educação e

Inovação, e Armando César
Hess de Souza, do Planeja
mento e Gestão e o diretor

geral da Fesporte João
Ghizoni. O encontro tem

início pela manhã, às 8h30

Kreis Junior fez os acertos

no carro para a Copa Clio
]ARAGuA DO SUL - o

piloto jaraguaense Raulino
Kreis Junior participou na

semana passada de treinos

preparativos para aCopa Clio, '

que 'tem data-marcada para
iniciar no dia 14 de março, em
Curitiba. Ao lado de mais 17

competidores, Kreis correu

pela primeira vez com seu carro.

Na quinta-feira ficou com a

nona colocação e, na sexta-feira,
conseguiu garantir o quinto
melhor tempo.

Na opinião do piloto, foi
uma evolução bastante signi
ficativa porque pôde apresentar
à equipe o potencial que tem e

o quanto pode melhorar com
o tempo e a prática.

- Percebo que posso evo
luirmuito mais, treino a treino,
prova a prova, tenho certeza

que vamos conseguir alcançar
resultados ainda melhores,
pelo menos entre os dez

primeiros da categoria, já que
são 32 competidores no total

-,destaca.
O coletivo foi realizado em

Interlagos, que conta com lima

pista mais travada do que a do
autódromo da capital para
naense.

Piloto jaraguaense aproveitou o treino para fazer o acerto do veículo
Divulgaçáp

"Foi uma oportunidade
muito boa porque já havia
treinado duas vezes sozinho,
mas com os demais pilotos
pude ter mais referência.

Neste coletivo, consegui
me adaptar ao asfalto, fazer o
acerto do carro, como a sus

pensão, reglilagem: entre

Fesporte reúne gerentes
regionais em Florianópolis

com cada secretário expon
do a estrutura adminis
trativa de sua secretaria. À
tarde, a partir das 14 horas,
João Ghizoni falará sobre
a nova estrutura esportiva
do Estado e em seguida os

representantes das áreas

administrativas da Fesporte
- Diretoria Administrativa,
Gerência de Administração
e Finanças e Gerência

Operacional- falarão sobre
como será a participação de
cada área na nova estrutura

esportiva.
Amanhã, a partir de

8h30 haverá uma expla
nação do Ciasc sobre cadas
tro e inscrição de atletas. Às
10 horas será a vez das áreas
de desportos, com os inte

gradores e gerentes regio
nais reunidos com técnicos

das gerências de Deporto de
. Rendimento,' Desporto
Educacional e Desporto de

Participação.

exige muita habilidade do

piloto.
As pessoas que desejam

adquirir mais informações
sobre o piloto jaraguaense e

acompanhar os resultados da

Copa Clio podem acessara site

www.kreisjr.com.br.
(FABIANE RIBAS)

Inscrições ao Street Ball

encerram em 3 de março
As inscrições para o 80

Wizard Street Ball estão
abertas até o dia 3 de março,
em horário de atendimento
da escola de idiomas promo
tora do evento, que é destina
do a atletas com idade até 15

anos no masculino e 16 anos

no feminino. O custo das
.

inscrições varia de acordo com
a categoria de cada dupla: R$
4,00 na mini (só no

masculino); R$ 6,00 e R$ 8,00
para mirim e infanto, em
ambos os naipes.

Cada atleta inscrito recebe

dos organizadores uma cami
seta alusiva ao evento no pri
meiro dia da competição, pre
vista para ser realizada em 6 e 7

de março, no pátio do ginásio
de esportes Arthur Müller. A

premiação de cada categoria será
troféu à dupla campeã e meda

lhas a quem ficar na segunda e

. terceira colocações. A exemplo
das edições anteriores, o 80

Wizard Stree Ball conta com o

apoio da Fundação Municipal
de Esportes.

Escolinha de Tênis deMesa
As inscrições para a

Escolinha de Tênis de Mesa
iniciam em 1 de março,
devendo ser efetuadas no

Centro de Treinamento da

modalidade, que funciona
nas dependências do

E,stádio João Marcatto, no
Bairro Jaraguá Esquerdo.

Podem se inscrever

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

idade entre 9 e 14 anos.

O CTTM funciona de

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

período matutino nas terças
e quintas, quando as

atividades iniciam às 8 horas.
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I CONFRONTO: PRÓXIMA RODADA ESTÁ AGENDADA PARA ESTE SÁBADO, A PARTIR DAS 14 HORAS

Time do São Caetano vence e
,

se reabilita no futebol suíço
]ARAGUÁ DO SUL -'

A equipe do São Cae

tano se reabilitou na

terceira rodada do
Torneio de Futebol

Suíço, realizado no final
,

de semana passado; no
Estádio do João Pes-soa.
O grupo entrou em

campo contra o Índio
Esporte Club e goleou
os adversários por 5 a O.

Nos dois jogos an

teriores, o São Caetano
havia perdido para o

Atlético Desportivo, por
2 a1, e para o Marisol,
por 1 a O. Na opinião do

organizador da disputa,
aparecido Donizete

Gonçalves, destavez os

jogadores vestiram a ca

misa com mais afinco e

conseguiram se sair

melhor nas finalizações.
No demais confron

tos, o Vita Gold em

patou com AM Conta

bilidade, por 1 a 1;
Malharia Ribeiro garan
tiu a vitória sobre o

Posto Salomon, por 1 a

O; o Tudo Pela Cachaça

Jogadores preparam-se para a rodada de sá'bado

foi derrotado pelo
Criciúma, por 3 a O; Rio

,

Molha venceu o

Juventus, por 2 a O;
Marisol assegurou a

vitória contra o Despor
tivo Rio Hern, por 2 a O,
e São Paulo Futebol

Clube e A.A. Kolbach

empataram por 1 a 1.

Na classificação até o

momento, na Chave A,
liderança do Atlético

Desportivo e Marisol,
.

com seis pontos, segui-

dos de São Caetano, com
3; pela Chave B, estão à

frente os timesAM Con

tabilidade e Banana

Hefter (ex- Etalan Ma

lhas), com 4 pontos, se

guidos de Criciúma, com
três, e na Chave C, São
Paulo e Malharia Ribei
ro está à frente, com
cinco pontos _._ o se

gundo colocado é o Pos

to Salomon, com 4 pon
tos. A próxima rodada

será neste final de

Alexandre Bago

semana, quando en

frentam-se Banana He

fter x AM Contabilida

de, São Caetano x Des

portivo Rio Hern, Mari
sol x Atlético Desporti
vo, Criciúma x Vita

Gold, Rio Molha x São

Paulo, A. A. Kolbach x

Malharia Ribeiro e Posto

Salomon x Juventus.
Nesta etapa, folgam os

times Índio Esporte
Club e Tudo Pela Ca-

chaça. (FR)

Jaraguaenses vão atuar em etapa do CircuitoTravessias
]ARAGUÁ DO SUL -

Nadadores da Academia

Impulso vão participar
este final de semana da

Travessia de Enseada,
que consiste na quarta
etapa do quinto Circuito
Merco-sul de Travessias.

Ao todo, 33 jar,aguaenses
vão representar a

academia, sendo 20 no

masculino e 13 no fe

minino. Eles vão nadar
num percurso de 1,5 mil
metros. A concentração
dos nadadores aconte

cerá em frente ao posto
da Petrobrás, na praia de

Enseada. A partir das 8

horas até às 9 horas, os
nadadores poderão
retirar o kit junto à

organização.
A largada está

prevista para as 9 horas.
A coordenadora de

natação da Impulso,
Marlise Klemann, des
taca que todos os par
ticipantes desta etapa são

alunos que, já ,têm
experiência neste tipo de

competição, com'

exceção de Eduardo
Horn -campeão bra
sileiro Master de

hipismo e tri-campeão
sul-brasileiro de hi

p1smo.
"Horn é nadador da

Academia Impulso há

mais de dez anos e nos

honrará com sua atua

ção na travessia de En

seada.
Ele pratica a natação

como atividade comple
mentar à atividade que
desenvolve e agora pas
sará a se envolver nestas

provas"; diz a coorde
nadora. As próximas
etapas serão: Travessia

de Porto Belo, dia 6 de

março, com 1,2 mil

metros de percurso;
Travessia Ponta do

Papa-gaio, 20 de março,
1,5 mil metros, válida

.

pela 5a etapa do Circuito
Mercosul; Travessia

Parú,27 de março, 3 mil

metros, válida para o

circuito brasileiro de

águas abertas, e

Travessia Costa do Sol,
10 de abril, 2,4 mil

,

metros; em

Florianópolis, pela sexta
e última etapa do

Circuito Mercosul.

(Fabiane Ribas)

QUINTA-FEIRA, 26 de fevereiro de 200�
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Benazzi é O novo

treinador do Criciúma
o técnico Vagner

Benazzi foi apresentado
nesta segunda-feira pela
diretoria do Criciúma, O

novo, treinador ocupa a

vaga deixada por Gilson

I<Jeina.

Benazzi, que admitiu

não ter visto os últimol
jogos do time, pediu
reforços. "Precisamos �
um jogador na lateral
direita. 'também não dtl.
carta reforços no mej, I

campo e ataque", disseo
treinador, que comando

Inscrições para o Varzeano
As inscrições para o 22°

Campeonato V,arzeano
Raul Valdir Rodrigues
abrem hoje e podem ser

efetuadas até o dia 22 de

março, na Fundação Muni
cipal de Esportes, em ho

rário de expediente da
Prefeitura. A diretora de

Promoção de Eventos/
FME, Cleide Mosca, infor
ma que será cobrada uma

taxa de R$ 70,00, sendo o

valor da caução de R$

300,00 por equipe, É
permitida a inscrição de dOB
atletas da Primeira Divisão
e cinco da categoria aspi.
rante, sendo que é livre a

participação de aspirame
com idade entre 17 e H

anos. O Varzeano/2004teri
premiação em dinheiro,
cabendo R$ 800,00 ao time

campeão, R$ 6�0,00 ao vice,
R$ 400,00 e 200,00 ao

terceiro e. quarto lugares,
respectivamente.

Velocidade na Terra
A Apavi (Associação

dos Pilotos Amadores do

Vale do Itapocu), em';
,parceria com a; PCR

Eventos, promove neste

final de semana 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, seci

a sede da primeira prova,
A expectativa dos

organizadores é envo'lver
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 local
da prova.
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