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Servidora é acusada de fazer.
cobrança indevida de exames

Alexandre Bago

o aposentado Antônio Jagiello, 79 anos, acusa a funcionária da prefeitura de Massaranduba, Sara Bogo
Borchardt, de fazer cobrança indevida de exame do SUS. Ele pagou R$ 500,00 por um cateterismo. PÀGINA 6

Sentença dajuíza não impede
continuidade do Cartão Jaraguá

o 74" Salão de Genebra, um dos

preferidos das montadoras, mostra
balas novidades, em que a ronica � a

. rein'ili!1lgão do a!JtIi)IlIÓ'1'eL Em @xposíção
autênticos retrês, c.omo o Mini Cooper
tabrio e urnanóid@s coma o Kia Picanta,
tipi!:ó v@íA:Ulo para grandss oelltros.

CLASSIMAIS VEÍCULOS

Sesc Saúde ajuda
população a adquirir
hábitos mais saudáveis

PÁGINA 7

JARAGUÀDOSUL 47371:4000

Arquivo
O procurador jurídico da Prefeitura, José Carlos Klitzke explicou ontem que o serviço continua até que o

Tribunal de Justiça se pronuncie. PAGINA 9

Kreis Jr. estréia na'Copa
Clio neste final de
semana em Curitiba

PÁGINA'll

Esquenta a briga no

Torneio de Verão de

futsal em Schroeder
PÁGINA 12

Ponte de madeira
não resiste a peso e

desaba com caminhão
PÁGINA 6
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o perfil universal da mulher...
"Os atrativos da a/ma costumam sermuito mais poderosos que

os do físico//(Pecotche, 1980)

GLÓRIA N. MENDONÇA FERNANDES'
ESTUDANTE DA CIÊNC,IA LOGOSÓFICA E UNIVERSITÁRIA

"

Transpor limitações' injustas para a conquista de um lugar ao sol, tem si-
dó para asmulheres, caminhos difíceis e longos, nas paginas da história, Mudam
s� os tempos e as lutas continuam pela igualdade de condições, porque tem
sido difícil derrubar a visão domito, parcial e superficial, sobre a importância

.

e a influência dei perfil feminino na construção da sociedade e seu transcendente
,alcance sôbr2 as virtudesda humanidade. Qualquer ser humano desejamui
to não sofrer. Corre em todas as direções atrás da felicidade porque quer
muito ser feliz, mas reconhece que a felicidade não cai do céu, não vem de gra
ça. Homens que sonham com a permanente submissão damulher dificul
tando a liberdade dá expressão feminina em realizar suas conquistas pessoais,
e, mulheres que têm sobrevivido e caminham, em suamaioria, feliz ou não,
com apoio ou não, cumprindo seus deveres e suas obrigações. E, por estar
tão só na luta de seus valores, sua mente se tornoumais seletiva ao colocar

.dentro dela apenas as trajetórias de vida daqueles que dela se acercam. Quanto'
sofrimento surge nos trajetos da vida apenas pela ausência da docilidade e da

.

consciência? E, como seríamos sem sua presença? E, como estaríamos vi
vendo sem a participação da natureza feminina? Quem, senão ela a com

preender ou intuir omoménto de agigantar suas forças para superar dificul
dades oumuitas vezes, assumir fardos alheios sem o desespero. Eis o traba
lho que compete à mulher! Tenaz, segura dó que quer, ou do que simples
mente lhe cabe como papel de colaboradora imprescindível dentro da for
mação social; ela precisa desenvolvermuitas virtudes para atuar com o respeito
que se requer, em quaisquer ambientes. O mundo feminino está constituído

por classes demulheres facilmente identificáveis. Temos amulher doméstica

que privilegia o carinho e o bem-estar dos familiares. Temos a mulher intelec
tual que vigia os movimentos competitivos de reconhecimento externo. Te
mos amulher liberada que não supera as qualidades do sexo oposto e ainda
se compromete em segui-lo inconsciente no próprio conceito de liberdade:
que cuidam das aparências estéticas e descuidam da beleza interna. Temos
mulheres que nascem, crescem emorrem simplesmente, incapazes demodificar
sua trajetória, sua órbita, sua vida, e ainda, muitas outras que lutam para vi

ver, sobreviver, defenderem-se e crescerem como pessoas. Acima e dentre os

mais diversos tipos de culturas, raças e ideais imprimi-se a silhueta do perfil
damulher. Com as dimensões universais de igualdade perante a obra da na

tureza,move-se pela sensibilidade e pela força com que conduz suas conquistas
e realizações, às quais convertem-se em permanentes benefícios sociais. Si
lenciosa e capaz de reunir forças e de reconstruir, se for essa a condição, seu
pap�l discreto e conciliador de dar novamente a oportunidade a outros seres

de poder desfrutar dignamente, humildemente e grand€!mente de uma feli
cidade consciente.Junto à naturezamasculina completa e realiza o verdadeirei
plano de amor traçado por Deus. Deus dotou ambos de prerrogativas e os

constituiu integrantes de um núcleo potencialmente forte e capaz, mental e

espiritualmente, digno de zelarem pelo seu plano original e conservarem as

conquistas de nossos ancestrais. Convém que ambos reflitam sobre a irman
dade das almas e acalmem as inquietudes de cada um. Quanta beleza há, es
quecida nas páginas do mundomoderno, que ressurge quando se lê o conto
"Os d?is amores" do livro Intermédio Logosófico, e ainda, recordar de um
outro texto que está escrito assim: '1\contececom freqüênciaque tantoohomem
quanto amulher esquecemsua colocaçãono seio domundo, da humanidade, de
seupovo oude sua família; esquecem que a vida encerra, que deve encerraroutro
significadomuito maiordo que aquele enganoso que oferece quando se desen
volve dentro do corrente e vulgar. Quando isto se começa a compreender, a
vida, pouco a pouco, se transforma, busca outros atrativos e as lutas, 'amargas
e difíceis, se suportam commais valor,mais energia emais esperança", (pecotche,
,2(00). É preciso não desistir jamais da conciliação e da vontade de cQnstrwr
ummundo cada vezmelhor, reforçando seus valores e exemplos através de
muito esforço pessoal e ínrimo, para que o futuro de novas gerações possa
surgir com liberdade emais felicidade. É preciso reconhecer a alma feminina
e assumi-la em nossa vida interna através de um processo de evolução capaz
de alcançar a expressão divina nas condições humanas. Abraçar esse legado é
o primeiro passo para conservar a superior.afetividade nas relações de famí
liadepovos e nações. Insubstituivelmente, aprincipal função de suanatureza é de,
docemente, conservar e transformar todos os ambientes no melhor, no
mais elevado e namais transcendenter,az social através de seu sentimento de
amor dentro da criação: amor conj.ugal, filial, maternal, solidário e universal,

Artigos para Carta doLeitor devern ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centra, ou pelo e-mail:
redacao@jomalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato. O jornal se resetva o diteito
cE sintetizar o texto e fazer' as correções ortográficas e grarnaticai� recessánas,
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E preciso denunciar
No próximo dia 24, a Pre

feitura de Jaraguá do Sul,
através da Superintendência
de AssuntSJs Sociais, fará o

lançamento dos JO&OS Inte

grativos da Terceira Idade. O

evento acontecerá no Centro

de Convivência da Terceira

Idade e na mesma oportu-

pai, que, por absoluta falta de

cuidados, acabou morrendo'

Casos como esse podem e de·

yem ser evitados. O'Estatuto do

Idoso, que entrou em vigor
através da Lei Federal número

10.741. de 1° de outubro de

2003, em seu artigo 4°, enfa·

tiza que nenhum idoso sera I

objeto de negligência, disci
minação, violência, crueldade

ou opressão e todo atentado aOl

seus direitos,por ação ou omissa
será punido na forma da lei,
serido dever de todos prevenir
a . ameaça ou violação aOI

direitos do idoso. A Organi·
zação Mundial da Saúde defi·

ne como maus tratos o ato único

ou repetido, ou ainda, a au·

sência de uma ação apropriada
que cause dano, sofrimento ou

angústia e que ocorra dentro

de um relacionamento em que

haja expectativa de confiança,

Os abusos podem. ser físico,

psíquico ou emocional, mate·

rial (financeiro), sexual coroo

também ;dvir de atitudes de

omissão ou negligência frentei

quaisquer necessidades básica>

me acordo com a lei, os
filhos que

negligenciarem seus

progenitores correm o

risco de serem

processadospela
Justiça ..I

sam deatenção, amor e carinho.
nidade, haverá eleição para a De acordo com a lei, os

presidência do Conselho Mu- filhos que negligenciarem seus

nicipal do Idoso, oficializado progenitores correm o risco

recentemente. Também nesse \ de serem processados pela
dia será lançada a 5° Campa- Justiça, mas nemsempre essa

nhade Valorização do Idoso,
. que este ano. terá como tema os

maus tratos sofridos pelos idosos.
O tema da campanha deste

ano é pertinente e merece a

atenção da comunidade, que
estará sendo convidada a se

envolver no problema denun
ciando casos de maus tratos

sofridos por pessoas com mais

de 60 anos. Embora pareça
inacreditável, existem pessoas

que perderam a noção de hu

manidade e são capazes de

maltratar os próprios pais,
justamente num momento da

vida em que eles mais preci-

garantia basta para evitar o

sofrimento dos idosos. A

denúncia, nesses casos, se faz
necessária para que a justiça
possa ser feita e os agressores

punidos. O próprio Estatuto

do Idoso, no seu artigo 6°,
prevê que todo ocidadão tem
o dever de comunicar à auto

ridade' competente qualquer
forma de violação a estaLei que
tenha testemunhado ou de

que tenha conhecimento.

Há alguns anos, a dele-
;

gada Fedra Luciana Konell

. indiciou um cidadão por

negligência em relação ao
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A administração petista aumentou o repasse de

recursos federais para oMunicípio. O levantamento

realizado pelo mandado do deputado Dionei

Walter da Silva (PT) apurou que o governo Lula

destinou em média 25% a mais de recursos para

Jaraguá do Sul. Dados do Ministério. da Saúde

comprovam que a cidade jaraguaense recebeu em

2003,R$ 9 milhões para a saúde. Em 2002, quando
o PSDB liderava o País, foram repassados R$ 6,8

milhões. Isso significa que no primeiro ano de

administração petista houve um acréscimo de

32,2%. Outro índice alvo e boataria é o FPM

(Fundo de Participação dos Municípios), que
.aumentou 4% no ano passado, o que significou R$
347 mil a mais no caixa da prefeitura. O fundef

aumentou 18,39% e os recursos para aquisição de

merenda escolar, 9,52%.

se ATIVA 370 LÉITOS HOSPITALARES

o Governo do Estado está ativando 370 leitos

hospitalares neste ano em Joinville, anunciou o

governador Luiz Henrique hoje, durante o

lançamento da pedra fundamental de obras para
ampliação daMaternidade DarcyVargas. Do total,
100 serão no Hospital São José, outros 110 no

Regional e mais 160 na maternidade. O

á I investimento, disseram Luiz Henrique e a secretária

adjunta da Saúde, Carmem Zanotto, faz parte das

medidas previstas no programa de governo para
acabar com a chamada "ambulâncioterapia" - o

deslocamento de pacientes para Florianópolis em
busca de tratamento especializado - e o excesso

de doentes nas entidades assistenciais. LuizHenrique
antecipou que; hoje voltará à cidade para liberar

R$ 2 milhões destinados à construção de um

moderno pronto-socorro, com heliponto. Além
disso, R$ 1 milhão para o Hospital São

]o.sé,referentes a autorizações para internação
ho.spitalar (Aihs), represadas desde 1998.

PLENÁRIA DISCUTE POlÍTICAS PARA A JUVENTUDE

No dia 13 de março, das 9 às 17 horas, no auditório
daUniville (Universidade daRegião deJoinville),
será realizada a Plenária Regional, emJoinville, para
discutir diretrizes para O Plano Nacional de

Juventude. O evento é organizado pelaAssembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina ,

(oo.rdenado pelo Deputado Estadual, Volnei
Morastoni (PT), e pela Comissão Especial de
P I"o. ltlcas para a Juventude da Câmara dos

Deputados, tendo como coordenador nacional o
deputado federal Cláudio Vignatti (pT jSC). O
encontro tem apoio da União Catarinense dos

Estudantes - UCE e é aberto ao público.

"O prefeito Mário Peixer quer coligar com
pelo menos mais dois partidos porque sabe
que não tem chances de candidatar-se

Jnovamente", avalia o vereador Evaldo João
unkes (PT).

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

I ÊNFASE: EUGENIO GARCIA DESTACOU A HISTÓRIA DAS CONQUISTAS FEMININAS E SUA EMANCIPAÇÃO

Mulheres foram horncnagcadas
na Câmara de Vereadores de JS

]ARAGuA DO SUL -

A Câmara deVereadores

realizou sessão ordinária

na segunda-feira, dia 8,
onde foram dedicados

30 minutos de home

nagem ao Dia Interna

cional da Mulher. O

vereador José Pendiuk

dos Santos "Zé Padre",
é autor do projeto de lei

n? 9 /04 que institui no

Município o Conselho

Municipal dos Direitos

da Mulher, que se

encontra em tramitação
nas comissões técnicas

da Câmara. No discurso

o vereador ressaltou - as

histórias das lutas pelos
direitos e destacou o alto

índice de mulheres que

j á foram, de alguma
forma violentadas, seja
física ou psicológica.

Para reverter esse

quadro, o vereador ex

plicou que o governo do

Presidente Lula adotou

]ARAGuA DO SUL -

O PFL vai realizar neste

sábado, dia 13, em La

ges, na Pousada Rural

do Sesc, o primeiro
Encontro Estadual de

Vereadores e o 4° Enc

ontro Estadual do PFL

Mulher. Junto com líde

res estaduais e nacio

nais - presença confir

mada d� senador Jorge
Bornhausen, presidente
do partido, e da depu
tada federal Kátia

Abreu, presidente do

PFL Mulher - são

esperadas caravanas de

todo Estado, um total

previsto de 500 repre
sentantes dos vereado-

Jaraguaenses foram homenageadas na Câmara

uma série de ações e

pr�ramas. Dentre eles,
a criação da Secretaria

especial de políticas
para mulheres. "É bom

que se diga que esta não

é uma ação isolada do

governo Lula, mas é

parte integrante de um

grande esforço interna

cional visando garantir
a realização dos direitos

humanos", explicou.
O presidente da Câ

mara Eugenio Moretti

res e das mulheres do

PFL catarinense. O

encontro dos vereado

res começa às 11 horas

com recepção, creden
ciamento dos participa
ntes e almoço marcado

para o meio-dia.A partir
das 13 horas haverá

abertura pelo presidente
do PFLjSC, prefeito
Raimundo Colombo,

seguida jle apresenta

ções de planejamento
estratégico, portal "E

leições 2004" e pesqui
sas de opinião. Após
palestras sobre cenários

políticos, mídia eletrô

nica e orientação jurídi
ca, o encerramento será

Garcia, destacou a histó

ria das conquistas femi

ninas pelo mundo e sua

emancipação. ''A cons

tante luta pela capaci
tação profissional é mais
um desafio das mulheres

no mercado de trabalho

com características mas

culinas. Cada vez mais

elas tem conhecimento

social, econômico, sindi

cal e político", diz lem

, brando ainda que "nesse

Dia Internacional da

pelo senador Bornhau

sen às 17h30. O encon

tro dasmulheres começa

às 18 horas com aber

tura pela presidente do

PFL Mulher de Santa

Catarina, Elisabeth

Baesso, e, pronuncia
mento da presidente ?o
PFL Mulher, deputada
Kátia Abreu. Haverá

posse da comissão pro

visória, apresentação do

estatuto e a palestra
motivacional "Cidada

nia começa em casa". O

encerramento será com

premiação das delega
ções mais animadas,

homenagem às pefelis
tas detentoras de rnan-

Mulher, vamos refletir

sobre nossa condição de

homens e mulheres, com

características próprias,
mas que unidos pode
mos contribuir para

construção de um mun

do mais justo, fraterno e

solidário para todos",
finalizou no discurso.

As 15 mulheres que
foram homenageadas na
sole-nidade representam
diferentes segmentos da

sociedade jaraguaense e

que foram indicadas

pelos seis partidos que

hoje compõem a Câ

mara. A solenidade foi

uma maneira de agra
decer a trajetória de

cada uma delas que
contribuíram para o

desenvolvimento de

Jaraguá do Sul. As

homenageadas rece

beram individualmente

uma placa comemo

rativa e flores.

dato eletivo, confrater

nização e baile. A verea

dora Mariste1a Menel

(PFL), de Jaraguá do Sul,
vai do encontro, oportuni
dade que será home

nageada como vereadora

destaque. Questionada
sobre o partido, ela

destaca que o PFL está

aberto para coligações,
seja com PL, PSDB,
PMDB. "Menos com PT

porque foge de nossa

ideologia", considera.

PFLrealiza o 1°EncontroEstadualneste :final de semana

,
mr·igs@terra.com.br

i .",qJle,.,ardo Dornbusch, �40
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11 -INICIATIVA: EMPRESA MO EVENTOS PROMOVE PRIMEIRA MOSTRA DO GENERO EM SC

I Terceiro
específico

Jaraguá do Sul -

Instituições governamen
tais e não governamentais
da região estão convidadas
a participa da Mostra

Catarinense do Terceiro

Setor, que acontece de 10

a três de abril, na Sociedade
CulturaArtística. O evento

está sendo promovido
pelaMD Eventos, com o

apoio logístico da

Prefeitura de Jaraguá do

Sul, através da Divisão de

Turismo.

A responsável pelos
projetos pedagógicos da

MD Eventos, Greice

Plech, a-firma que amostra

tem como proposta desta

car, em sua primeira edi

ção,a cidade deJaraguá do
Sul, seguindo depois para'
Blumenau eJoinville, res
pectivamente. A intenção,
de acordo com Greice, é
estabelecer laços entre

Universidades, Ongs, em
presas, voluntariado e

profissionais liberais, enga
jados em projetos de res

ponsabilidade, social e

setor terá evento

em .laraguá do Sul

Alexandre Bago

Greice Flech planeja a segunda edição da mostra para abril, em Blumenau

ambiental. ''A mostra vai

proporcionar a divulgação
:
e apresentfção dos proje
tos característicos do ter

ceiro setor", explica.
A programação do

evento inclui seminários,
palestras, estandes posters'
e similares e inicia ás 14

horas do dia iOde abril,
com abertura da secretaria

geral para a entrega de

projetos e retirada do kit

de participação. Greice
lembra que as inscrições-

estão limitadas em, ®no
máximo, 300 pessoas.
"Queremos garantir a

qualidade do evento",
argumenta.

Ainda de acordo com

a coordenadora do evento,
amostra tem como objeti
vos adotar a postura de

facilitador e aglutinador na
construção conjunta do

conhecimento, valorizar e

promover o intercâmbio

de experiências, além de

propiciar visão multi-

disciplinar �o promover o

diálogo sobre as origens
dos problemas sociais
brasileiros.

'

A mostra é destinada

para gestores de Ongs,
ambientalistas, ecologistas,
biólogos, profissionais da
saúde, direito, assistência
social, educação, comuni
cação, empresários, univer
sitários e profissionais,
ligados à área de RH, além
da administração pública e

privada.
(MARIA HELENA ,DE MORAES)

Estado lança projeto de incentivo à produção de palmito
FLORIANÓPOLIS - O

governo de Santa Catarina,
por meio da Secretaria de

Agricultura e Política Rural,
da Secretaria de Desen

volvimento Regional de
Joinville' e da Secretaria de

Desenvolvimento Regional
de Jaraguá do Sul lançou
hoje, em Joinville, projeto
que pretende incrementar a
produção de palmito no

Norte do Estado. O projeto
Florestar Palmito, que será

desenvolvido também em

parceria com Sebrae, Ibama

COMERCIAL

PARALELO

e Secretaria do Desen

volvimento Urbano e Meio

Ambiente, vai possibilitar
ganhos financeiros para
quem aderir ao plantio da

cultura, primeiramente nos

municípios de Garuva e

Joinville.
Os prod�tores que se

cadastrarem na Epagri e

participarem do projeto
, poderão receber como

incentivo financeiro até R$
1.800,00, em duas etapas.
Para alcançar esse valor, o
agricultor familiar terá de

produzir pelo menos três

hectares da variedade nativa.

Para quem plantar um

hectare, o ganho será de R$
600,00, dividido em duas

parcelas. "O que buscamos
é estimular o plantio de

palmito numa 'região que
tem grande potencial, mas
que deixou de produ-zir nas
últimas décadas por ques
tões ambientais", revela o

secretário.

Agora, os produtores
terão garantia de manejo da

área cultivada em função de

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

p�a sempre."
2 Cortntíoe 9:9

um acordo de cooperação
técnica, assinado recen

temente entre a Secretaria da

Agricultura, Secretaria do

Meio Ambiente, Ibama e

Sebrae. Em contrapartida,
é necessário que estejam
habilitados para adotar o

programa e SIgam as

orientações técnicas da

Epagri, empresa executora

do Projeto Florestar

Palmito. Umadas exigências
diz respeito à qualidade das

mudas.

REUNIÓES:
-_.-
4" Feira - 19h30 - ENSINO

�-(..
PARTICIPE!

Rua: Max Wilhelm, 289
Baependi I Jaraguá do Sul - se

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

Mudanças na Legislação é o tema da palestra que a

Associação dos Comerciantes de' Materiais de
Construção de Jaraguá do Sul e Região promove no

próximo dia 16, na Acijs (Associação Comercial e

Industrial deJaraguá do Sul). A palestra será ministrada
pelo contador João Valmir de Amorim. Ele vai falar
sobre os novos limites e tabela de cálculo do Simples;
PIS e Cofjns não cumulativos e retenção das

contribuições sociais. O evento, que acontece às 20 horas,
é destinado a empresários, gerentes e profissionais da
área financeira e contábil de lojas do ramo de material

de construção. O palestrante também vai abordar, entre I

outras coisas, o ICMS na venda de mercadorias com

benefícios fiscais e com substituição tributária; Simples!
SC na vendade materiais primários e o-diferencial de

alíquota na compra de atacadista e distribuidora.

PÓS-GRADUAÇÃO
O Senai/SC está com inscrições abertas para o curso

de pós-graduação à distância em Consultoria

Empresarial, em,parceria com a UFSC. Além disso,
em Chapecó, estão abertas as inscrições para o Curso

de Sistemas de Automação Industrial, também em

parceria com a UPSc. Já em Rio do Sul, estão abertas

as inscrições para o curso MBA em Gestão de

Processos Industriais, em parceria com a IBES.

PREMIO
Os coordenadores das etapas regionais e estadual

do Prêmio CNI/FIESC realizaram, semana passada,
a primeira reunião para discutir a realização do evento

deste ano. Durante o encontro, foram discutidos o

regulamento e o cronograma do Prêmio, que
classifica os venc�dores para a

CONSElHO
O Presidente do Sistema Fiesc, José Fernando Xavier

Faraco, passa a integrar a seção brasileira do Conselho

Empresarial Brasil-Rússia, que tem a finalidade de

promover os negócios entre os dois países. Além de

Faraco, entre os 20 conselheiros encontram-se liderança

de peso no cenário nacional, como Mário Barbosa

(Büoge Fertilizantes), Roger Agnelli (Vale do Rio Doce),

José EduardoDutra (Petrobras),Júlio Cardoso (Seara),
Walter Fontana Filho (Sadia) Nildemar Secches (

Perdigão)Josué ChristianoGomes da Silva (Coteminas)
e Henrique Costa Rzezinski ,( Embraer). A indicação
do Presidente do Sistema FIESC ocorreu durante a 3°

Reunião Intergovernamental Brasil-Rússia de

Cooperação, realizada no dia 19 de fevereiro, em Brasili� I

A FIESC solicitou - e obteve -a inclusão de produtoS
de revestimentos cerâmicos, confecções e têxteis e

equipamentos de telecomunicações nas negociações
oficiais envolvendo os dois países. Sugeriu, ainda, a

inserção do item Política de Investimentos na pauta �

Subcomissão de Cooperação Econômico-Comerci�
No ano passado, as exportações catarinenses para a

Rússia atingiram cerca de US$ 1�9 milhões, puxadas
; d as

por suínos, frangos e fumo. No mesmo pertO o,

vendas daquele país Santa Catarina totalizarapl quase
R$ US$ 15 milhões, com destaque para uréia com teOI

de nitrogênio, fertilizante (mineral ou químico) e peixe>
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SESC
As inscrições para um dos maiores eventos de música

de Santa Catarina, a Mostra SESC de Música, ainda

estão abertas e só encerram no próximo dia 18' de

março. O· evento é um grande encontro entre

músicos, compositores, intérpretes, autores e grupos

de Santa Catarina. Com o apoio da Fundação
Catarinense de Cultura e Governo do Estado, a

Mostra se divide em 05 etapas regionais, além de

uma final estadual, que acontece em Florianópolis
no dia 06 de maio. As inscrições para àMostra SESC

de Música podem ser feitas em qualquer unidade do
SESC de Santa Catarina. Mais informações e o

te I
regulamento completo podem ser obtidos no site

www.sesc-sc.com.br.
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PROFISSIONAIS DE BELEZA

Cortes 2004, com o técnico da Alfa Parf Carlesso, é
o aperfeiçoamento técnico que o Núcleo de

Cabeleireiros Profissionais da Acijs e Apevi está
oferecendo para o� que trabalham na área de beleza

e estética. Carlesso pàrticipou de aperfeiçoamentos
com profissionais renomados do Brasil e no exterior"
atuando em eventos da Mabelle em Balneário

Camboriú e no Fashion Hair em Maringá,
Florianópolis, Caxias do Sul e Lages. 'O curso

apresentará as inovações em cortes femininos e

masculinos, passo a passo; novos estilos e técnicas e

cortes com navalha e desfiados. A realização será na

segunda-feira, 15 de março, das 9h às 17h, no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul, com investimento
de R$ 25,00 para associados da Acijs e da A"Pevi e
R$ 50,00 para os não-associados. Com vagas
limitadas, as inscrições podem ser feitas com Rejane
ou Jonas, na Acijs, pelo telefone (47) 275-7015.

:0

ia

J,

TI

EXPOSiçÃO
A VEGA do Sul convida para a abertura da

exposição da Rota do Aço, projeto educativo que
acontece em São Francisco do Sul até 14 de março.
Exposição está sendo realizada na RU.a Babitonga,
85 (ao lado do Clube 24 de Janeiro) em São Francisco
do Sul. O horário de visitação é das 8h30 às 12 horas
e das 13h30 às 18 horas.

as, sem sua presença, outras

[mente, precisam de suas
e motivação. Fique ligado

reavalie
estratégias, faça contatos etc ..

Câncer - Você foz tontos coisas' pelos
pessoas que gosta, mas, além disso (que não é

.

junto delas e
e suo presença e

outros esforços se

nosso breve

CORREIO DOPOVO 5

I DISCUSSÃO: CASAIS RECEBEM ORIENTAÇÕES SOBRE MÉTODOS CON1:RACEPTIVOS EM SCHROEDER'

Município de Schroeder promove
palestrasobreplanejamento familiar

SCHROEDER - Casais

do município de Schroe
der se reuniram na noite

de ontem no Centro de

Múltiplo Uso para partici
par de uma palestra sobre

planejamento familiar

com a enfermeira respon
sável daSecretariaMunicipal
de Saúde, Marisa Bom
A palestra é a segunda

etapa direcionada para
casais que procuram uma

alternativa de contracep
ção irreversível ou não.

Segundo a enfermeira

muitos casais procuram
pela secretaria atrás de

informações sobre con

trole de natalidade. �'A

partir desta procura esta

mos realizando desde do

ano passado uma série de

palestras para auxiliar os

casais e esclarecer dúvidas
sobre o assunto", explica.

Nas palestras, é soli-

Palestra teve intuito de orientar casais sobre métodos contraceptivos
Alexandre Bogo

citada a presença do ca

sal, que recebe uma ficha

para preenchimento de
um cadastro referente às

vontades e planejamento
familiar. "Hoje muitas

pessoas procuram o pos
to de' saúde para fazer

uma laqueadura ou mes

mo vasectomia. Mas para

que isso seja feito é pre
ciso obedecer algumas
exigências, como por e

xemplo, ter pelo menos

dois filhos", indica.
As próximas etapas do

ciclo de palestras acon

tecem no dia 17 e 24 de

março, no Centro de

Múltiplo Uso, a partir das

14 horas, com outros

grupos. "O casal partici
pante das duas palestras
- dia 03 e dia 10 - já
obtiveram os esclare

cimentos e estão aptos
para tomar a decisão que
lhes convier", .destaca a'
enfermeira.

(CELlCE GIRARDI)

. Entidade de Schroeder recebe registro CNP]
SCHROEDER A

entidade Voluntários de

Schroeder ''VOLTS'' re
cebeu esta semana o

registro CNPj. A partir
deste registro a entidade

pedirá o alvará de funcio
namento e o de utilidade

publica municipal. "Con
tamos com apolO da
comunidade para efetuar
os projetos e propósitos
dos conselheiros volun-

rque não agora? Para-o que
você, uma boa converso é .

. Vá plantando sementes e

outros do letargio. Se no
e disserem não, continue
seus planos, daqui o uns

outra porto.
,

Virgem - Mesmo que certos rotinas não

fu e as pessoas não façam
ue ocorrem atrasos e outros

se prendo o isso,
com suo meto maior.

numa posição estratégica,
o todo e possa orquestrar
tos.

tários", declara Osnildo
Konell, secretário de

Educação Cultura, Es

porte, Lazer e Turismo.
Uma das metas da

VOLTS é pleitear a

concessão de serviço
de radiodifusão comu

nitária na cidade de

Schroeder,
Os voluntários de

Schroeder estão em

atividade desde 2001 e

realiza serviços volun

tários nas áreas sociais

com a ajuda de outras

associações. ''Agradece�
mos aos voluntários que
se empenharam ao lon

go deste tempo para al

cançar o objetivo de ter

uma entidade válida,
para servir e propagar o
sentimento de ser

voluntário". Konell res

salta que a intenção da

entidade como projeto
primordial é estimular e

criar grupos de volun
tários junto às escolas

trazendo para seus gru

pos os voluntários mi

rins. Dentre as atividades
a Volts conseguiu em

2001 a doação de um

painel ao Jardim de

Infância Pequeno Prínci-
�pe, na localidade de
Rancho Bom.

ito suas vibrcçôes:
vai orchcrem dentro

��í,,���yg*'g'1��::r=��7Ót�c�Uqeu: vai
ter gente correndo atrás.

Escorpião - Você pode até não concordo
rocure a'gir cordialmente e,
maticamente. Cheques e
desfavorecê-lo e prolongar
uoções. Se depende mais

de você, leve o coisa com
pouco de crte, você

Sagitário - Este é um bom momento poro
fazer um ai objetivos maiores e a
formo com duzindo, no prático,

têm certo tendência
detrimento do

ossu concreto.

Capricómio - Uma novidade a vida propôs,
quem você gosta convidou, 'algo emergiu de seu

,

I veio paror justo no suo mão

dor. Poro quem mais seria?
que o causo pareço

pode negar. E então,

Aquário -, �or �ue o"diar ainda mais essas

quest9$i!l,_���.·OQ�.. 'ento? Sim, cloro, mil
e váriªJiCs!fre.gi�((tiPmo pode seguir

existissem?! Diga o
-

o lá, pulsando,
pux iles insones. Cuide
delas, cuide de si, com carinho e delicode�a,
não (se) deixe pra depois.
Peixes - Onde é o festa? Ok, já que insiste,
fiq 'uscar suas_ fontes,

tos os demandas do
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IGOLPE: FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA DE MASSARANDUBA PEGA R$500,OO PARA LIBERAR EXAME,

Aposentado é cobrado para
efetuar cateterismo pelo SUS

MASSARANDUBA -

''Aonde foram parar os

meus R$ 500,00?". Este é o

questionamento do apo
sentadoAntônioJagiello, 79
anos, que se sente lesado

pela Secretaria de Saúde da
Prefeitura do Município.
Em dezembro do ano pas
sado, ele requereu um exa

me de cateterismo pelo
SUS (SistemaÚnico de Saú
de) e, para 'agilizar' o aten
dimento, teve de pagar o
valor exigido pela secretaria
em dinheiro, sem receber'

comprovante de pagamento.
''Ainda me pediram para
não comentar com nin

guém", lembra.A consulta

foi marcada emJoinville, no
inicio do mês de janeiro
deste ano. Na fila do SUS,
o aposentado reclamou dá
demora, exaltando o fato

de ter dispensado dinheiro
para adquirir 'agilidade'.

Intrigados com o su

posto pagamento, a

tendentes do SUS solici

taram a presença da audi

toria da Secretaria de Saúde

daquela cidade para tomar
o depoimento deJagiello,
quando perceberam a

incoerência. O filho do

aposentado, o agricultor

Jagiello diz que quer saber aonde foi parar o dinheiro dele

Mário Jagiello, ficou indig
nado com a conduta duv{�
dosa da funcionária da

prefeitura deMassaranduba,
Sara Bago Borchardt, res
ponsável pela cobrança do
serviço que é gratuito. "Eles
se aproveitaram do fato de
meu pai ser uma pessoa
mais velha, com pouca in

formação, para o ludibriar
e tirar o dinheiro que ele

economiza há tempos. Eles

agiram de má fé e isso é

inaceitável", critica o agricul
tor, desapontado. Ele acres

centa que, em Joinville, a

secretaria afirma não ter

recebido dinheiro algum e,

emMassaranduba, a funcio
nária acusada defende-se

alegando que os R$ 500,00
foram encaminhados para
a cidade onde foi feito o

núncia emJoinville,Jagiello
procurou o escritório jurí
dico do advogado Flávio

Alexandre Laube, emJara
guá do Sul, para que eles en

trassem com uma noticia
, crime contra a funcionária da

prefeitura. A assistente do

advogado,RaquelKrawulski,
informaqueo processo já está
noGabinete doPromotorde

Justiça de Guaramirim para
ser apurado. (FABIANE RIBAS)

Ponte de madeira desaba com peso de caminhão
MASSARANDUBA -

Susto passou o motorista

João Bosco Tavares, na
noi te de segunda-feira,
quando conduzia o cami

nhão Mercedes Benz, pla
ca BWE-3666, pela Es

tiadaMassaranduba Baixo.

Ao tentar atravessar uma

ponte demadeira, o veículo
acabou tombando e caindo
no rio, pois a estrutura não

resistiu ao peso do cami

nhão. Carregado com 36

torasde seismetros de com

primento, o caminhão ficou
ontem o dia todo no local,
até que a polícia conse

guisse remove-lo. Mora-

exame.

Além de efetuar de-

Alexandre Boqo
Comunidade já havia reclamado da estrutura da ponte

dores daquela localidade madeira. O diretor do De

alegam que há tempos a partamento de Obras da

ponte apresenta sinais deque Prefeitura de Massaran

não estava em bom estado duba, Adão Brych, garante
de uso, pois havia vigas que a ponte havia sido

quebradas e pedaços de reparadaequenãoapresen-

tava risco, desde que o

veiculo não ultrapassasse o
peso limite. "Nós está

vamos efetuando obras por
aquela localidade, passá
vamos com caminhões

cheios demacadame e nun

ca aconteceu nenhum

imprevisto. Acredito que o

veículo 'envolvido no

acidente estava sobrecar

regado", diz. Ele destaca

que foi feita a compra das

novas vigas e que a ponte
será reconstruída esta

semana. ''Vamos tentar agi
lizar a obra porque sabe

mos que a comunidade pre
cisa deste acesso", diz. (FR)

Servidora acusada irá responder
proces�o administrativo

A redação do Jornal CORREIO DO POVO esteve

na secretaria de saúde de Massaranduba-na terça.
feira à tarde, mas a funcionária Sara Boga
Borchardt disse não estar autorizada a falar sobre
o assunto. A assessoria jurídica da Prefeitura de
Massaranduba entrou em contato ontem com o

Jornal e informou que será aberta uma sindicância
e que a servidora irá responder por um processo

administrativo, além de ter de ressarcir OI

aposentado Antônio Jagiello. "Nós ai
questionamos sobre o que havia acontecido e ela

explicou que o senhor Jagiello havia solicitado o

exame de cateterismo, mas que o funcionário da

secretaria de saúde de Joinville salientou que o

paciente teria de pagar R$ 500,00, e que não

emitiria recibo para comprovar o pagamento,
Esse foi o erro dela, porque aqui na prefeitura
nós não recebemos dinheiro, ela é servidora hi

dez anos e têm consciência disso. Como foi

negligência dela, .ter
á

de arcar com 'a�

responsabilidades de seus atos", destaca a

assessora Correa Bizatto. (FR)
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imóveis

Asiático: kia apresentou belas

novidades, como o Picanto (acima)

o 74-ª Salão de Genebra (4 a 14 de março) deste ano

é um dos maiores em números de lançamentos e

novidades. São modelos para todos os gostos e

bolsos. Reivenção é a tônica deste salão e prova que
a indústria automobilística consegue como nenhum
outro segmento reinventar-se para atender as
necessidades que nem mesmo os consumidores

.

sabiam que tinham. Tome-se como exemplo o carro

conceito Trepiúno (foto), da Fiat, que voltou às

origens e apresentou um microcarro com cara de
retrô de incrível espaço interno, assim como no

conceito Trixx, da Opel e no novo Picanto (acima)
da Kia. Há vans de todos os tamanhos como a

pequena Renault Modus e a espaçosa Grand Scénic.
Os médios e todas as suas variações ganharam mais
uma vez atenção especial. A linha Renault Mégane
composta de sedan, perua e hatch ganhou uma

versão esportiva e outra cabriolet de encher os olhos
(fotos abaixo e ao lado). Já a também francesa
Peugeot apresenta a versão conversível do 307 (foto
ao lado). A Alfa Romeo trouxe poucas novidades,
mas apresentou mudanças em quase todos os

modelos da marca como o 156 (foto acima) que
ganhou frente renovada com traços mais quadrados
e definidos, além do fun car GTY. A novidade ficou
pononta do GT (foto) e da Crosswagon, mo'delo
que concorrerá com o Audi Allroad e Volvo XC70.
A única lástima é essas novidades demorarão a

aparecer por aqui. Isto é, das poucas que aparecerão.

Produção: Cromoar! Criação & Fotolitos
Textos: Darlon Anacleto

diversos

Coração esportivo: o belo GT, a plástica no 156, além do

GTV, são destaques no stand da Alfa

Lá e cá: entre as novidades da Fiat
estava o novo Múltipla, que passou por

algumas mudanças estéticas afim de
torná-Ia menos esquisita. Também exibiu
o Idéia (acima), uma minivan no mesmo

segmento da GM.Meriva, que por sinal,
deverá o novo produto para nosso

mercado. O que chamou a atenção
mesmo foi o Trepiuno (abaixo), um mini
carro 29cm menor que o Mille' em que o

espaço interno foi a grande preocupação
dos engenheiros

CABELOS ADVENTO
Pimenta espanhola:
apresentada no

Salão de Frankfurt de
2003 como conceito,
a minivan Altea

(abaixo) é a grande
novidade da Seat,
projetada pelo
brasileiro Walter da
Silva

Só para dois: os conversíveis que
se transformam em belos cupé
marcaram presença no

salão.Renault Mégane II, Peugeot
307cc e Opel Tigra são os que

prometem agitar no verão
europeu

Tudo novo: a Renault vem

investindo como nenhuma outra

na atualização dos modelos.
Entre os destaques do salão
está a versão esportiva do

Mégane II. A Scénic, já
presente no mercado europeu
deve chegar ao Brasil em 2005

Já a Citroên brilha com o XTR

(àbaixo), a versão of( road do C3
e apresenta o C2 (abaixo),
substituto do Saxo, entre outras
novidades

o 407 foi apresentado
oficialmene nas versões
sedan (ao lado) e perua. A
marca também aproveita
para apresentar o conceito
Silhouette (acima), que
serve para reforçar o
estilo esportivo do modelo
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(047) 376-0251
RuaÂngelo Rubini, 900

Barra do RioCerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC
Au._ C.n-... LTDA.

CAM.NHON......

VOLKSWAGEM GM

Gol GIII 8V Plus' Branco G 2001 CorsaWind Cinza G Ui97
SaveiroSummer Verde 'G

'

1997 Chevette SL Prata G 1997

Gol CLl,6 Verde G 1983 Vectra GLS compl. Branco G 1999

GoICL1.8 MI Branco G 1997 Astra GLS compl. Verde G 1999

Fusca 1600 Azul G 1981 O PICK-UP

Fusca1300 Bege G 1980 Kombi Branca G 1984

RAT 0-20 cabinada Vermelha O 1993

Palio EX 4pts Branco G 2000 BlaserDLX Branca D 1999

PalioYoung Preto G 2001 F-l000 completa Branca -D 1994

FORD F-l000SGNV Brança G/GNV 1997

Verona LX Dourado G 1992 Mitsubishi Pagero Preta D 2001

Escort L 1.6 Verde G 1987 RangerXL Verde G 1997

Verde G 1996 CourierCLX G 1998

Fiesta 4p
Focus Sedan

GolG111

Ford Ka

Palio 4p
Parati 4p
Resta 4p
Astra Sedan

Gol1.0 2p
Escort SW

Audi A-3

Ranger 2.5
Parati 2p
Fiesta 4p

03 Palio 2p 98
01 Vectra GLS 98
01 Courier 1.4 98
00

.

Pick up Corsa 97

00 Uno 1.0 97

99 Fiesta 4p 97
99 Palio Weekend 97

99 Go11.0 96

98 Escort 1.6 96
98 Go11.0 95

98 Escort Hobby 95

98 Tempra 8v 95

98 Vectra GLS 95

98 Uno Mille 95

Fone: (47)
370-8622

GM

S-10 c/ opc., d.h. 97

S�10 EFI c/ope. 95

Corsa Wagon 01

Corsa Sedan GL 1.6 98

Corsa Wind cl ope. 01

-Corse Super 4p, a.c. 01

Monza SL, 4p, v.e. 93

VW

!� Gol GIII 16v, a.c., d.h. 00

I Gol GIII 16v, 4p, e/ope. 00

Quantum CU 1.8 eompl. 95

Gal MI Speeial 02

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

Go11.0i 97

Gol CU1.6 96

Gol 1.6. álcool 85
81Fusca

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

\ FIAT

Tempra HLX 16v, eompl. 97

Palio Weekend - ar 97

Palio EO 4p, e/ope. 98

Uno Fire 02

Tipo MPI 1:6 eompl. + rodas 96

Fiorino 1.0 aberta 94

FORD

\Ranger XLT 4p, eompl. + GNV 99

Fiesta 4p, c/ opc., a.c. 00

Fiesta 4p, c/ opc., d.h. 99

Ka GL rocam 00

Eseort hobby 94

EsColt hobby cr'ooc. 95

MOTO

CGKS

Biz. c/ partida

01
01
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ASTRA - vende-se, sedan, GL,

1.8,00/00, compl., cf bancos
de couro, kit sport, ótimo

estado. R$13.500,00 + prest.
Tr: 370-8336 ou 9125-0006 cf
Osmar.

.BLASER - vende-se, 97, DLX,
4,3, preta, cornpl., equipada,
recém revisada, impecável,
particular. R$25.000,00. Tr:

9103-0077 ou 372-1642.

CARAVÁN - vende-se, 89,
branca, inteira. R$2.700,00 e

assumir 14x R$163,00. Tr:

373-4142.

CHEVE - vende-se, pick-up,
500, 88, jogo de rodas.

R$4.200,00. Aceita-se troca.
Tr: 273-6242.

CHEVETTE - vende-se, 93,
impecável. R$4.800,00. Tr:
371-6000.

COMPRA-SE - corsa sedan ou

palio weekend, de consórcio ou

financ. Entrada à vista. Tr: 372-
1544 cf Paulo.

CORSA - vende-se, pick-up, 00,
branca, 53.000km.

R$13.300,00. Tr: 373-5030
ou 9957-3751.

CORSA - vende-se, super, 4p,
único dono. R$12.400,00. 'rr:
373-5030 ou 9957-3751.

CORSA - vende-se, sedan, 00,
branco, d.h., t.e., película, ar

quente, e des. Traseiro, cf
49.000km .. R$15.500,00. Tr:
372-1995.

CORSA - vende-se, pick-up, 96,
1.6, cor ferrugem. Tr: 275-6084
após 12:00 ou 9963-8542 cf
Eloi.

CORSA - vende-se, pick-up, 95,
compl. R$6.000,00 entro e

assumir presto Tr: 9132-4095
manhã cf Ricardo.

CORSA - vende-se, 4p, super,
98', vinho. R$12.600,00. Tr:
9957-3751.\

CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, t.e., rodas,

CLASSI

.

,Com. de Peças Antonio!
! LIº1[.Qt.ru .

I [RoçâdeiFaj
,

10rdenncÚ::te@
, Fone: 370-2764
·Cel.: 9104"2070/9957-6099:
: :
�Av. Waldemar Grubba. 44D6 (Trevo de SchrQedef)!
... --

- - - .
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(371 1970)
Titan Azul

- Titan Cinza

CG 125 Prata

Compra Vende CG 125 Vermelha

Troca Financia
""'- ,_

- CG 125 Vermelha

Temos todos modelos de Preta 1997

carretinhas para motos e jet skí Reboque pI 2 motos Azul 1996

êi QIJ C,DZa

Fiesta Preto 2001

B 'CIi<

�OTOS

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

alarme, película e som. Tr:

9117-3464.

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

(12:00 ou após 17:30)

IPANEMA - vende-se, 90, prata,
bom estado. R$65.000,00.
Aceita-se moto no nego Tr: 371-
6986 cf Alexandre.

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

MONZA - vende-se, 94, compl.,
painel dig., roda de liga 14", azul
met., GNV. Aceita-se troca por
carro de menor valor. Tr: 9103-
7891.

OPALA - vende-se, 49, cornpl.,
97, modo 92. R$6.500,00.
Aceita-se troca. Tr: 371-5917.

OPALA - vende-se, diplomata,
4p, compl., 85, automático.
R$4.500;00. Aceita-se troca. Tr:
273-6242.

OPALA - vende-se, diplomata,

Aqui os seus�sonbos�,
.!!1

�
E
<l>
(/J

I!!

�>";

CBX 750Four Cinza 1989

CB4S0 1986Vermelha

e

CBX 250 Twister Preta 2002

XR200

CBX 200 Strada

.�

DT 180

XLR 125

Titan ES Azul

Titan ES
""

Verde
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4 CORREIO DO POVO CLASSIMajs

··50N .,
89, 6cc, preto. R$5.900,00.
Aceita-se troca. Tr: 372-0058..

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Revendedora exclusiva da regi,ão
de Reboques Pirâmides '91'.

.Uno Mille completo
Escort XR3
Opala compl.· 6 cil.
Titan
Escort
Gol. ;. :
Monza Classlc
GÓI .. GT 1.8
.�antjilna Quantum

, •

la .. Comodoro 'co

'rt' Hobby 1.6,.
o

';i!

cort Ghia
Moto XRL USC
'F-1000 MWM
Gol 1.8

..... ". /'
87

Moto YBR (entr. + 21par,C.) 02
Gol 1.8 GLI

.. '., ,

9 S
Gol 1.6 shaleston • ,,9 S
Ford Ka '099
Kombl stander' "9 2
Uno Mille
Ford Stratus compl.
"Ford Làndal em cour

(;0.1 Mll.6,
')Santana ED cÓmpl
,úno Mille 't
Santana Quantum.

,

"»;;,;.

Bordo
Amarelo
grafite
azul
bordo
branco
azul
vermelhQ
vermel,!a
verde met..
branco'

'

branco
verde
preta
preta
prata
vermelha
preto
preto
verde
branca

, branco

i�preto
azul
azúl
ver,de
vermelho
"azul,

'

Tel: 371-7212
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lafau

Motores 1.6 16V com 110 cv e

1.016V Fabricados no Brasil

Direção Hidráulica.
Air Bag Duplo,
Ar-condicionado,
Volante e manopla
do câmbio revestidos
em couro.

Fabricado no Brasil.

Rede Renault. 183 Cenccs..ionárias no Brasil.

Dicave
o novo 'RenaultClío Dynamique apresentado na foto está equipado com os seguintes acessórios, não sendo pois, itens de série: Kit-sport ( Spoiler e saias laterais), com pintura na corda carroceria. O Kit�sport está disponível
em todas as Concessionárias Renault. para instalação em toda gama do novo Clio, sendo cobrado a parte com preço sugerido de R$ 450,00 com os impostos mcluíoos. A mão de obra de instalação e a pintura na cor da
carroceria não estão inclusas no preço. Preço válido até 301 03 , 2004 ou enquanto durarem os estoques disponíveis nas Concessionárias RenaulL Para mais informações consulte a área de acessórios de sua

Concessionária Renault. Para mais informações sobre especificações. versões emotorizações. consulte a sua Concessionária Renault. Fotos para fins publicitários.Alguns itens mostrados elou mencionados neste material
publicitário são opcionais e/ou referem-se a vers6esespecificas.ARenault reserva-se ao direito de alteraras específlcações desse veículo sem prévio aviso. Cintos de segurança com Aii"Bags salvam vidas,

BLUMENAU
322·8800

VECTRA - vende-se, cd, cornpl.,
98. Tr: 275-1675 ou 9979-

3308.

FIORINO - vende-se, 99/99,
GNV, c/ capota. Valor à
combinar. Tr: 370·8514.

PALIO - troca-se, 97, 4p, c/
trio elétrico e cd por Corsa
até R$11.000,00. Tr: 376-

2470.

PRÊMIO - vende-se, 92/92,
CSL, a.c., v.e., t.e., alarme e kit

gás. R$9.200,00. Tr: 9973�
5267 c/ Jair.

TEMPRA - vende-se, 98.

R$4.000,00 nego e assumir

18x R$500,00. Tr: 370'-

6279.

TIPO - vende-se, 1.6, cornpl.,
95. R$8.900,00. Tr: 374-1117
ou 9975-0117. o

ITAJAí
348·8460

Opala comodoro 4p cornpl., modo 92 Bordõ G 87 R$ 7.000,00
bl
Ci

Chevy 500 SL + rodas 14 branca G 88 R$ 4.300,00 3

Passat Prata A 86 R$ 3.500,00
Parati Prata A 86 R$ 3.800,00 D

A 83 R$ 2.500,00
e

Gol BX Bege 6
Monza Hatch Branco 'A 83 R$ 1.500,00
Fusca 1300 Verde G 81 R$ 2.700,00 E

Kombi envidraçada Azul G 76 R$ 2.500,00
9
R

Gol CL 1.6 + rodas Verde A 93 R$ 7.300,00
Saveiro CL Dourada G 92 R$ 7.000,00 E

Chevette Bege G 88 R$ 4.800,00 g

Brasilia Cinza G 81 R$
RD 350, impecável

TIPO - vende-se, 95, cornpl.,
menor ar, c/ alarme, 4p.
R$5.300,00 + fncto (30x
R$210,00). Aceita-se troca. Tr:

370-6050 c/ Vanderlei.

1000. Aceita-se troca. Tr: 371-

7542 ou 9965-5774.

UNO - vende-se, mille, EX,
00, 4p, único dono,
28.000km orig., c/
opcionais. Tr: 9125-7798 c/
Emerson.

BELlNA - vende-se, GLX, 1�
89. R$4.300,00. Tr: 374-1111
ou 9975-0117.TIPO - vende-se, 95, compl.,

menos ar, 4p, aro 15, 4 pneus

novos, c/ película, ótimo

estado. R$8.000,00. Aceita-se
moto no nego Tr: 275-3317.

BELINA - vende-se, 90, ti,
gas., cinza meto R$5.900,OO
Aceita-se troca. Tr: 372·005&

UNO - vende-se, SX, 4p, v.e.,
t.e., 98. R$4.500,00 entro +

asumir fncto. Tr: 9952-7840 c/
Denise. COURIER - vende-se, 98, 1.3,UNO - vende-se, 92, 2p, branco,

Rodas de liga
leve 15", farol
de neblina
e acessório
exclusivo - kit
sport: spoiler
e saias laterais.

CIJo DYNAMIQUE
SEU CARRO, SUA MARCA.

JOINVILLE
435·3700

Vale do Hajal e Litoral Norte
- se

JARAGUÁ DO SUL
370·6006'

.
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- vende-se, 86,
estado. rr. 273-

ESCORT - vende-se, SW, 971

98, compl., único. dono.

R$14.000,OO. Tr: 9973-8315.

ESCORT - vende-se, Gl, 88,

gas., para choque na cor,

película. R$4.500,OO. Tr: 376-

3274.

ESCORT - vende-se, zetec, 98,
16v, GLX, compi. Tr: 370-2468
ou 9969-5540.

KA - vende-se, 98, cinza meto

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

PAMPA - vende-se, l, 95., 1.6,
gas., único dono, ótimo estado.

R$8.000,OO. Tr: 370-7144 ou
-

9602·2587 cf David.

RANGER - vende-se, Xl,.98,
4x4; cornpl., v.e., t.e., a.c.,

-

d.h., alarme, 4 pneus novos,
air bag duplo. R$34.500,OO.
Tr: 370,7144 ou 9602-2587

cf David.

VERONA - vende-se, 92, 1.8,
GLX, bordô, v.e., t.e., bom
estado. Aceita-se troca por
carro dei maior valor. Tr: 370-
6111.

FUSCA - vende-se, 1300,
branco, bom estado, 76.
R$2.200,OO. Tr: 273-1102.

FUSCA - vende-se. 67, 1300.
R$1.200,OO. Tr: 9902,3358.

GOL:F - vende-se, 97, MI, 1.8,
branco, 4p, impecável. Valor à

combinar. Tr: 273-6110 ou

9975-6948.

GOL - vende-se, speclal, 011
01, branco, insufilm, 5 pneus
novos. R$12;500,OO
financiável. Aceita-se troca. Tr:
372-6025 manhã ou 370-4810
à tarde.

GOL - vende-se, 01, branco,
1.0, 43.000km. R$13.200,OO.
Tr: 373-5030 ou 9957-3751.

GOL - vende-se, 91/91, gas.,
1.6. R$6.300,OO. Tr: 9962-
3664.

KOMBI - vende-se, 76,
envidraçada, bom estado.
Aceita-se troca. Tr: 371-5917.

PARATI - vende-se, 86, bom
estado. R$3.800,OO. Aceita-se
troca. Tr: 273-6242.

PARATI - vende-se, Cl, 1.6,
MI, compl., menos ar, 971
97, cl rodas 15", ótimo
estado. R$13.200,OO. Tr:
370-3513 ou 9125-.0007 cl
Marcelo .

CLASSIMaj's ,

PASSAT - vende-se, 86, prata.
R$3.500,OO. Aceita-se troca. Tr:
371-5917.

SANTANA - vende-se, Cl, 1.8,
89;

.

gas., impecável.
R$5.800,OO. Tr: 371-6238.

SAVEIRO - vende-se, 01,
GIII, 1.8, gas./GNV, prata,
compl., IPVA e Inmetro 04

pago, 53.00Qkm, original,
rodas de liga leve, lona
marít., ótimo estado.

R$22.500"OO 51 GNV ou

R$23.500,OO cjGNV. Aceita
se proposta à vista. Tr: 370-
8563 ou 9103-3580.

CllO -' vende-se, sedan, 4p,
compl., 02, preto, 43.000km.
Tr: 374-1723 cl Ismael.

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.

JIPE - vende-se, 58, dourado,
equipado cl rodão, ótimo
estado. R$7.500,OO. Tt: 9131-
6243 ou 376-0017 cl Gilson.

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

WOlKS 8140 - vende-se, 96,
cl câmera fria: R$44.000,OO.
Tr: 9953-9966.

1113 compra-se, de

preferência financiado. Tr: 372-
0108.

BIZ - vende-se, 02, cl part.,
10.000km. R$1.250,OO entro
+ 19x R$189,63. Tr: 370-
7863.

BIZ - vende-se, 03, cl partida,
preta. R$2.000,OO + 20x

R$204,OO. Tr: 9132-4061.

BIZ - vende-se, 02, azul met.,
51 partida. R$3.300,OO. Tr:
376-1483 cl João.

CBX 150 - vende-se, 93.
Aceita-se troca pi carro

financiado. Tr: 371-7542 ou

9965-5774.

CBXe; vende-se, Strada, azul,
00101; dcto. pago até final de

ano, perfeito estado, cl
21.000km, pneus novos.

R$5.500,OO. Tr: 373-4754.

COMPRA-SE - moto modelo,
honda Biz I Drearn em bom
estado. Tr: 9122-1830 cl
Vinícius.

DT 180 - vende-se, 91, freio a

disco, verm., ótimo estado.
R$1. 700,00. Tr: 9132-4061.

RD 350 - vende-se, 87,
impecável. R$3.800,OO. Tr:
273-6242.

SAARA - vende-se, NX350, 91.
Tr: 276-3.002.

SCOOTER - vende-se, 50cc, 98.
R$650,OO. Tr: 273-6242.'

TITAN - vende-se, 01, ES, cl
part., freio a disco.

R$4.000,OO. Tr: 373-0198 ou

373-3261 cl Paulo.

XLX 350 - vende-se, pi trilha,
motor e pneus novos.

R$3.000,OO. Tr: 9979-8040.

YBR - vende-se, 01, cl parto
elétrica, ótimo estado.
R$3.450.00. Tr: 373-4830.

CARROCERIA - vende-se, pi

CORREIO DO POVO 5

MB608, verm., cl +1- 4,5m de
compro Valor à combinar. Tr:

273-6110 ou 9975-6948.

COMPRA-SE - carro LO, de 95
à 01. Tr: 275-1096.

SOM - vende-se, aparelho de

cd, Pioneer, frente destacável.
R$350,OO. Tr: 9973-5388 cj
Marcos.

SOM - vende-se, pi carro, 469,
2 cornetas, 1 mód. De 800w

Pirâmide, caixa selada cl sub
de 12, fiação, volante da Shutt.
Tr: 370-5627 ou 8803-156:1,..

SOM - vende-se, aparelho de

cd, Pibneer, cl MP3, cl
controle, novo, na caixa.

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

9111-9968 cl Alexsandro.

SOM - vende-se, 2 sub de 12,
2 cornetas de 500, 1 super
twiter de 1.200,.2 mód. da
Bcss de 500 e 1 de 1000.

R$1.200,OO. Tr: 9953-6394.

TAMPÃO - vende-se, pI Fiat
Uno. Tr: 370-5627 ou 8803-
1561.

diversos

i Computadores
i5?rtlpletos

•

IC
Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

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

"Um c/ ck em sua vida pessoal e' profissional

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de OVD

Impressoras &
Impressoras fiscais

Programas/
licenças do
windows
excel/word/linux

comércio e

Indústria: Pcp.
Exportação,
administrativo,

;; controles;
.

emissões flscaís,
cupom fiscal e
nota fiscal, etc ...

MICRO a partir de:

R$ 1,.487,00

'Oferta .

A vista ou financiamos
.

em até 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 - 128 mb
de mem6ria, Hard Disk 40GB, fax

modem 5,6k, cd rom lG 52x, Placa
mãe ECS, Placa de vídeo AGP 32 rnb,
monitor 15" Samsung. drive disquete
1.44, teclado, mouse, gabinete atx

300w, caixas de som amplificada.
18Ow, placa de som e rede integrada

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA
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I

GUIA DE SERVI

r-··--·--
.... ·-- .. -·- .. --·------.. ·- .... -·- ..

--·--·---[

I I
I . I
I A

.. -III'
I nuncle aquI .... I
I '

I 371·1919 !

'i
I

...........1

& Arquitetura
Topografia

- MediÇão de terra
- Desmembramento
- Regularização de medidas
- Projeto e execução
(resldencíol, comercíot etc.)
- Reformas Elm gerol
- Paisagismo
370-7611 /9113-1663

Wolter Marquardl, 744 Sl 5

I.;:>

AUTO PEÇAS

Papagaio

371-68" (4;�::_�::�
RUA 25 DE JULHO, 1650 -

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

Anuncie aqui!!!
371·1919

fAn���i�-���-i�
I 371·1919 i
j -i
L _ _ .. _ .. _ _ _ .. _ ..J

c····················································· -j

I Anuncie aqui!�
! 371·1919 i
I . :

! !
L� _ ,,_ .. _ _""_.. J

Fone (47) 373·0703 I Fax. (47J 373·1138
Rua. Athanblo Rosa. 11 S - Guaramlrlm - se
e-mail freltagd@netuno com br

eomérei'ê;
IRs:tálad(i.)r-a\

.

g.f! L.·td;I';

:tua Mal. Castelo Branco, 4893
Centro .. Schrocder .. se

�l� i

TRABALH05;�i
COM LAVA·JATÕ:I

>'.li

(Água quente e fria) ,i'�'�
::: .. :'

.

.':»
. Detleoza�iII lCUlllns,BlteuJ ·i
I Lançã.. I'III1IftI1Ia TeIlIIIIOre1fIlrts!.

Umlllll de calJl lfálUU
'.

,mlllrm,8JJlUlIçilltil�
: Trabalhamos onde voei preCisar '

[cidade, praia, sidO, etc..) /i,,' :

I (4113J0.7488 1 310·8810 /9602-31351
Rua' José Krause, 212· Vila Nova· Jaraguá ao SUl· se :

Mudanças,
fretes e

viagens com
. F-4000 Baú.

Tratar: 274-8456
9902-7575

(47) 276-3429
9975-5659

i"'A��'��i'�' ;;�i'!!!
371·1919,

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 •

Centro' .. Jaraguá do Sul • SC

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Getúlio Vargas, 594
,Centro - Jaraguá do Sul

Tel.: 370-3612

i Venha Conhecer a !
IModa que é um Docef[
I '

BelA Doi I Preços especlalsI TOflEal1 de lnauquração
[ FOTOCOPIADORAS" IMPRESSORAS: I :

.. MATERIAIS DE CONSUMO ! Modinha' ,

.. ASSISrtNCIA TÊCNICA j Iam, 01 a 16
Moda Adulto]

'276-3417 i I Fone: 371-5810

[!J!I,25.IItIJ�I�SlJ:!l!tNII8;.!III!!i��III:sc : t�ua CeI. Procopio Gomes, 1263 i

�'s�··x"'1sHb1fi! ft"1G[i"i�1lU, ��"" �...n�l.�"""",,w'_'\i.,
- p,,, o. IlIIIIIt•• dopr_r_

(47) 370-90681
;'""as-�l!f!Jta

Acessórios em Geral
Cosméticos· Fantasias

Roupas íntimas :

Brincadeiras· Artesanato'

Endereço, atendimento e entrega
com totol privacidade

.

Mensagens
276-3462

ATENÇÃO!
Novidade em Jaraguá do Sul

NOVO TELEMENSAGEM!
e solicite demonstração gralui� I

TERRAPlANAGEM

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

" Compressores de Ar
loteamentos completos
Rompedor de Concreto
Barrinha Pedras

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

'Remoção de Rochas
.

Drenagem
Pavimentação cf lajotas

� VIDRAÇARIA
� Arte VidroS
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o QUINTA-FEIRA, 11 de março de 2004 CLASSI CORREIO DO POVO 7

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda dePortarta

! Recepcionista
"; Serviços de Limpesa e Conservação

,

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
I'lItÚ4- tÚ� 4-�� s� tÚs� tÚ '"""&� (Ue

'1Z�,�eM��UIH�tÚS�4;4�

CACHORRO - vende-se, filhotes
de cocker, fêmea, cor branco e

preto, cl 60 dias. Tr: 372-8409
--------, ou 9137-8797 cl Claudio.
BARBEADOR r: vende-se,
Philips, 2 lâminas. R$100,00.
Tr: 275-0495.

7500 btu's, Consul, quente e

frio, revisado. R$350,00. Tr:
371-7570.

ANTENA - vende-se, Ski, e

codificador. R$280,00. Tr: 275-
0448 ou 371-8002 cl Rose ou

Patrícia.
BANNER - vende-se, p/salão de

beleza, cl suporte. Tr: 370-
9209.

ANTENA - vende-se, parabólica,
supex, R$215,00. Tr: 273-

5352.

ANTENA - vende-se, parabólica,
cf controle. Tr: 9962-5883.

APARELHO DE MUSCULAÇÃO -

vende-se, Athletic Way 2001,
cornpl., novo. R$950,00. Tr:
9993-1895.

BICICLETA - vende-se,
feminina, antiga. Tr: 371-1335:AR CONDICIONADO - compra-se,

7500 btu's. Tr: 275-0840 cl
Elaine.

Bobinas e Folhas de Papel pará
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

BICICLETA - vende-se,
sundown , 18 marchas.

R$35,00. Tr: 370-6719.

CACHORRO - aceita-se doação
de um filhote de Fila ou Dog
Alemão. Tr: 392-3086 ou 9992-
7676.

BICICLETA - vende-se, monark, CACHORRO - vende-se, filhotes
feminina. R$25,00. Tr: 370- de American Staffordshire
6719. Terrier, Poodle micro e toy,AR CONDICIONADO - vende-se,

CACHORRO - vende-se, poodle,
filhote, micro-toy, branco. Tr:
373-3787 ou 9993-1751 cl

BERÇO - vende-se, único dono, ,Noeli ou Solange.
de madeira maciça. R$150,00.
Tr: 372-2462.

CS Recursos Humanos

admite:

o sucesso de muitas empresas não
dep'ende exclusivamente de uma pessoa

ou de um único produto.
O sucesso da empresa acontece com

uma boa organização, com setores

afinados, fornecedores e colaboradores
comprometidos com um todo.

Confie a contabilidade da sua empresa
ou escritório a quem oferece segurança e

qualidade nos serviços.

CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
Para obter sucesso no presente

e tranquilidade no futuro! ' .

CS ESCRITÓRIO CONTÁll}L LTDA
A SUA EMPRESA MERECE!

• INSTALADOR DE LINHA TELEFÔNICA (INST. DE CABOS E LINHAS

TELEFÔNICAS) .

• MECANICO DE EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO E ELÉTRICA
• TÉCNICO MECÂNICO COMPRESSOR DEAR ROTATIVO DE PARAFUSO

\

.COSTUREIRAS PARA RETA, OVERLOOK E COBERTURA
,

• TÉCNICO -EM ELETRO ELETRÔNICA (EXPERIÊNCIA EM CONSERTO DE

TELEVISÃO, VíDEO, RÁDIO ETC ... )
• T.ÉCNICO EM ELETRO ELETRÔNICA (CONSERTO DE CENTRAL

TELEFÔNICA)
.AUX. ADMINISTRATIVO (CURSANDO MARKETING, E INGLÊS FLUENTE)
• \MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (EX�ERIÊNCIA EM ESMERILH�DEIRA,

FURADEIRA, MAÇARICO, SOLDA ELÉTRICA, SOLDA MIG, TORNO,
GUIL'HOTINA, DOBRADEIRA E CALANDRA)

\ -;

.AUXILlAR DE PRODUÇÃO, MASCULINO ENTREi8 E30ANOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. VVQtoi'allitim I finanças

01
00
92
90
97

Fiat Uno Eletronic 94
Gol LOOOi 96
Gol GIII completo 1.6 00
MS 60S carroceria 82
MS 1513 caçamba 79
MS 1113 truck 75
MS 710 turbinado, cl baú 98
MS 710 turbinado 00
Palio 1.5 compl. + banco couro 97
Gol LO 8v 4p 00
Fusca 96
Gol LO 8v 01
Gol rnod. Antigo, impecâvel 95
Vectra GLS compl. 94
Uno Mille 94
Uno Mille 94

G
G

cinza O
.

cinza O
vermelho G
bordô G
vermelho G
vermelho G
vermelho O
amarelo O
azul O
vermelho O
branco O
preto GNV
branco G
verde meto G
cinza G
marrom met. G
bordô G
bordô G
cinza G

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se
CHEVROLET

CELTA 1.0
CORSA SEOAN SUPER
IPANEMA SL/E
MONZA GL, C/ TRIO +OH
CHEVETE JÚNIOR

MAREA WEEKWNO 2.0, 20V, COMPLETO
TEMPRA IE COMPLETO
UNO MILLE IE
UNO Mille
UNOCS

ESCORT GL 1.8
RESTA 1.0 4P
ÉSCORT SW GLX
ESCORT HOBBY 1.6
VERONA GL 1.8. 4P
PAMPA SE 1.8

FIAT

PRATA 2001
BRANCO 1999
AZUL 1995
AZUL 1994
VERMELHO 1992

CINZA 1999
PRATA 1996
VERMELHO 1996
CINZA 1994
VERMELHO 1989

CINZA 1996
VERMELHO 1998
AZUL 1999
CINZA 1994
VERMELHO 1994
AZUL 1991

FORD

VOLKSWAGEM

97

Pampa 95

FordKa 98

Gol Spedal 01

Voyage 83

Gol 91

Monza GL compl. -Ar 95

Kadetl 96

KadetlGS 90

Chevetle DL 91

Corsa 99

Uno 2p 01

Prêmi04p 93

Corsa Super4p 97

FORD R$ 7.950,00
R$10.500,00'
R$11.500,00
R$ 3.800,00
R$ 6.800,00
R$ 7.950,00
R$ 9.800,00
R$ 7.500,00
R$ 6.300,00
R$10.500,00
R$10.200,00
R$ 6.500,00
R$10.800,00

Azul

Branco

Cinza

Verde

Azulmet.

Prata

Bordô

Grafite

Branco

Branco

Azul

Branco

vw

GM

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

• 91

96

94

92

91

88

93

R$ 25.000,00

R$ 7.500,OQ

R$11.000,00

,R$ 8.500,00

R$ 5.500,00

R$ 7.000,00

R$ 4.800,00

R$ 8.500,00

Monzav.e., T.e.

Tempra compl.

Escort

Chevette 1000

Verona

Gol

Monza 4p compl.

Branco
Branco
Prata
Prata
Prata'
Bordô
Bordo
Vermelho
Cinza
Bordô
Verde

VW
Verde
Amarelo
AAT

,

Vermelho
FORD

Azul
Azul
Dourado
RENAULT
Cinza

G

G
G
A

G

Blazer, top de linha
Vectra Millenium
Corsa Wind
Corsa Super 4p
Corsa Wind
Monza SL compl. -Ar
Monza SLE compl. - ar

Astra GLS compl.
Blazer DLX compl.

01
01
01
01
99
97
95
93
93
95

9ç

93
69

89

98
94
86

00

Parati CL
Fusca

G
G

Uno L5R

Escor! GL 16v compL
Verona 1.8 GLX
Del Rey Ghia

f'

verde

verde
branco
azul

cinza

bege
prata
prata
azul

preto
prata
verde

prata
branco

branco

99
00
00
99

89

91

01

94

01

01

99

97

97

99

02

373-0806
373-1881

ScenicRXE2.0
Vectra GLS 2.2
Gol GIII 4p, 16v
Astra GL compl.
F-l000cab. Dupla
GoICL1.6

CorsaWind 4p
Goll.0

Clio 1.0, 8v (-<l.h.)
Gol GIII1.0, 16v, Plus compl.
CorsaWagon GLS 1.6 compl.
corsa Super 4p
Vectra GL cornpl,
Polo Classic, compl.
Palio Young, fire, 4p, cf opc.
Uno SX cf opc.

branco

branco compl. Cabinada
grafite 1.8 compl.
azul GLS, compL, GNV.

azul CD3.0

azul CD·GNV

vermo el partida e freio a disco

branco Plus, 4p
bordô completo
branca el earroc. Madeira, diesel

! branca compl. Gabinada

cinza 1.6

preto 1.0,opeinais
vermo t.e., d.t., a.q.

grafile GLS, compl., Teto,GNV

R$ 9.700,00

R$ 32.000,00

R$ 33.000,00

R$15.000,00

R$16.000,00
R$18.000,00
R$ 3.700,00

R$ 17.000,00
R$ 9.800,00

R$ 18.000,00
R$ 32.000,00

R$ 7.800,00
R$ 7.700,00

R$16.000,00

R$17.500,00

Corsa 95

().20 95

Meriva 03

Omega 93

Omega 94

Omega 95

Tilan 01

GolGIII 01

Tempra 95

F-l000 89

D-20 95

Escor! euro. 93

Gol 95

Corsa Sedan 01

Omega 94

LD veículos 373-4047
BR 280,KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

FIAT Palio Young Branco 01 R$11.7000,00
lipo SLX 2.0 compl. Bordo 95 R$ 9.700,00
lipoIE2p(-a.c.) Prelo 94 R$ 7.300,00
Fiorino Furgão 1.0 Branca 94 R$ 7.800,00

FORD Escort Hobby 2p Praia 94 R$ 6.500,00
Escort SW compl.+ leto Bordô 97 R$14.300,00
F-1 000 F Baú lermico Praia 87 R$17.900,00
EscortGL Champagne 88 R$ 4.300,00
EscortGL Branco 86 R$ 2.900,0
EscortL Cinza 89 R$ 4.900,00
EscortL Azul 93 R$ 7.800,00

GM Corsa Sedan v.e., t.e. Praia 01 R$16.500,00
CorsaWind Bordô 98 R$10.900,00
().20 Branca 88 R$17.900,00 .

VW Fusca 1600 Branco 86 R$ 3.100,00
LogusGLS, compl. Cinza 94 R$ 9.500,00
Saveiro Azul 90 R$ 5.900,00
Gel CL 1.6 álcool Cinza 93 R$ 6.900,00
LogusCiL Praia 94 R$ 8.300,00
Motorroom -casa compl.Azul 76 R$36.000,00
Moto CBR 450 Vermelha 89 R$ 6.700,00
JetskySpeedoo 750' 93 R$ 6.800,00

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

Marea EX 2.0 20v 4p compl.
Tempra 2.0 8v compL GNV

Gal MI 1.0, 2p, compl.
Gol 1.0 16v 4p
Gol 1.0 16v 4p !.t., d.t., a.q.
Golf 1.6 compl.

Corsa Wind 1.0
Corsa Super 4p 1.4 GL v.e .. T.e.
Vectra Gls 2.0 comp!.
Vectra 2.0 GL compl. GNV
Vectra GLS comp!. 2.0
Vectra Millenium cornpl.
Vectra GLS 2.0 comp!. Ar digital
Celta 1.0
Omega GLS 2.0 compl.
5-10 Deluxe 2.2 compl.

Pick up Ranger 2.5
Escort 1.8 16v GLX Zetec 4p compl.
Fiesta 1.0 4p t.e.

G
G
G
G

D

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Monza SLE, álcool 1.8
Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasolina
Fusca 1300

Chevette OL 1.6

Gol 1.6, gasolina
Escort Europeu
Vectra GL

Santana compl. 2.0
Palio 4p
Pálio, 1.0, EO, 2p
Uno, 1.5, IE, álc.
Fiesta 4p
Saveiro 1.6

Fusca 1300
Fusca 1300

Gol16v4p
Go11.32p
Saveiro 1.6 MI2p
Palio EL 1.5, 4p
Ranger2.8 CD
Verona LX 1.8 4p
Monza2.04p
Corsa Super 1.0 2p
corsa t.üep
Titan125KSE
Yamaha 125K
Titan 125 KSE
BisC100

IMPORTADO MercedesC2804p
SMW3251A4p

Branco
Azul
Cinza
Branca
Azul
Branco
Cinza
Azul
Verde
Praia
Vermelha
Prela
Cinza

Cinza
Azul

FIAT
FORD

GM

.MOTOS

VEíCULOS
370-7516

FIAT

0rnpr� "�I1�.� !�O.C" + .�i.I1f:lI1�i".
uawªlt�i ",ªrq�!lt�t. �ª§.Q �.'.!lrr'�· d� �r9 ."'91�1I ,e J!,rag�.�:�9 ��r;c':�ç5

Azul 02
Branco 01
Branco 01
Azul 00
Cinza 98
Branco 96
Marrom 95
Cinza 93
Cinza 92
Branca 91
Amarela 86
Prata 86
Cinza 80
Verde meto 88
Vermelha 94
Be e 8

VW

GM

99
99
00
01

95
96
98
98
97
01
98
03
93
98

97
97
98

bordá
branco
prata
branGo
cinza
prata
preto
branco
prata
cinza

branco
verde
branco
cinza mel

esta
olt 2.0 compl.
no Mille
ampaálcool
iluxSw4, diesel
lODO diesel
aveiro 1.6
1000
scort
evette
cortálc.FORD

372-0676
96

87

78

93

93

93

97

96

00

98

94

98

98

dourado

branco

verde
prata
prata
branco

verde

preta
cinza mel.

azul

branco

R: 28 de Agosto -

.

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)
G
G
G
G
GNV
G
o
G
A
G
G
G
G
G
G
G
G

1985
1981
1999
1983
2000
1996
2002
1994
1993
1999
2001
2002
2001
2002
2001
1995
1993

R$ 12.500,00

preto R$ 8.500,00

cinza R$ 7.500,00

branca R$ 19.000,00

Suzuki f Jimmy
810 cf GNV

01 verde R$ 28.000,00

cinza R$ 18.500,00

preto R$ 9.500,00

chumbo R$ 45.000,00

96

96

95

95

94

92

91

Uno EP a.c., trio

Pajero compt,
Gol CU a.c., d.h.

Kadet

Kadet

Custam S
Barraca pi camping completa

fBDNTIIL
VEíCULOS

COMPRA
VENDE
TROCA
FIII4IIClI

311-4510/316-2895
Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá do

Chevette + rodas

Tempra compl. Único dono

Logus
Escort Guarujá compl.
Uno 4p
Escort

Titan

Uno 2p
Corsa Wind

Gol MI

Uno ELX 4p

87

97

94

92

96

89

01

93

'94

97

94

brancO

prata
verde

cinza

bordo

azul

vermelha
verde

grafite
prata

Gol Special
Corsa 4p
Corsa 4p
GOl2p MI
Couner
Siena
GOI1.82p
Uno Mille 2pKadett GL .

GOll000
VOYage GL 1.8

�OTOS •

T�ster
HOnda CG 125Yall1aha XT 225Sanara

RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654· BAEPENDI . JARAGUÁ DO SUL· se

99
99
98
98
98
98
96
96
95
94
93

prata
verde
cinza
verde
cinza
azul
branco
verde
vermelho

prata
verde

trava
Ve - trava aI.

completo
ar, trava, al,
completo, ar
Trava

aq- limpfdes.
Ar

03 preta
02 vermelha
00 azul
99 verde

FI__
Yf Votorantim I finança-s

,w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus,

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

VW 8.120 01 c/baú

CAMINHÕE�
R$ 53.000,00

R$ 68.000�00

R$ 58.000,00

R$ 85.000,00

R$ 105.000,00

VW 14,220 98 chassis

VW 14.170 99 toco c/ baú

VW 17.210 01 3° eixo chassi

chassiVW26.300 00/01

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

Escort L 1.6

Gol Special (SEM TROCA)
Belina L 1.6

CG 125 Titan

Gol1.0

Rat Strada est.

Opala Diplomata
Saveiro 1.6

Jeep Cherokee Limid

Corcel li

Brasilia

Diplomata

Fusca 1300

Preto

Branco

Cinza

Vermelha

Branco

Prata

Azul

Dourada

Verde

Bege
Cinza

Grafite

Bege

91

02

1987
98

94

01

88

93

97

81

78

87

79

R$ 5.900,00

R$ 11.900,60
R$ 3.900,00
R$ 2.600,00
R$ 7.500,00

R$ 17.500,00

R$ . 5.900,00

R$ 8.000,00

R$ 38.000,00

R$ 2.700,00

R$ 1.900,00

R$ 4.900,00

FINANCIADO

'?,/j�"eft
AUTOIVIÓVEIS

311-0802
311-8281

Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
Corsa Sedam cornpl, modo Novo Prata
Corsa Classic Azul
Gol Trend 4p Cinza
Golf 1.6 compl. air bag Vermelho
Clio RN cj a.c. + trio Azul
Gol 4p 16v cj opc. Cinza
Fiesta 4p a.c., O.h. Branco
Corsa 4p cj d.h. + trio Azul
Palio Weekend compl. Branco
Corsa 2p cj opc. Branco
Palio edx cj O.h. E trio , Cinza
Fiesta 4p cj opc.' Verde
Corsa sedan, cj a.c.j V.ejt.e branco,
Escort 1.8, GL, dh Cinza
Corsa sedan milênio, acjvte prata'
Gol plus branco

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

nua Bernardo Dornbusch, 1880 - Baependi - Jaraguá do Sul

Vectra GLS completo 95
Vectra GLS completo 97
Corsa Sedan compl. 99
Uno SX completo 97
Blazer DLX 98
Corsa Wind 95
�� %
Escort Xr3 89
�� %
Chevette 88
Omega 95
Palio Weekend 98
Corsa 98
UM �
Apolo 91
��a �
Gol 87
Gol 86
�Ka �

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

branco 01
preta 02
branco 00
azut

__
99

branco 99
azul 98
branco 97
branco 97
bege 98
verde 95
preto 95
prata 94
branco 94
prata 93
preto 94
vermelho 93
bege 91
branco 91
azul' 91
vermelho 78/90
branca 89
vermelho 88
prata 88
azul/vermelho S8/89

G
G
'G
G
D
G
G
G

.�.
G
G
G
G
G
G
G
D

I A'
D
G
'G
A
A

Go1MI1.02p
VT • Shadow 600cc
Gol GIII 16v2p
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diesel
Escort GLX 1.816v, compl.
Pampal.6L
Parati 1.6 MI cl a.c.
Palio 1.0 4p a.c.
Omega GLS 4.1 comp!.
Passat 2.0 4p compl.
GolCL 1.6
Gol LO
Logus GL1.8
Corsa 1.0 2p
Kadet SLE 1.B
Ipanema SL 1.8,
SaveiroCD
Monza Classic 2p
F-l000
Pampa1.6
Uno 1.3S
Del Rey 1.6·GL
Escort

Branco
Branco
Vermelho
Azul
Branco
Prata
Prata
Marrom
Bege
Vermelho
Verde
Cinza
Azul
Prata
Azul
Verde
Bege
Branco
Marrom
Verde
Vermelha
Azul
Prata
Cinza
Grafite
Bórdõ
Verde
Prata

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

92/92
85
79/BO
72/72
87/87
89/89
84/85
88
85
98
93
99
96/97
91
70 ..

76/76.
65/65
84
84
76
BO/BO
88
93
74
97
91
95
88

R$ 6.200,00
R$ 3.700,00
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 3.800,00
R$ 28.500,00
R$ 4.500,00
R$ 5.300,00
R$ 3.BOO,00
R$ 13.000,00
R$ 8.900,00
R$ 14.500,00
R$ 9.300,00'
R$ 5.700,00
R$ 6.500,00
R$ 7.500,00
R$ 6.500,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 1.500,00
R$ 20.000,00
R$ 4.800,00
R$ 10.000,00

�: ,tggg;gg
R$ 3.300,00
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00

Gol ci r.e
Parati
Passat"LS
Fusca
Kombi Furgão

� 0.20 Sulan compl.
Monza 4p
Monzacompl.
Monza
Corsa GlS
Kadett EA
Strada Working
UnoMille SX
"uno 1.0
MII�s
Rurai Willys
�100
Escort
Corcel li
Corcoll
Mercedes Benz 608 O
Voyage
KadettGSI

I FÚsca
Palio 4p
lada 4p
Iempra
Voyage

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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C,LASSIMais04 QUINTA-FEIRA, 11 de março de 2004

rviços da região
ise.com.br

.br

Rua João> atilhsCheck, 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

Restauração
de Móveis e

Antiguidades.

Tratar: 370-5290

CELULAR - vende-se, pré-pago,
Sansung Voicer Fashion.

R$100,OO. Tr: 9125-7203,

CELULAR vende-se, .

gradiente. R$45,OO. Tr: 371-
1335.

CELULAR - vende-se, erícsson.
R$45,OO. Tr: 371�1335.

CELULAR - vende-se, Nokia.
R$45,OO. Tr: 371-1335.

Yorkshire, Shi-Tzu, Sharpei,
êeagte. Schnauser, Lulu da

Pomeranea anão, labrador,
boxer, buldogue inglês, pi! buli,
todos cf pedigree ou contrato.

Tr: 370-8563 ou 9103-3580.

CADEIRAS -, vende-se,
ptástícas, brancas. Tr: 371-
6000.

CADEIRAS vende-se,
cinquenta, almofadas. .rr: 371-
6000, .

CALCULADORA - compra-se,

HP12C. Tr: 376-1903. cf
Jéferson.

Jéferson.

CÂMERA - vende-se, digital,
Argus, cf 2.1MP, 8MB de
memória, c/ nota e 'carregador
de pilhas, ótimo estado. Tr:
9997-9592 c/ Daniel.

CARRETINHA - vende-se,
trucada, e/ engate p/
automóvel, p/ 2.000kg,
documentada, ano 2000.

R$2.30b,oo. Tr: 370:5015.

CÂMERA - compra-se, acima de
3 megapixels: preferência da
Cânon. Tratar; 374-1828 ou

9909-7428.

CELULAR - compra-se, LG
Sensatíons. Paga-se R$300,OO
à' vista. Tr: 370-6360 c/ Junior
após 15:00."

,

CELULAR - vende-se, Nokia

2280, Tim. R$130,OO. Tr:
9903-2012.

CARREGADOR - vende-se, de
bateria môve], Tr: 376-1903 c/

CELULAR - vende-se, Motorola
V8160, Vivo, pré-pago.
R$350,OO à vista. Tr: 372-
3157.

COMPUTADOR - vende-se,
AMD K611 500Mhz, 160Mb de
mem. Ram, HD de 604gb, cd
rom de 52x, monitor Sansung
14� modem Lucent 56K V92,
estabilizador, teclado, mouse

etc. sseoo.oo à combinar. Tr:

372-3031/9963-7184 ou

9116-3189 c/, Helder ou

Fábio.

COMPUTADOR - compra-se. Tr:
376-0642 ou 9135-5314.

CORREIO DO POVO 11

Mais Qualidade

I Para o lar'
e para a IndústriaTICNe

CALHAS

A TECNOCALHAS mantém um compromisso corri a
qualidade em tudo que produz. Calhas, Coifas, Aquecedor

Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes para
velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Mictórios,

Proteção para parabólicas, Corte e dobra de chapas,
Funilaria Industrial em Inox, Galvanizad.os e Alumínio.
, Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUAUDADE E EXCElÍNClA EM SERViÇOS DE ,CALHAS E fUNILARIA INDL. É COM A rECNO CALHAS

R,ua Felipe Schimidt, 279· Centro, JOrirguIÍ do Sul· se· Fones: 310·6448·215·0448· Fax: 371·9351

,CONTRA-BAIXO - vende-se

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

DOAÇÃO - aceita-se doação de

berço e roupinhas, p/ recém
nascido. Tr: 274-8620.

.

DVD - vende-se, Philips, leitura
de tudo, bom estado, na caixa.

R$,350,OO. Tr: 9125-7203.

CORTADOR - vende-se, de frios,
elétrico. Tr: 371-6000.

. .

Slssoae�os e C(Jonseroaçâo.
.r=:».- Vendas de tacos, assoal�os ../'0 rlI os dnem parquet com coloraçao,

�
.JI,n i

lixação e aplicação de produto. '9 eriência/otp ./
'""'"

Telefone: (47) 372-3489 ou 9903-3637 ou --

falar com Maria do Carmo ou Junior.

telefonia e segurança

Fone:·371·7007

Centrais. telefônicas Intelbras

Amelhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios•.

Klt Portão Eletrônico + 'nterfone
Klt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

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

REDES DE INFORMÁTICA
. (tnsteteçêa e Assistêncíá Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechàdo :m"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

,SEGURANÇA.ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pi portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Color)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações.de imagens

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

VENDAS E SERViÇOS: Rua: Onélia Horsf,104. Vila Lenzi· Jaraguá do Sul- se / email:maketel@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371.7007

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSIMais12 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 11 de março de 200�

MÊS DE
MARÇO Referência de nosso trabalhá (calçadão e pótio da SCAR

Floricultura Manque, Colégio Municipal Rio da Luz)

Tudo em colocação de lcjotos, paralelepípedos, cokigrama.

Especializada na colocação do verdadeiro peiver, intertravado.
Temos compactador e policorte.

FONE/FAX: 392·3071 ou 9122·8935.

,.,

ATENÇAO
Revele o seu futuro através da alta

evidência.

Trago a pessoa amada de 7 a12 horas.
Atendimento a distânCia.

Ligue de qualquer lugar do Brasil.
Fone (18) 3623 -1958.

215-00'91ESCAPAMENTOS - 8J
GEOMETRIA - SUSPENSÃO

FREIOS - PNEUS

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

R$100,00, Tr: 273-5352, cj Paulo ou Ana Lúcia,industrial, à gas, cj 3 peneiras,
R$350,00. r-. 9952-1048.

MOEDAS - vende-se, antigas,
pj colecionador, do ano de

1922 à 1950. Tr: 371-2656. VE!'4DE-SE - equipamentos
compl. pj restaurante e

produção de massas(pratos,
talheres, coifas, fritadeiras,
máq. de massas, churrasqueira
etc.) R$8.600,00. Tr: 372-1566
cj Paulo ou Ana LÚcia.

SERRA - vende-se, tico-tico,
Black and Oecker, ótimo

estado. R$90,OO. Tr: 9125-

7203.

GELADEIRA vende-se,
industrial, em aço inox, cj 4p,
perf. estado. R$450,OO. Tr:

9132-4095 manhã cj Ricardo.

MONITOR - vende-se, de

computador, VTS 14",

R$100,00. Tr: 9992-9300.
TEAR - vende-se, de malha,
marca Meier, 4 pistas grandes,
finura 24, 90 alimentadores.

R$27.000,OO nego Tr: 9102-

7311.

kikar@netuno.com.br
Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaraguá do Sul Santa Catarina

NOTEBOOK - vende-se, compaq,
Pentium 233. R$1.500,00. Tr:
9131-2157.

lAVADORA - vende-se, de

roupa, cj 8 programas e

lavação à quente. Tr: 276-0196. VENDE-SE - kit de flashes, pI
estúdio fotográfico, cj 2 tochas

400w, 2 tochas 200w, 1

softbox, 1 sombrinha, 1 reftetm

de cabelo, 1 refletor 4 asas,4
tripés, marca Mako. Pouco uso,

R$3.500,OO. Tr: 9952-1048,

MANEQU,IM - vende-se, tubular,
preto. R$20,00. H: 275-0495.

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

TELEVISÃO - vende-se, 5",
colorida. R$100,00. Tr: 9121-
5478.

ESCADA - vende-se, pj maca. Tr:
370-9209.

ESTUFAS - vende-se, duas, pj
secar cogumelo do sol. Tr: 374-
2152.

MÁQUINA - vende-se, de lavar

louça, c/ 6 pessoas, Enxuta.

R$150,00. Tr: 371-0196.
PERSIANA - vende-se, 85x2. Tr:
370-9209., ESTEIRA - vende-se, 'mecânica,

ou troca-se por MUltiprocessador
ou batedeira grande. Tr: 370-
7312.

TíTULO - vende-se, do Acarai,
cj mensal idade paga ,até junho.
R$200,00. Tr: 372-0959.

EXPOSITOR - vende-se, dois,
redondos, de vime. R$25,00
os dois. Tr: 275-0495 ..

VENDE-SE - kit turbo, compl.,
pj motores AP 1.6, 1.8 ou 2,0

e outros acessórios na

garantia. Tr: 275-1204 ou

9103-1611 cj Ricardo.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, overloque, marca

Rimoldi. Tr: 370-8599.

PLACA DE VíDEO - vende-se,
3d, aceleradora, VCI, 32mb.

R$65,00. Tr: 9952-7337. TORNO - vende-se, Nardini,
mascote, bom estado. Tr: 9975-

PRANCHA - vende-se, pj, 8433.

cabelo, profissional, marca

Gama, R$50,00. Tr: 371-5270

ÇlU 371-5040.

ESTEIRA - vende-se, mecânica,
Sundown. R$150,OO. Tr: 276-

0196..

FIADEIRA - compra-se, de faca

ou fiadeira universal. Tr: 375-
2271.

MÁQUINA vende-se,
cobertura, marca Gingi; 3

agulhas. R$900,00. Tr: 375-
2271.

VESTIDO - vende-se, dois, de

prenda, um verde e um bordõ.
Tr: 371-5270 noite ou 371-

5042 comI.

TORNO - vende-se, antigo,
2,80m de barramento.

R$4.000,00. Tr: 375-2271.

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
nova. Aceita-se troca por freezer

ou rnáq, de lavar. Tr: 372-3812.

FilMADORA - vende-se ou

troca-se, Panasonic, semi-nova,
cj contr. remoto e bateria
nova. Tr: 376-0168 ou 9103-
9893.

MÁQUINA - vende-se, de lavar

roupa. R$90,OO. Tratar em

frente ao Pama, n2 37, cl Carlos
ou Sônia.

PRATELEIRA - vende-se, de

bambu, cj vidro. ssioo.oo: Tr:

275-0495.

VESTIDO - vende-se, dois, de

prenda, de seda crepe, um azul
e um rosa; manequim 38,

R$70,OO cada. Tr: 371-0196.

TORNO MECÂNICO - vende-se,
Grasioli, 1m de barramento, cj
placa de 4 castanhas e luneta.

R$4.000,OO ou 10x R$400,OO.
Tr: 9135-0394.

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
Phoenix, semi-nova. R$350,00.
Tr: 9975-6323. FRITADEIRA - vende-se, RACK - vende-se, MOF, embuia,

ótimo estado. R$150,OO. Tr:

9975-6323.
MEMÓRIA - vende-se, Oimn,
256mb. R$130,OO. Tr: 9952-
7337.

VIDEOGAME - vende-se, Play

Station, cj controle, memo�
card, cj 3 cd's, R$250,OO. Til:9113�376 ou 9914-0402 c

Maurício ..

AULAS DE PINTURA TRANSPORTE - procura-se, pj
Baln. Camboriú, para a

Universidade UNIVALE, pela
manhã. Tr: 37H5689 ou 9957-

9057 cj Joice.

RElÓGIO - vende-se, õrnega, de
ouro. R$3.000,OO. Tr: 372-
1995.

MESA vende-se, pj
computador. R$50,00. Tr: 275-

0495.

Com a artista plástica Magda Stablke.

Pintura em óleo sobre tela, nas mais variadas técnicas, desde o

acadên rico, técnicamista (COInaplicação de outromaterial), abstrato,
etc, Técnicas para voc{;'desml)l'ir o seu estilo próprio (; desenvolvê-to.
Estas aulas o ajudarão a despertar a oruuividade, senso de estética.
liberar ti espontaneidade e aut o -confiança,

.

I:: urna excelente terapia para 'njudal' na cura !.l prevenção de

depressão e para desenvolver urna hoa autu-estima, qlle é

fundamental para todas as áreas da vida.
It 1 una uula semanal d(�:J 011 2 horas de duraçaõ, .f vezespormês. VoC(�
pode escolher o tempo e os horários disponíveis nos períodos
matutino, vespertino ou noturno. Voct- tarnhém pode optar por aulas
avulsas, onde \,0<;/\ faz seu horário de acordo com. sua agenda. 8(1

desejarfaça lima aula erperimental.

VIDEOGAME - vende-se,
. 3

Oreamcast, cj 2 contr. e

jogos. R$350,OO. Tratar: 376-

2206.

SCANER - vende-se, gênios.
R$120,OO. Tr: 273-5352. VAPORETTO vende-se,

praticamente novo, cj pouco
uso. R$250,OO. Tr: 372-1566

MOCHilA - vende-se, pj
acampar, grande. R$100,OO ..
Tr: 273-5352. SECADORA - vende-se, Enxuta.

PLANETGAME
• VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

• PLAVSTATION 2 VENOEMOS E ALUGAMOS
')(80X TODA .A LINHA DE
• PLAVSTATION ONE V10EO-GAMES ,CDS
: ��N;A���S� E ACESSÓRIOS EM GERA�
• GAME 80V COLaR F 376 2206'GAME80VAOVANCE 'one: -

,

• NINTENOO GAME CU8E �rio�atell(jlmt!ll�: li9undai $IJlU!ldad� I� ��
Rua: Bertha We ue ,1087- Barra. Jaragua do Sul· E·mall ,!I)§� ªm�_@iP'��!&9.nl,;

COM CARNES

TEMPERADAS NDS

F'INAIS DE SEMANA.

ct

ê__._.Fale hoje mesmo com a Magda da AJAP, pelo fone
371-0873 ou pelo e-mail: mstahlke®terra.com.br R: .JosÉ TEODORO RIBEIRO, N° 540 - ILHA DA F'IGUEIRA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VIDEOGÀME - vende-se, Play

Station One, cl 2 controles"

memory card, 1 transformador,

2 jogos, cl 6 meses de

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

VIDEÓGAME - vende-se, Play
sratíon 2, totalmente

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

2206.

Compro Consórcio

contemplado ou não

contemplado,
mesmo em atraso,
pago à vista, em

dinheiro. OXX 47
522 0256 ou 47
9968 0588.

AutinticaPizza Paulistana

Forno à Lenha

Rua Exp. Cabo Harry Had/lch. 8J 1 -.Centro
(próx. Supermercado Angelonl)

Fone: (47) 275·6464 - Jaroguó do Sul- se

. � .

ImovelS

ALUGA-5E - de preferência no

centro. Tr: 276-1101.

ALUGA-5E - quartos, no centro,
prôx. Shopping Breithaupt.
R$140,00. Tr: 370-1186.

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

AMIZADE - vende-se, próx.
Mercado Amizade, cl 96m2•
R$38.000,00. Aceita-se
terreno até R$15.000,00. Tr:
370-1823.

ANA PAULA II - vende-se, n2
1.849, cl 72m2, terreno com
420m2• R$ 35.000,00 aceita
se proposta. Tr: 273-0530.
(proprietário)
ANA PAULA - vende-se alv clI'

, °I

aJe, aSSoalho de piso, próx.
Posto Mime. R$45.000,00.
nego Aceita-se carro no neg ou
terreno. Tratar na Rua dos
Escoteiros, 114.

financ., cl 3 qtos, garagem e

demais dep. R$21.500,00 +

15x R$300,00. Tr: 371-6069.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
duas casas, 1 de alv., cl 52m2
e outra de mad. cl 5 qtos,
garagem e terreno cl 600m2•
Tr: 9975-8433.

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se,
casa mista cl 02 qtos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia. Rua

Águas Claras, 436. Tratar: 370-
4594 após as 18:30

JARAGUÁ ESQUERDO - alv., cl
3 qtos, 2 salas, coz., banh., na
R. Horácio Pradi, 330.

R$60.000,00. Aceita-se carro.

Tr: 370-8515 cl Jorge.

PROCURA-SE - pessoas o/
dividir aluguel mi Vila Lenzi. Tr:
9909-2838 cl Marcos.

PROCURA-SE - pI alugar, na

área central ou proximidades.
+j- R$150,00. Tr: 9909-7163
cj Cristiane.

PROCURA-SE - quarto para
alugar. Tr: 9975-4535.

PROCURA-SE - pj alugar, no

bairro Água Verde ou

proximidades. Valor até

R$230,00. Tr: 371-2743 hor.
comI.

RAU - vende-se, alv., cj 110m2,
próx. Supermercado Barão.

R$33.cioo,00. Tr: 371-5512.

VENDE"SE • PRAIA CAMBORIU
Apartam ten o - Frente ao Mar - 3 Suítes + Dep. 2 GaragensRS 328.000,00

�,�artamento - 2 e 3 Dormitórios (Suíte) - Pronto pi Morar - Novo -

"uado no Cent F'
.

A
.

ro - ínancíado em 30 meses, R$132.000,OO e R$178.000,OO _

RSPartamento - 2 Donnitórios (Suíte) + Garagem - 2 Sacadas - Novo -

80.000,00

�IO BURATTO Ruo 500 • n° 400 CRECI 296
,mellm.com.bf/�buratto 47 9983·5920· 47 367·1993

CLASSIMajs
Creci 8054.

SANTA LUZIA - vende-se, semi
acabada, cj 113m2, ter. cj
620m2• Valor à combinar. Tr:
275-2335.

SCHROEDER I - vende-se, alv.,
cj 100m2, laje, frente pj
asfalto, ponto comI., próx.
escola e posto de saúde. Tr:
374-5444.

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

TROCA-SE - terreno Cj364m2,
Vila Rau, Área Nobre, Lot.

Renascença + restante em

dinheiro, por apartamento até

40.000,00. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

UBATUBA - vende-se, cj 1 suíte
+ 2 dorm. Tr: 372-3235.

VENDE-SE - cj 2 qtos.
R$28.000,00 entro + assumir
parco -Tr: 376-2791 após
18:00.

VENDE-5E - central, cj 2 dorm.
+ garagem. Tr: 372-1395.

ÁGUA VERDE - vende-se, cj
375m2, próx. Chopp Club.

R$23.500,00. Tr: 371-5512.
Creci 8054.

CORUPÁ - vende-se, cj
35.000m2, próx. Seminário.

R$<f85.000,00. Tr: 372-3063

após 19:00.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
cj 14x25, frente Escola
Waldemar Schmidt. Tr: 370-
9935.

VILA LENZI - vende-se, mad.,· ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
cj 420m2, R. Marcelo Barbi, prôx. Posto Pérola.
1298. Tr: 275-1480. R$16.000,00. Tr: 371-6069.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, na Rua 285, Egon Koch, sj
n, cj 375m2. R$18.000,00. Tr:
370-7144 ou 9602-2587.

MASSARANDUBA - vende-se,
cj 20.000m2, cj casa semi
acabada. Tr: 379-5140 cj
Anita.

NEREU RAMOS - vende-se, cj
353m2, rua 707 Maria
Madalena Lopes Sant"Ana.

R$16.500,00. Tr: 371-5512.
.

Creci 8054.

PiÇARRAS - vende-se, à 800m
da praia. R$11.000,00. Tr:
275-1204 ou 9103-1611 cj
Ricardo.

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

RIO CERRO 11- vende-se, frente
pj o asfalto, 16x28, aterrado,'
1km após Chocoleite .

R$14.000,00. Tr: 376-3386.

RIO MOLHA - vende-se, cj
969.4�Om2, escriturado.
R$150.000,00. Aceita-se casa

ou apto no negócio. Tr: 9112-
5501. (p!Qprietário)

APARTAMENTO
com 2 dormitórios no Ed. Isabel la, próx.
Angeloni, semimobiliado, c/ 2 garagens,
aquecimento a gás, salão de festas com

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

40x direto com a construtora.

Contato: 275-3070. Creci 8950.

UBATUBA - vende-se ou troca

se por casa em Jaraguá. Tr:
275'-2130 ou 9137-3648 cj
Carlos.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, cj 140m2, alv., no Lot.
Santo Antônio, lote 116.
Terreno cj 354m2•

R$38.000,00. Aceita-se carro

ou caminhão no nego Tr: 9102-
8715.

VENDE-SE - ou aluga-se no

Wigando Meier, ter. cj 15x30.
Aceita-se troca por casa em

Cascavel ou Toledo no Paraná.
Tr: 9125-4249.

VENDE-5E - alv., cj 100m2, cj
estrutura pj 2 pisos,
escriturada. Aceita-se troca pj
sítio. Tr: 374-5444 cj Padilha
ou Ernestina.

VENDE-SE - na R. Afonso

Nicoluzi, prôx. Unerj, alv., cj
110m2, ter. de esquina, cj
470m2. R$70iOOO,00. Aceita
se carro no nego Tr: 275-1096.

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas, entrada da APAE,
próx. WEG II. Tr: 370-3561 cj
proprietária.

ALUGA-SE no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

CENTRO - vende-se, em prédio
cj 3 aptos. R$130.000,00.
Aceita-se proposta. Tr: 370-
8097 ou 9104-5468 cj Tina.
Creci 9839

COMPRA-5E - Apartamento de
até 40.000,00. Tratar: 9122-
1830 ou 9135-5854.

JOINVILLE vende-se,
residencial, cj 96m2, quitado,

. bairro Espinheiro, próx. Barco

Príncipe. Aceita-se carro até
R$15.000,00. Tr: 373-4142.

PROCURA-SE - quitinete ou

apto mobiliado pi alugar. Tr:
275-2400 ou 9962-8154.

SANTA LUZIA - vende-se, bem
situado, cj 14x30, pronto pj
construir, cj água, luz e esgoto.
Valor à combinar. Tr: 275-2335.

SANTA LUZIA - vende-se, cj
480m2, no Lot. Girassol, pronto
pi contruír, cj fncto pela CEF,
pode ser usado fundo de

garantia. R$9.500,00. Tr: 372-
1274 cj Arlete ou Valmor.

SCHROEDER - vende-se,
2.500m2. R$ 40.000,00. Ou
troca-se por casa ')a praia.
Tratar: 374-1828 cj João.

VENDE-SE - em Curitiba, cf
sobrado e ponto comI. Aceita
se troca por casa em Jaraguá
do Sul ou Guaramirim. Tr: 370-
8284.

VENDE-5E - cj 76 morgos, na

Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa cj 3 qtos, sala, copa, coz.,
lav., bwc, 2 galpões cj engenho
de melado, cj nascente de água.
Tratar: 273-1660.

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, cj 3.900m2,
totalmente aproveitãveis.
Tratar: 275-3070. Creci 8950.

VILA LALAU - vende-se, cj
640m2, cj meia água nos

fundos. R$55.000,00. Tr: 370-
1787 ou 9992-0673.

VILA LENZI - vende-se, esquina,
R. Irmão LeandrojAntônio
Carlos Ferreira, cj 525m2.

R$75.000,00. Tr: 371-5512.
Creci 8054.

VILA NOVA - vende-se, cf
724m2, área nobre, próx. Clínica
Santa Cecília. R$65.000,00.
Tr: 370-0383 ou 9143-8338.

VILA RAU - vende-se terreno Cj
364m2 , Área Nobre, Lot.

Renascença. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

ALUGA-SE - excelente ponto
comercial. Tr: 372-1566 cj
Paulo ou Ana Lúcia.

VENDE-SE - ponto comI., na

avenida' Getúlio Vargas, 146,
próx. Shopping Breithaupt.
Tratar no local.

VENDE-5E - sobrado comi., cj

empregos
CONSÓRCIO - vendedores(as),
com experiência na área externa

pj Jaraguá do Sul e região. Ótima
remuneração. Tr: 371-8153.
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437m2, centro - Jaraguá do Sul.
Tr: 275-2030j275-3964.

VENDE-SE - farmácia em

Jaraguá do Sul. Tr: 9967-4608.

VENDE-5E - panificadora e conf.

compl., balcões seml-novos, no
centro de Jaraguá do Sul.

R$35.000,00. Tr: 275-3106 cj
Luis.

VENDE-SE - padaria em

Guaramirim, compl., na R. 28
de Agosto, em frente a Estofaria
Zen. R$16.000,00. Aceita-se
carro até R$8.000,00. Tratar
no local.

VENDE-5E - ponto comercial, cj
cancha de bocha. Valor à
combinar. Tr: 9123-4741 cj
José.

VENDE-5E - loja de confecções,
cj estoque e móveis, ótimo

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

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, cj
mercadorias e mobiliário.
Defronte pj Marechal. Tr: 275-
3070. Creci 8950.

VENDE-SE - chácara no

perímetro urbano, cj 9 rnorgos,
2 córregos e 1 nascente,
cachoeira, casa cj 200m2, 2

lagoas de peixe etc. Tr: 370-
5015.

VENDE-SE - mini. sítio, cj
20.000m2 ou 40.000m2, cj
infra-estrutura pj residência e

lazer, 6km do centro, acesso
asfaltado. Preço de ocasião.
Visite nosso site:

www.sitiobarulhodagua.cjb.net
ou 370-8563.

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

VENDE-5E - na Estrada Rancho

Bom, cj 72.000m2(28 morgos),
2 casas, 3 lagoas, 150 pés de
alvoredo. R$50.000,00. Tr:
374-0435.

VENDE-SE - no perímetro
urbano, 8km do centro, cj
21.200m2, casa cj 200m2, 2

lagoas de peixe, cachoeiras. Tr:
370-5015.

PRECISA-5E - de costureira cj
prática na reta e em

acabamento, na Vila Nova. Tr:
370-8514.

PROCURA-5E - farmacêutica pj
Farmácia de Manipulação, em

Joinville. Enviar curriculum para
contato@jguatur.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jardinagem &

Paisagismo.
OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como mensalista ou diarista,
resido no bairro Jaraguá
Esquerdo. Tr: 273-1102.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar na
limpeza de lotes ou de caixa.

d'água. Tr: 370-6719.

office-boy. Tr: 370-5426. trabalhar como montador
de máquina em

metalúrgica, possuo
experiência de 17 anos e

3 meses e carta de

recomendação. Tr: 9997-
9145 c/ Sebastião.

OFEREÇO-ME; - p/ trabalhar
como diarista ou mensalista, c/
referência. Tr: 273-1102 c/
Jocimara.

OFEREÇO-M� - p/ trabalhar
como doméstica ou diarista. Tr:
370-5426 c/ Neusa.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar de OFEREÇO-ME p/

NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA JURíDICA

Curso de I OOh/aula de Direito do Trabalho
e Processo do Trabalho

Aulas aos Sáhados. das 14hs30mín às 19hs�

!I
UÁDOSUL

r----...------:--...,
FIQUE POR DENTRO!!

,I INSCRiÇÕES ABERTAS I
L_....:... .J

Agenda de Cursos

CURSOS PERíODO HORÁRIO Inscrições até! Valor

Costura Industrial 160h
24/03 à

7h30minàs
22/03/04

25/06/04
11h30min R$ 10,00

Desenho Industrial e 01/04 à
7h30min às 31/03/04

30/07/04
Artístico - 292h 11h30min R$ 10,00

Soldagem Industrial- 05/04 à 02/04/04
18h30min às 22h

.80h 13/05/04 R$ 5,00

MOPP - Treinamento
Esp. Cond. Veículos 17/04 à 8h às 12h e das 15/04/04

Rod. Transp. Produtos 02/05/04 ' 13h às 17h R$ 20,00
Perigosos

Obs.: o SENAI/Jaragul do Sul reserva-se o direito de transferir ou cancelar o curso, caso n-o atingir om'nimo de participantes.
• Valor reajustado conforme 'ndice nacional de preoos ao consumidor-INPC .

••
curso em processo de aprova-o pelo Conselho Estadual de Educa••o.

Rua Isidoro Pedri, 263
Rio Molha - jaraguá do sul/se
Site: www.sc.senai.br
email: jaragua@senai-sc.ind.br

QU INTA-FEIRA, 11 de março de 2004

CURSOS DE EXTENSÃO
DA UNERJ 2004/1

Curso: O desenvolvimento da sua empresa começa com você. C.�.: 30. Público
Alvo: Empresários de micro e pequenas empresas e pessoas que pretendam
desenvolver-se no âmbito pessoal e profissional. Dia/Semana: Sábado. Horário:
8h30mil1 às 12h. Investimento: 1+1 de R$77.00. Período Inscrição: 26/01/2004a
'20/02/2004. PeríodoRealização: 06103/2004 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+ 1 de R$58,00. Período Inscrição: 08/03/2004 a 23/04/2004.
Período Realização: 08/05/2004 a 05106/2004.

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

práticas de RIr. Dia/Semana: Sábado. Horário: 8h30min às 12h. Investimento: 1+1
de R$60,00. Período Inscrição: 26/04/2004 a 04106/2004. Período Realização:
19/06/2004a 17/07/2004.

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

construção civil: engenheiros. arquitetos, pedreiros. Dia/Semana: Terças e quintas
feiras. Horário: 19h às 22h. Investimento: 1+1 de R$92,50. Período Inscrição:
26/0l/2004 a 1.3/02/2004. Período Realização: 26/02/2004 a 1l/03/2004.

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

-J
UNERJ

Centro Univ(!.rsitário de Jaragoi'do Sul

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

com Valli ou Mari.
E-mail: extensao@unerj.br (assunto: cursos de extensão)

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

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

Porque educação é pra semrpe".

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS SENAC 2004

C.H.: 150h # Período: 09/03 a 31/08/04 (3� e 5ê) # Horário: 19h às 22h

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

esclarecimentos necessários no que se refere ao uso correto dos medicamentos. interpretar eficientemente a receita

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

medicamentes.
.

l

SERViÇO DE PESSOAL
.

"
.

C.H.: 140h # Período: 22/03 a 17/07/04(2ª. 4ª e 6�) # Horário: 19h às 22h

Informações Complementares: 'Estará apto a realizar as atividades de rotinas de pessoal, incluindo·se

procedimentos de admissão, de folha de pagamento e desligamentos, conhecimento da legislação previdenciária,
trabalhista e tributária

QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SECRETARIADO i'
'

.
\

C.H.: 140h # Período: 23/03 a 23/09/2004 (3ª e 5�) # Horário: 19h às 22h

Informações Complementares: *Desenvolve atividades relacionadas com todos os setores de organização será

responsável pela recepção, organização, atendendo ao cliente interno e externo.

o Senac reserva-se o direito de cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número mínimo de participantes

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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OFEREÇO-ME - pI c�idar de
crianças de 3 meses a 4 anos

ou trabalhar de dlarista. Tr:

373-3787 cj Solange.

PROCURA.SE -estágio como

técnico têxtil. Tr: 371-5640.

SENHORA - se oferece pi

atender pessoas idosas, cl

pernoite. Tr: 371-9267 cl

Elvira.

�r
�� ,cláce 'f}orpo:

e Distribu,idora de. Cosméticos:.

;({'}!1JN,rlec (�??o"S(U;- �; /)llI1UU'Ut ..

Fone: 371-6110
9905-2653

Fone: 275 .. t450
Av. �t'lr. DcudO'fO d.a FonS:f..'t:;:" 491
>el" O!' - Ccnt.ro - Jilmgu,i .lo Sul

p �
Medicamentos em geral
Manipu!ãçáo de fórmulas médicas

liisioter;ípicos e

Cosmêtkos manipu/Jdas

Fone: 371-8298
Rua ajo picom 1 10 . Centro

r·",,,,,,,*,;v.-=-·,,,<·:,./.·_:,,,,7)_,x.;-;.,._""'_<0:{""'O�1

! RACCOCosméticosi
CICLOS d'RACCO

!

DMAf· oue nus fíhrol muscular,1 j.

UlAllAíf . oliva \ÍJlelil de elo\lio'l e wlógen� B-

I
P9I1A(ARf . nreilo iCI1SU, lobre oi mariO! de éxpm

. 0'

•

AHA . elimina manmas o furililo penelrariio de oliVal

parti eles
: elas e L'as�is :

. ii MORE�O CLARO. I
! ,N3 alt., 7'kg, 25 ANOS .!

lª-.ª_�ª:8 º� 2']
, ,

PRE·VINA·SE
Use Camisinha

r·'·_····_�····_·
__

·_·····_········_·····:··_·_·_··_··-i

Eduarda, 19 'anos,
morena bronzeada,
dos olhos I'erdes e

corpo escultura/.
Atende hotel,

motel e residencia.

i�11.:,t13.º5J

PREVINA_SE
Use Camisinha

1
...... -

jAnuncie aqui!
I 371-1919
I

PREVINA·SE
Use Camisinha
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sessorie Empresarial

'15 à 18/03/2004
16,18,24 e 29/03/2004
22,24,26/03/2004

Programo de Excelência no Atendimento ao Público
Programo de Ex(elência no Atendimento à Padarias e Confeitarias
Programa de Ex(elência no Atendimento à Restaurentes

25/03/2004
29/03/2004

Pllleslrll • BAtitudes de um Cllmpeão de Vendlls
Formoçõo de Estratégias e Equipes de Vendas Faça sua isncrição antecipadamente e obtenha as melhores condições de investimento!

. :
,

.

���c
Saúde e Beleza

: :

I
. Shampoos, cosméticos, '

'sucos naturais de Babosa]
(Aloe vera)

1[i'(lll�.�··§·'l2=Oj_52··
t:. .. ".. : ... , .. _ .. :." .. ,,�.:_ . .)A terapia Gestáltica com crianças

roo p��������j�����f��oo
..

l
� �,� vuci m:t!í f�alH:�do da {irJ,jt srn e=l�Q sem �orn"allht, lf(lfIbn
:

cl)fll"1(!(�et OO!l�:i pou!l.Q_rla cem lindu!: acflrn�ahfIQnfGJ: Z4 ht!l
j ac �I!I� disf>o�. Temo.!: preço!;. :lCes:tí\lflic p. filJto :lletldi1ne.'lfo,
['1 tllio fl3N"! fr!VOttlNlt li voca cliente. T lunb6.rn .Q1elld(Hno� flotói.�(

toof'éj� e t{1;!:idênciM.
:275-0052 273-1174

....................................................... ""--0 ••

o desenvolvimento e o crescimento normal de uma

criança é a rota do trabalho de Gestalt terapia com

crianças. O recém nascido parte do contrato sensorial para
promover o seu desenvolvimento: ele gosta das experiências
nova? de cheiro, som, luz, cores, rostos, gosto e tato. Ele se

delicia em sua sensoriedade, e nela floresce.
A partir do sensorial, logo o bebê toma

consciência do seu corpo e aprende que pode tocar,
alcançar, agarrar, soltar. Ele mexe as pernas, os braços, e

aprende o domínio e o controle do corpo. Enquanto os seus

sentidos e seu corpo vão se desenvolvendo a níveis cada vez

maiores de consciência, passa a ter consciência de -seu

corpo e seus sentidos também evoluem. O bebê não faz
nenhuma torça para ocultar esses sentimentos, ele os

expressa plenamente. Quando uma criança está brava, nós
sabemos. Quando está contente também sabemos. Sabemos
quando está magoada, assustada, calma ou satisfeita,

Seguindo o desenvolvimento, depois, a criança
descobre que os sons que ela ouviu e repetiu tinha

significado(próximo dos dois anos de idade), que pode
começar a se comunicar verbalmente com os outros de
modo a tornar conhecidas as suas necessidade:
Inicialmente através de sons, depois palavras, e depois
sentenças,

A medida que o seu intelecto se desenvolve, ela
começa a expressar curiosidade, pensamentos, idéias .

Durante todo esse tempo seus sentidos e

sentimentos corporais estão atingindo níveis cada vez mais
sofisticados de desenvolvimento.

PREVINA·SE
Use Camisinha

Se o seu marido sai para jogar bola ou

beber com os amigos, ligue para 101m

(Bruno), loiro. olhos verdes, :1.78 de altura,

75kg. corpo malhado (só para elas).

Tratat: 9975-6450.

Desenvolvimento dos sentidos, movimento do

corpo, sentimentos, intelectual.
O bebê não tem problemas de auto estima até

aqui: ele Simplesmente é.
@ O bebê se desenvolve através do experienciar, A

consciência está tão ligada ao experiencial' que é uma

coisa só. Igualmente quando a criança em terapia
experiência os seus sentidos, o seu corpo e o uso que pode'
fazer de seu intelecto, ela recupera urna postura sadia
frente a vida. Então a terapia' proporciona o máximo

possível da experiência nas áreas que mais necessita. A
consciência facilita a mudança ..

O desenvolvimento sadio, contínuo dos sentidos e

do intelecto da criança constitui a base subjacente do sendo
de "eu" da criança. Um senso de eu forte, contribui para
um bom contato com o meio ambiente e com as pessoas
desse meio ambiente. Assim sempre que trabalhamos com

criança, adolescente ou adulto, precisamos voltar a

relembrar, recuperar e renovar, fortificar algo que uma vez

a criança teve como bebê, mas que parece ter perdido. A
medida que os seus sentidos despertam; que começa a

conhecer novamente o seu corpo, ela pode reconhecer,
aceitar e expressar os seus sentimentos perdidos. Aprende
que pode fazer escolhas e verbalizar seus desejos,
necessidades, pensamentos e idéias.

- GINECOLOGIA -

fjalfL.Jr.
',CIlMlSC 1242 • TEGO 030/79

,"o SOBRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Raw Gllilhernlt: �\h�,�e. 50 v SL 406

Fone: 370-1705
Oe solrmjmspúelúJlo;com,:br., Jl1mguIÍ {to Sul.

Joseane Patricia Marques
Psicóloga - Gestalt Terapeuta
CRI' 12/02426

! Jaraguá do Sul
Anuncie aqui!
371-1919

PREVINA·SE
Use Camisinha

lOIRO�OlHOSVERDES!
MARCOS I !,

PREVINA.SEInidnntt. 'somente p.''I I Anuncie aqui!
mulheres

. 1 371--:1.919

19143-767811 i
Das 8hs:1S 1211, < 22",., II, J I

I '

�:: :::::::::::::::::::::=:::::::::::::::.::.:: :=::=:::::::::::::::::::=:::::::::::::::J

PREVINA-SE

tnunCie aquifl,.: Anuncie aqui!
Use Camisinha 371-1919: 371-1919

j
, i

L .. __ __ __ ._ _ _ _ __ 1

Steíenen c Carol

Use Camisinha
Duas mulheres se acariciando

•
,

• só para você.

• .,...* •• ,.. .,.. .

Nataeha

A mais completa, possuída, •

agradável e perfeita. '

•

** ••• �* •• * ••• * .

9963-5544
Atendemo.. M()té�., a cWmic{lio � remos úx,ul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�. 'I ESPETÁCULO - SCAR REINICIA ATIVIDADES CULTURAIS COM CASAMENTO ABERTO MAS NEM TANTO Guaramirim apresenta
seu mapa cartográfico

,

Espetáculo sucesso de público
do GpoEx reestréia na Scar

planejamento e desen
volvimento urbano do

município, Valério Verbi
nen neste mapa há várias

informações necessárias
.

para agilizar o processo de
quem precisa de informa
ções adicionais sobre o

município. "Queremos
mostrar que nosso traba-

lho não foi perdido, ao
contrário do que algumas
pessoas nos acusaram,

quando da modificação
do software. O resultado

das nossas pesquisas está

aí. Poucas são as cidades

que têm um mapa carto

gráfico como Guarami
rim já dispõe", declara
acrescentando que a

atualização será periódi
ca tanto no perí-metro
urbano como rural.

(CELlCE GIRARDI)

GUARAMIRIM - A

Prefeitura de Guararnirim

está disponibilizando
para a Celesc - Centrais

Elétricas de Santa Cata
rina - um CD com um

mapa dos logradouros do
município. Neste mapa
constam informações

, sobre limite das quadras,
pontes e viadutos, locali

zação e extensão da linha

férrea, pontos notáveis

C0m escolas, hospital,
prédios públicos, a

rodovia BR 280 e SC

413. Constam também

informações sobre hidro
grafia com nomes dos

rios, riachos, canais e

lagoas, nome dos bairros,
rios, ruas, praças e

localização dos postes de

iluminação. De acordo
com o secretário de

ternal como esposa e

liberdade sexual com

outras mulheres.Com

duração de 80 minutos,
a apresentação tem cen

sura de 14 anos e a coor

denação da peça é de

Gilmar Moretti, ideali-
I

zador do GpoEx, criado
em maio de 2002. Até o

dia 28, o espetáculo
poderá ser visto todas as

sextas, sábados e do

rrungos, sempre no mes

mo horário, às 20h30. O

ingresso custa R$ 8,00 e

R� 4,00 para idosos,
estudantes e jovens me

nores de 18 anos. Mais

inforrnaçõesno 275-2477

ou no site www.scar.artbr.

}ARÁGUÁ DO SUL - A

peça "Casamento
Aber

to, Mas Nem Tanto",
sucesso de público em

2003, volta ao palco da

Sodedade Cultura Ar

tistica de Jaraguá do Sul

(SCAR) neste mês de

março. O Grupo de

Experimentações Cênicas

(GpoEx) apresenta no

va temporada do espe
táculo a partir desta

sexta-feira, dia 12. de

março, às 20h30, no

Pequeno Teatro da SCAR.
A peça é uma tradu

ção adaptada para a

realidade brasileira do

, original italiano "Coppia
Aperta", de Dario Fo e

Divulgação
Casamento Aberto em cartaz na Scar até dia 28 de março

moderno, que defende a

igualdade, mas não a

deseja em casa. Além

disso, o personagem
busca uma figura ma-

Franca Rame, escrita em
1983, em que destaca

crises, encontros e

desencontros. O texto

relata o homem liberal e

Primeira edição do ano do Sesc Saúde aconteceu ontem no Shopping Breithaupt
}ARAGUÁ DO SUL - O

Sesc de Jaraguá do Sul

promoveu ontem no

Shopping Breithaupt a

, primeira edição do ano

do programa Sesc Saúde.
O programa tem como

objetivo ajudar a comu
nidade a adquirir hábi
tos mais saudáveis atra-, '

vés do controle e moni-
toramento periódico da

saúde, com exames ,

orientações e pales tras
educativas.
A ,aposentada Dóris

Frahner Lange, vem to

dos os meses do bairro
João Pes�oa para fazer
,seus exames. Dessa
forma ela consegue con
trolar sua pressão e

colesterol. "Gosto de vir

de 2002 do programa e

vem periodicamente
verificar a pressão e o

colesterol. "Estava com

meu colesterol um

pouco elevado, mas já
estou conseguindo dimi
nuir estes indices",
conta ela que trouxe o

marido junto. ·"Ele está

com o colesterol mais

alto que o meu, mas

através deste programa
do Sesc podemos ir

acompanhando e ten

tando 'diminuir através

de dietas e atividades

físicas", diz. O Sesc

Saúde acontece nas

segundas quartas-feiras
do mês e atende cerca de

1 50 pess.oas por dia.

(CELlCE GIRARDI)

bem estar. Este mês o

tema foi hipertensão.
No próximo terá como

enfoque obesidade in

fantil. Estão previstas
ainda palestras sobre

DST/Aids, métodos

contraceptivos, remé
dios industrializados e

genéricos, benefícios
com atividade fisica,
stress, ,Lesões por Es

forços Repetitivos e

visão.

No ano passado o

Sesc atendeu através

deste programa cerca de

1,5 mil pessoas em

Jaraguá do Sul. Urna
delas é a dona de casa

Dolores Campregher,
59 anos, do bairro Ami

zade. Ela participa des-

ao programa porque é

mais fácil e prático para
verificar se estou com

meus níveis de acordo.
Se eu fosse procurar um

posto de saúde teria que
marcar hora, fazer a

consulta 'e ainda voltar

para saber dos resul

tados. Aqui posso acom
panhar tudo com mais

rapidez", explica a- se

nhora que tem seus

níveis de colesterol e

pressão de acordo com

seus 64 anos de idade.
A técnica de atividades

, do Sesc, Cristina Muhl

brandt explica que mes

mo com estes exames as

pessoas com mais de 60

anos devem ter um

acompanhamento mé-

ésar Junkes

Público comparece para fazer exames periodicamente
dico periódico. "A gente demos orien�á-Ios a

indica as pessoas que córner de maneira mais

estãó dentro dos valores saudável e manter algum
permitidos que voltem a tipo de atividade física",
cada dois meses. Já os considera. Cristina.

q�e estão acima da mé- O programa Sesc

dia, venham todos os Saúde já vem sendo de
meses e, além disso, senvolvido desde 2000,
procurem um mêdico. e aborda sempre assun

Pela nossa triagem, .po- tos referentes a saúde e

'F!
>"'"

/.'-Fellows'
{ IDIOMAS

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do 'Sul •
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I ESPETÁCULO: ROBERTO ZAGuÉz APRESENTA SEU SHOW ESTE M�S EM JARAGUÁ DO SUL E CORUPÁ
i
I l

Música sem fronteira com tango
e bolero em Jaraguá do Sul

}ARAGUÁ DO SUL - Os

amantes da música

romântica terão oportu
nidade de reviver suces

sosantigoscoma'�oche
de Tangos e Boleros",
com o músico Roberto

Zaguéz e o grupo Boleros

Tangos Show. A apresen
tação internacional acon
tece emJaraguá do Sul no

dia 25 de março, no

Parthenon Hotel e 26 no
I

Hotel Tureck, em Coru

pá, a partidas 20 horas.

A noite de tangos e

boleros é apresentada no
sul do pais hámais de dez
anos e tem levado roman
tismo e nostalgia ao pú
blico que se encanta com

as apresentações de
BésameMucho, La Barca,
Perfídia, Relógio, entre
outros. "Este show é feito

para dançar e emocionar

as pessoas e tem um pú-

Divulgação
Músico faz uma compilação de grandes artistas

blico garantido porque é rante o músico.
uma opção diferente de A apresentação conta

tudo que é apresentado com a participação de
nos dias de hoje. A'i!' músicos brasileiros como

pessoas com mais de 40 Gilberto Melo, na bateria
anos não tem este tipo de e percussão e Selpa no

opção de diversão", ga- contrabaixo, além do

maestro Cézar Leite. O

uruguaio Jhonny Robert,
filho do cantor Roberto

Zaguéz também participa
interpretando músicas

românticas. Fazem parte
ainda o argentino Apari
cio Konce noBandoneon
e o casal de bailarinos
Marco e Elayne, que
apresentam omelhor tan

go da Argentina. "Fa
zemos ainda ainda uma

recompilação de grandes
cantores como Julio Igle
sias, Luis Miguel, Lucho
Gatica, e Roberto Carlos

que tem músicas ótimas

e que o público pede
sempre"·, destaca Zaguéz.

Os interessados em

ver o espetáculo dó artista
podem comprar os ingres
sos antecipadamente na

recepção do hotel Parthe
non ou noTureckGarten.
A venda é limitada.(CG)

Associaçãó das artesãs expõe produtos para época de Páscoa
]ARAGuA DO SUL - A

associação das artesãs de

Jaraguá do Sul está prepa
rando uma exposição de

produtos para a época de

Páscoa. Segundo a vice-te

soureira da associação Kátia
Rueckert a intenção é reunir

as cerca de 40 associadas

11 para um diversificado leque
I de produtos artesanais.

Além do que elas produzem,
como toalhas, cestas, coelhos
e vários objetos de decora

ção o objetivo é trazer' DU

tros produtos para serem

expostos no mercado pú
blico. "Fizemos um convite

para a Associação dos. Pe

quenosAgricultoresFamiliares

Alexandre Bcqo

Artesanatos podem ser adquiridos a partir de sábado

e Artesanais deJaraguá do Sul
-

A idéia, segundo ela, é chamar
(Apeafa) para que eles se aatençãodacomunidadepara
integrem na exposição e pos- o trabalho artesanal. ''As pes-
samos apresentar à comuni

dade tudo o que produzimos
e temos àvenda",adiantaKátia.

soas às vezes entram no

mercado e ficam admiradas
em encontrar materiais que

não são mais comercializados
nos mercados comuns",
afirma. A' exposição inicia

sábado, dia 13, e deverá

permaneceratéa semana santa
De acordo com Kátia a época
de Páscoa e de Natal são as

melhores para o mercado

público. ''Ano passado, que foi
nossoprimeiro ano atendendo

\

ao público como associação
tivemos um movimento
muito bom.

Vendemos praticamente
100% a mais do que nos dias

normais", avalia a artesã. O
mercado público está

localizado na Rua Getúlio

Vargas, em frente ao prédio
da Previdência Social. (CG)

Flávio U

Cerca de 300 ex-colaboradores visitaram o museu Weg

Ex-colaboradores da Weg
participamde ronfutternização

]ARAGuA DO SUL -

Cerca de 300 ex-funci
onários da Weg partici
param de uma confrater

nização no final da tarde
de Segunda-feira no

Museu da Weg. O encon

tro reuniu ex-funcionários

da empresa de toda a

região. "O encontro foi
muito produtivo, e supe
rou nossas expectarivas",
conta Caio Mandolesi, do

departamento de marke

ting da empresa.
O presidente do Con

selho administrativo da

Weg, Eggon Silva esteve

presente e destacou a

importância do trabalho

dos colaboradores que

plantaram uma semente

que hoje outros funci
onários estão colhendnj

Weg tem este bom desem

penho graças a colabo

ração e dedicação destas

pessoas", agradece Silva.
"O encontro foi uma

maneira de convidar os

ex-funcionários para m

conhecer o museu da Weg
e também proporcionar
um momento de agra
dável reencontro e confn

ternização", destaca Man

dolesi que ressaltou o
m

sucesso do primeiro en

contro; já pensando num

segundo. Como parte da e

programação a empresa c

levará os ex-colaboradores d
para visitarem a fábrica no

c

dia 23 de

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA
d

a

GERAL DO SINDICATO
q

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas f
Indústrias Químicas, Plásticas, Borrachas, Papelão e

Isopor de Jaraguá do Sul e Região, convoca todos os

sócios da Entidade de sua base territorial: Jaraguá do c

Sul, Guaramirim, Corupá, Massaranduba e

Schrôerder, para Assembléia Geral Ordinária, a

realizar-se no dia 20/03/2004, em primeira
convocação às 09horas e em segunda e última

convocação às 09h30min, com qualquer número de

presentes, tendo por local a sede do Sindicato sito a

rua José Ernrnendôerfer, 240 - Bairro Nova Brasília.

Com a seguinte ordem do dia:
.

. Prestação de contas da,Diretoria em relaçao
-ao exercício de' 2003, conforme prevê o

Artigo 10, letra h, do Estatuto da Entidade.

Jaraguá do Sul - se, 11 de Março de 2004.

Sergio Luis Ferra0

A cozinha oficial
da casa do BBB4

r�

Herlim
Valorizando seu estilo de vida.

AlhanHlo Rosa,l4f7· centro· Ovaramlrlm 373-0371
w w w _ c o z j n h a s b e r I i rn . co rn .

br
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César Junkes

ntrega foi feita ontem, pela gerência de marketing

scola Euclides da Cunha

ecebe livros do Breithaupt
jARAGuA DO SUL -

Os alunos da Escola

da

I mos, receberam ontem

centenas de livros, doa
, dos pela Rede Brei-

thuapt. Os livros, de
acordo com o gerente de

marketing Pedro Lopes
de Oliveira, são resul

tado de campanha feita
em todos os supermer:"
cados da rede. "Agra
decemos aos nossos

clientes, que colabora
ram com a nossa ação
doando o material" ,

argumenta o gerente,
que foi pessoalmente
fazer a en trega do

material, juntamente
com o colega, Eduardo
Entrebato.

,

Ainda segundo Oliv
eira, essa campanha faz
parte dos projetos soci
ais desenvolvidos pela
empresa, A coleta e a

entrega dos livros é feita
duas vezes ao ano ,

sempre no inicio do ano

letivo e depois das férias
de julho. "Escolhemos
sempre duas escolas
para receberem o ma-

teriaI. Desta vez, as

beneficiadas foram as

escolas Valdete Piazera

Zindars e Euclides da
Cunha e nesse sentido,
os alunos, que terão

oportunidade de ampliar
conhecer novas biblio

grafias e a escola, am

pliar o acervo.

A aluna Luana Caro

lina Brasão, que cursa a

primeira série do ensino

fundamental afirma que
está ansiosa para es

colher alguma coisa para
ler. ''Agora eu já sei ler.

Vou gostar de pegar um
livro diferente para ler";
enfatiza a garotinha.
N a avaliação do

diretor da Escola Eu

clides de Cunha, Leo da
Silva são iniciativas

como .essa que elevam a'

qualidade da escola. ''A

Es�ola não pode cami

nhar sozinha.Preci

samos, de parceiros",
enfatiza o diretor.
A Escola Estadual

Euclides de Cunha tem

760 alunos e oferece

desde o pré-escolar ao

ensino médio.

(MARIA HELENA DE MORAES)

liMPASSE: PREFEITO AFIRMA QUE NÃO VAI ROMPER O CONTRATO E SERViÇO CONTINUA, POR ENQUANTO

Empresa Cartão Jaraguá não
pára até novo parecer da Justiça

}ARAGuA DO SUL - ''A

sentença existe, mas não
tem eficácia". A afir

mação é do procurador
jurídico da Prefeitura,
advogado José Carlos

Klitzke, ao referir-se a

continuidade da cobran

ça do serviço de estacio

namento rotativo do

município, que teve

sentença favorável a sua

suspensão, proferida na

terça-feira desta semana

pela juíza Quitéria
Tamanini Vieira Peres.

Em sua sentença, a juíza
determina a suspensão
do serviço público
delegado de Estaciona

mento Rotativo Contro

lado na cidade até que
.

se proceda na esfera

legislativa o seu redi
mensionamento.

Na avaliação do pro
curador, o caso está

sujeito ao duplo grau de

jurisdição, não produ
zindo efeito senão

depois de confirmada

pelo Tribunal de Justiça,
ou seja, a Prefeitura, por
obrigatoriedade, deve
entrar com recurso e

aguardar o pronuncia
mento do Tribunal de

Justiça. "O duplo grau
de jurisdição, que é este

caso, funciona como

uma espécie de controle.
É o Tribunal que vai

decidir se suspende a

sentença da juíza ou

não, no momento que
transitar em julgado",
explica o procurador.

F'" Turmas fechadas para empresas
com vocabulário direcionado;

F" Convênios com �!flpresas,

e escolas da reglao;

fi"o- Material didático,

específico para crianças;

F'" Turmas para todas as
i

idades a partir de 8 anos;

Quanto ao prazo para o

pronunciamento dó Tri
bunal, Klitzke salientou

que não existe estima

tiva, mas pode "demorar
ou não".

A sentença da juíza
é resultado da ação civil

pública de autoria do

Ministério Público de
Santa Catarina contra a

empresa Cartão Jaraguá,
de 17 de fevereiro de

2003.

Na sentença, a juíza
considera parcialmente
prcsceden te a ação e

declara a inconstitu

cionalidade de dis

positivos legais da lei

municipaI2067/95, que
institui o serviço, e a

regulamentação promo
vida em leis posteriores,
incluindo o decreto

3454, em seu artigo 20,
"uma vez demonstrada
a ilegalidade da exi

gência do preço público
de regulamentação na

forma apresentada.
A juíza. também

anulou termo aditivo
número 098/96 ao

termo de concessão do

serviço, formalizado em
fevereiro de 2002, feito
sem licitação".

Ainda de acordo com
o procurador jurídico da

Prefeitura, a sentença da

juíza não foi embasada
no relatório da CEI (
Comissão Especial de
Inquéri to) promovida
pelo Legislativo, em

2003.(MHM)

(i"" Curso de Viagem, Curso Vip
e Aulas Business;

Alexandre Bago

Procurador Zeca Klitzke e prefeito Irineu Pasold
afirmaram ontem que o serviço continua

CONDiÇÕES
A continuidade do serviço, ainda de acordo com

a sentença da juíza, depende do redimensionamento

do serviço, como instituição de tolerância para
estacionamentos considerados rápidos, inclusive
quando o usuário não colocar o cartão ou mesmo

quando ultrapassar o tempo previsto e, se facultada

foi a regularização da infração de trânsito, que se opere
mediante pagamento do preço público pela aquisição
do cartão correspondente apenas ao tempo em que,
efetivamente, durou o estacionamento, "afastado o

cunho sancionador e lucrativo da cobrança quando
feita em proporção superior".

A empresa foi condenada a pagar 50% das custas

processuais já que o município está legalmente isento
de tal encargo.

QUESTÃO SOCIAL

Na avaliação do prefeito lrineu Pasold, que afirmou

acatar a decisão da justiça, o problema também é social,
"São mais de 50 empregos. Essas pessoas não sabem o

que fazer e estão preocupadas com o futuro. A maioria

das monitoras depende exclusivamente desse emprego
para viver" lamentou o prefeito, que optou, pelo menos

por enquanto, em não romper o contrato com a empresa
justamente em função' do problema do desemprego, ''A
minha decisão, asara, é acatar � esperar a definição do
Tribunal de Justiça", argumento Pasold.

Ontem à tarde, um grupo de monitoras, lideradas pela
gerente da empresa emJaraguá do Sul,Miriam Kupas, esteve
naPrefeitura para uma audiência com o prefeito. ''Elas vieram
por conta própria porque estão preocupadas com a

possibilidade de desemprego", relata o prefeito, que pede, a
compreensão e o entendimento da comunidade.

,.� Livros didáticos super conceituados
". INGLÊS - NEW INTERCHANGE - CAMBRIDGE

.

ESPANHOL - CUMBRE

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul •
Fone (47)275-3475. E-mail: fellows@netuno.com.br
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:, I SE,GURANÇA - CRIAÇÃO DO CONSEG É UMA DAS METAS PARA TRAZER MAIS SEGURANÇA A REGIÃ�

Moradores de NereuRamos se
reúnem e pedemmais segurança

]ARAGUÁ DO SUL -

Moradores eaassociaçãoda
região de Nereu Ramos

realizaramnanoitede terça
feira, dia 9, no Salão da
ComunidadeNossaSenho
ta do Rosário uma reunião

para solicitarmais segurança
para a comunidade. Partici

param desta reunião o

Major Reinaldo da Polícia

Militar, a Delegada Dra.

fulraKonelI,Presidentes de
Conseg (Conselhos de

Seguranças) do bairroÁguâ
Verde eRau,Presidentes de
Associação de Moradores

de Três Rios do Norte, do
vereador Paulo Garcia,
Pedro Garcia e aproxima
damente 300 moradores

da região. O principal
tema discutido foi a

segurança para aquela
região, onde ultimamen

te estão acontecendo
diversas ocorrências,
como furtos, arrorn-

César Junkes
Cerca de 300 pessoas participaram da reunião

bamentos, vandalismo, Conseg na-quela região,
entre outros. ''A comuni- recebendo adesões no

dade local solicitou a final da reunião, para a

reabertura do Posto formação da 1 °Diretoria.
I)

, Policial, como uma forma ''Ainda não obtivemos o

de inibir a criminalidade. número suficiente de
Porém a PoliciaMilitar de

Florianópolis argumentou'
que não é viável a criação
deste posto pelo fato da

polícia não ter pessoal,
material bélico nem vià�
turas", informou o verea

dor Floriani. Outro ponto
importante foi o primeiro
passo para a criação do

Dinamarca se une para pôr
Nicolas Kiesa na Fórmula 1

Um site dinamarquês
vai copiar a idéia dos fãs

de Zsolt Baumgartner e

lançar uma campanha para
recolocar Nicolas Kiesa

em um cockpit de F-1. A
página, criada porAllan T.
Rasmussen, vai servir de

arrecadação de fundos para
que o piloto local consiga
a quantia suficiente para

"comprar" uma vaga.
"Não podíamos ficar

sentados vendo um talento

como aquele desaparecer
da cena das corridas",
disse Rasmussen. "E quan-

I' do o Príncipe joachim da

Dinamarca pediu em uma

entrevista para um jornal
um apoio para o Kiesa,
copiamos a idéia dos

húngaros e, agora, o fundo

está em andamento",

completou.
,

Os fãs de Baumgar
tner, assim que o governo
decidiu retirar a verba

prometida ao piloto (US$
4milhões) para ocupar um
lugar naMinardi, se reuni
ram e lançaram: uma página
na internet para conseguir
a grana. Kiesa ficou bas

tante satisfeito com a idéia.

"É uma batalha conseguir
patrocínios quando você

vem de um país pequeno
como a Dinamarca."

A quantia de que
Nicolas necessita são US$
3 milhões, segundo suas

palavras. Ele participou das
últimas cinco etapas da

temporada de 2003,
terminando todas.' Seu
melhor resultado foi um

11° no GP dos EUA.

adesões, mas realiza

remos em breve uma nova

reunião para conversar

com a comunidade.
Mas o primeiro passo

foi dado", diz o assessor

Denílson Henn. De

acordo com a polícia
militar serão realizadas
rondas mais intensivas no

bairro, inclusive a noite

quando a incidência de
delitos aumenta. A· dele

gada Fedra Konell orien-
'tau as pessoas que não

comprem produtos ou

equipamentos baratos e

sem procedência, pois
podem estar alimentando
o mercado do tráfico. "Se

unirmos forças, a comu
nidade e a policia conse

guirão inviabilizar estas

ocorrências", adiantou.
Além da delegada, os

presidentes dos Conse

lhos de Segurança Comu
ni tária, explicaram a

aplicabilidade e as van

tagens da comunidade

estar reunida. "Temos'

poucas adesões por
enquanto, mas o primeiro
passo foi dado para que
Nereu Ramos também

tenha seu Conselho de

Segurança", finalizou

Floriani.(CG)

Aulas deMatemática diferenciadas

noColégio São Luís
MEDINDO ALTURAS "INACESsfvEIS"

Desde séculos .antes de Cristo, o homem registra
tentativas de medir grandes alturas. Sendo este

feito narrado pela primeira vez quando Tales de
Mileto usou as descobertas de Pitágoras de

Sarnas para medir a grande pirâmide de Queóps,
'.

um grande feito para aquela época quando não

existiam os instrumentos de medidas (nem as

unidades), que existem hoje.
O conhecimento científico que nasce na maioria

das vezes de observações de um fenômeno e/
mi de tentativas do homem de interpretá-los,
revela a grande necessidade de aliar teoria e

prática.
Por esse motivo, nas aulas de matemática, os

alunos das 8as séries do Colégio Marista São Luís,
que haviam estudado os .conceitos teóricos sobre

semelhanças entre triângulos em sala de aula com

o professor Élson Quil Cardozo , puderam
"experimentar" esse conteúdo medindo diversas

alturas "inacessíveis" dentro do próprio colégio,
como a altura das grandes árvores e do telhado

do prédio.

Austrália: Senado quer tabaco
fora do Grande Prêmio
O Senado australiano pediu providências imediatal
do governo para que a propaganda tabagista sejl
banida do GP de F-1. Lyn Allison, da bancadl
democrata, lidera a campanha que condenou o alto
número de patrocínios deste tipo de produto m

corrida do último fim: de semana em Melbourn� I

Allison afirma que nunca viu tanta propaganda de o

tabaco na Austrália, através da imagem de TV e F
das fotos nos jornais e internet. Ela acusa o governo

de estar fazendo "vistas grossas" para o problem�
"Isso acarreta em mais jovens se tornando viciada

C
- S

em cigarros e nicotina", comentou. "Não é o

Michael Schumacher quem é o grande venéedordo fi

evento deste ano", continuou a senadora.
o

LOTERIAS C

u

Quina
concurso: 1271

Megasena
concurso: 543

35-37-42-46-49-54 01-19-34-39·68
�----------------��------------�·S

p
(I

Loteria Federal
concurso: 03815
1 ° Premio: 32,886
2° Premio: 38,896
3° Premio: 43.832
4° Premio: 36.492
5° Premio: 43.368

Lotomania
concurso: 3,98

02 - 05 - 06 - 08 - 10 -

14-17-21-39-4347
- 55 - 64 - 71 - 76 - 81 -

89 - 93 - 94 - 99

A

d

d
t(

Prefeito Municipal

EDITAL CONVITE NO 30/2004
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAl

POLfclA MILITAR
TIPO MENOR PREÇO

Jaraguá do Sul (sq, 09 de março de 2004

Objeto: Aquisição de Gás natural veicular.

Tipo: Me�or Preço.
Regimento: Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alterações posteriores.
Prazo e localpara entrega dos enveÍopes: Ati
as 14:00 horas do dia 19 de março de 2004, na

Divisão de Licitações da Prefeitura, sita à Rua

Walter Marquardt n? 1.111 - bairro: Barra do Rio

Molha.

Abertura dos envelopes: às 14:00 horas do dia

19 de março de 2004, na sala de reuniões.

Informações: O Edital e esclarecimentOS

poderão ser obtidos no seguinte endereço; Rua

Walter Marquardt, n" 1111, ou pelo fone 0",,47,

372-8058.

IRINEU PASOLD
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RICIÚMA: TIGRE PREPARA LISTA DE D,ISPENSAS

diretoria do Criciúma deverá anunciar até o fim

esta semana uma lista de dispensas de jogadores. O
irne foi eliminado do Campeonato Catarinense e

gora estuda
a formação de um novo elenco para a

isputa do Campeonato Brasileiro.

técnico Vágner Benazzi está sendo encarregado
a fazer a lista, porém não divulgou nenhum nome.

treinador se reuniu com os dirigentes na noite de

rnt egunda-feira e pediu a contratação de reforços para

IOf o Campeonato Brasileiro.

Vf FIGUEIRENSE: TÉCNICO E LATERALSÃO ABSOLVIDOS

mo .terça-feira foi de vitórias para o Figueirense no

ma ribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina.

O treinador Dorival Júnior e o lateral-direito Paulo
dOi

Sérgio foram absolvidos em seus julgamentos e

é o adem defender o time na estréia do quadrangular
00 final do Campeonato Catarinense.

os dois, o que corria mais risco de ser punido era

o jogador. Expulso na partida contra o Lages, no
Orlando Scarpelli, o lateral poderia ficar fora de mais
um jogo. Os auditores do Tribunal, no entanto,

preferiram aplicar a pena de apenas uma partida, já
cumprida contra o Joinville.

Série A1: estatísticas de público e renda
Aototal104.153 torcedores prestigiaram seus clubes
durante a primeira fase do Campeonato Catãrinense
da Série A1. A média é de, aproximadamente, 1.736
torcedores por jogos. A arrecadação total foi de R$
638.844,00 média aproximada de R$ 10.647,00 por
jogo.
Grupo A
O maior público e maior r�nda foram registrados
na partida Chapecoense X Avaí, 5.345 torcedores

para uma rendá de R$ 32.025,00. Os menores foram
na partida entre Avaí X Tiradentes, 151 torcedores

para R$ 877,50 de renda.
Grupo B
O maior público e maior renda da competição
foram registrados na partida entre Marcílio Dias X

Figueire1).se, 7.102 torcedores pal'a uma renda de R$
47.495,00. O menor público deste grupo e da

competição foi registrado na partida Lages X
Tubarão, foram 150 torcedores, par� R$1.025,00 de
renda.

EQUIPES DA REGIÃO E PARANÁ SE REÚNEM

Corupá - Acontece neste final de semana o 140
Festival Esportivo na Sociedade Esportiva e

Recreativa Floresta, na cidade de Corupá. Várias
equIpes da região e também do estado do Paraná
estarão fazendo as partidas com o intuito da

confraternização pelo esporte. Segundo o diretor
esportivo da Sociedade, Valdino Tecilla, o festival é
urna forma de integração entre as equipes e a

COmunidade. "É válido lembrar que não e um

torneIo pai d .., id' s ca a eqUIpe Jogara apenas uma parti a

� t�das ganharão um troféu de participação", diz

,ebcIlla. Os jogos iniciam às 10 horas da manhã de
sa ado
N

e se estendem até por volta das 18 horas.
o domingo, a primeira partida está marcada paraas OIto h

'

h
oras e as partidas devem terminar às 17

oras Para e c .

I'
.. -

d
.

ncerrar o restrva , tera a partlclpaçao o

�essoal do programa Viola e Gaitaço. A Sociedade

ESportiva e Recreativa Floresta fica localizada na

Strada Ano Bom, na cidade de Corupá.

-

esporfe@Jornaicorrelodopovo.com.Br
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.TORCIDA: PILOTO CONVOCA POPULAÇÃO DE JARAGUÁ PARA PRESTIGIAR PROVA EM CURITIBA

Kreis Jr. começaumanova etapa
emsua carreira como piloto

JARAGuADO SUL. - o ,

piloto' Kreis Jr. estréia,
neste, final de semana: na

Copa Clio no Autó

drorno Internacional de
Curitiba. Kreis iniciou
sua carreira no Auto
mobilismo Catarinense

no ano de 2000, em

pistas de terra, e começa

agora uma nova etapa,
correndo no asfalto. Se

gundo o piloto, a princi
pal diferença é conseguir
buscar as melhorias a

cada volta. "Treinei em
, Interlagos e minha evo

lução foi muito grande,
por ser meu pnmerro ano
na categoria", diz Kreis,

Os treinos oficiais

começam nessa sexta

feira e o classificatório

será no sábado, corri

início às 14h30. "Temos
uma hora de treinos e

duas voltas para conse

guirmos o melhor tem-

,... Divulgação
Kreiss Jr. fez testes com o novo carro na Pista de Interlagos em Sao Paulo

po", revela Kreis. No

último treino coletivo

que g piloto fez, ele al

cançou o quinto melhor
tempo entre 17 corre

dores. A equipe do

piloto será a Carreira

Racing, que conseguiu
uma Ja colocação na

Copa Clio do ano pas
sado e um título em 2002.

"Meu objetivo para este

ano é terminar entre os

dez primeiros, afinal

estou estreando na

categoria e também em

pistas de asfalto", diz
Kreis. A prova será

realizada no domingo, \

com início às 11 h45 da
manhã. O piloto convo
ca a torcida jaraguaense
para comparecer à

Curitiba e prestigiar a

corrida. "Correr com o

apoio da torcida é mais

motivante e sabemos

que a distância até Curi-

tiba não é tão grande,",
comenta A corrida tam

bém terá transmissão ao

vivo pela TV·Record, a

partir do meio-dia. Ele

também agradece aos seus

patrocinadores pela confi
ança que vem recebendo

deles. Mais informações
sobre o piloto e a corrida

desse final de semana

podem ser vistas no site

www.krei sjr.com.b r.
. (JULlMAR PIVATTO)

CME de Schroeder se reúne hoje com equipes doMunicipal
SCHROEDER - Abertas

as inscrições para o

Campeonato Municipal de
Futebol de Campo em

Schroeder. A primeira
reunião entre as equipes e

a comissão organizadora
será hoje à noite, às 19

horas, no Aúditório do

Centro deMúltiplo Uso, na
Rua Paulo Jahn. Nesta
reunião, serão discutidas as

sugestões e as críticas pat;a
avaliar o que pode melho
rar em relação à edição do
ano passado. Para partici
par do Campeonato, é

necessário residir ou traba

lhar em Schroeder há, no
mínimo, 60 dias antes do

início da competição, que
estámarcado para0 dia28

de março.
Edite Hang, da Comis

sãoMunicipal de Esportes

de Schroeder, explica que
nas últimas dmis edições,foi
aberta a possibilidades das
equipes inscreveram até

um atleta de "fora". "Essa

questão será discutida na

reunião de hoje à noite e'

será decidida em conjunto
com as equipes", diz Edite.
Após o encontro de hoje,
as equipes interessadas

terão até o dia 18 de março

para fazerem a inscrição.
Quem quiser participar do
torneio, deve procurar a

CME de Schroeder.

Umadas novidades

desse ano será que o cam

peonato será disputado
em três estádios diferentes.

Além do Estádio Muni

cipal Cláudio Tomazelli, os
jogos acontecerão tam

bém no Campo Rio Ca

.marada e no EsporteClu-

be Aliança. A comissão

ainda esp.era manter o

número de dez equipes,
como ocorreu no último

ano. O campeão do ano

passado foi o Sport Ran-

cho Bom, que já conquis
tou por quatro vezes a

competição e está atrás
.

somente da equipe do

Comercial, que tem cinco

títulos. Qulimar Pivatto)

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!.: O(XX)l1 40�3-5512.
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• DISPUTA: JOGOS DECISIVOS SERÃO DESTAQUES NAS ÚLTIMAS RODADAS DO TORNEIO

Definições nas últimas rodadas
doTorneio deFutsalemSchroeder

SCHROEDER - Termina
nesta sexta a primeira fase
do Torneio de Verão Aberto
de Futsal, em Sch-roeder. As
rodadas d� hoje; e amanhã
terão jogos de-cisivos para
a definição dos últimos
classificados. São cinco

chaves, onde se classificam
os dois primeiros de cada

grupo e os dois melho;es
terceiros no geral.

Pela Chave A, a Farma
reis está em primeiro lugar
com sete pontos, seguida
pelo Posto Cidade com seis.
A Franca Calçados tenta

conseguir uma das vagas
dos melhores terceiros
colocados. A Coremaco é a

única equipe garantida na

próxima fase na Chave B,
com seis pontos. Sales
Seguros/Di Trento Auto
móveis, com quatro e

Butuca Esp. Clube, com

um, disputam a outra vaga.
A equipe da Sales Seguros/
Di Trento Automóveis joga

Valência/Julecler/JGB é a líder da chave E com seis pontos

hoje à noite com a Corema- tam hoje à noite �nde Sestrem e a Wizard/CEJ/
co e o Butuca enfrenta a definem a situação do FME que enfrentou a Va-
Baumann na noite dessa grupo. No último jogo lência/Juleder/JGB ontem

sexta-feira. Na Chave C, a dessa sexta-feira, a Malwee à noite e, até o fechamento

liderança é da lcro lnfor- juvenil e â Kiferro disputam dessa edição, os jogos desta

mática, com seis pontos. A a lide-rança da chave D. Já quarta-feira ainda não

Grameyer Equip. Eletrô- a ValênciaJJulecler/JGB é a haviam terminado. A Ar-
nicos e a Baquetas Spankipg líder da chave E com seis tex/Labambina/Sestrern
dividem a segunda coloca- pontos. Dividindo o segun- enfrenta hoje à noite a A.

ção com três pontos cada. do lugar, com três pontos, A. Kikon Plika Ação defi-
As duas equipes se enfren- estão a Artex/Labambina/ nirido então este grupo. (JP)

,

A]AB define estratégias para a temporada de 2004
JARAGuA DO SUL - Em

reunião realizada na

última quinta-feira, dia
quatro, a Associação
Jaraguaense de Basquetebol
traçou os planos para a

temporada 2004.

Apesar da temporária,
desativação da equipe
adulta, a AJAB disputará
todos os campeonatos
estaduais das categorias de

base.rnostrando a força do
trabalho realizado na

modalidade em Jaraguá do
Sul.

, Ao todo serão três

equipes masculinas e três
femininas em atividade,
envolvendo cerca de 60

atletas com idades entre 12

e 18 anos, sendo 90% deles
formados nas categorias de
base da Associação, que
mostra o bom trabalho dos

professores.
As equipes da AJAB

também representarão o

município nas com

petições promovidas pela
Fesporte, como a Olesc, os
Joguinhos Abertos e os

Jogos Abertos.
As novidades ficam por

conta da volta da equipe
Mirim Masculino ao

Campeonato Catarinense,
com presença viabilizada

graças ao apoio da Braz

Fox Games, e da debutante
equipe juvenil feminina,
que também buscará o

título dos Joguinhos
Abertos.

Durante a reunião foi
cobrada a conquista de

pelo menos um título
estadual por naipe, inde
pendente de categoria ou

da competição. Segundo o

presidente da AJAB,
Nicolas Foscolos, tal

cobrança se justifica pelo
grande investimento que a

entidade está realizando
nas categorias de base.

Tenista do Baependi vence etapa regional emJoinville
]ARAGuA DO SUL - o

tenista Téo Mayer, do
Clube Atlético Baependi,
sagrou-se, campeão da

primeira etapa regional do
Campeonato Catarinense
de Tênis, promovido pela
Federação Catarinense. A

competição aconteceu no

último domingo, na

quadra do JoinviUe Tênis

Clube, na cidade de Join-

ville. O tenista já foi

campeã9 estadual na

quarta, quinta e sexta classe
e agora tenta repetir o feito
na segunda classe.

A Associação de Te
nistas de Jaraguá (ATJ),
ainda informa que as

inscrições para o Circuito

ATJ de campo estarão

abertas a partir de segunda- .

feira, dia 15/03, na

secretária do Baependi., A
primeira etapa ocorrerá

nos dias 25 a 28 de março,
nas dependências do dube.

Os organizadores pre
tendem reunir um grande
número de atletas para esta

primeira etapa, pois da
vale pontos para o ranking
municipal. Este ano serão

incluídas no Circuito as

categorias profissional e

veteranos, bem como a

master. As inscrições en

cerram no dia 22 demar- .

ço. (JP)

QUINTA-FEIRA, 11 de março de2

Mesa-tenistas deJara
estréiam no Estadual

]ARAGuA DO SUL - A

equipe de mesa-tenistas da

Fundação Municipal de

Esportes participa com 14

competidores na primeira
etapa do Circuito Estadual
de Tênis de Mesa, a ser

realizada de sexta-feira a

domingo (12 a 14/03), em
JoinviUe. Atuando em seus

respectivos naipes, Jéssica
Lemes Formigari, Fernan
do Uller, Luiz Felipe Alves
da Silva, Leonardo Nichel
latti e Cristhian Pedrotti

representam Jaraguá do Sul
na categoria mirrm,

enquanto que Fabiana
FrancieUe Gross, Giovani
da Silva, Marciel Costa,
Éder Fernando Borges,
Renato Pedroso de França,
Franciele Juliane Bonatti e
Guilherme Herzog Schu-

encke competem nain[
til. Já Danielle Crisl
Stolf e Gabriel Chi '

Getelina estão inserit
respectivamente, nas Q

gorias juvenil feminin,
pré-mirim masculina,
grupo jaraguaenss est
sob o comando do tI'
dor Marcos Albino,

De acordo comi
calendário da competi'
a segunda etapa do cir

.

estadual está previsnj
o dia 21 de maio, na cio
de Criciúma, junta-m
com o Campeo-n
Estadual. As outras!
acontecerão em São Be
do Sul (18 de junho), li
Barras (10 de setemh

Florianópolis (15
outubro) � Jaraguá do)

(19 de novembro).

Novos diretores assume

suas funções na Fesport
O diretor geral da Fes

porte, João Ghizoni,
recompôs a área técnica da

instituição formada por
um diretor de desportos e

três gerências subordinadas
a essa diretoria. As nomea
ções estão publicadas no

Diário Oficial da última
segunda-feira.
Marcelo Melo deixou a

gerência do Desporto de

Participação para ocupar a

Diretoria de Desportos, em

substituição a AgnalU
Nu�es. No lugar �

Marcelo entrou Rosâng'
de Castro. Erasmo Da

ani deixou a Gerência

Desporto de Rendiment
substituído por Joser
Teixeira. Ademar Silva �

mantido na Gerência o

Desporto Escolar. A no

Diretora de Administra'
é Ângela Pandolfo. Visi

à site, da Pespor'
www.fesporte.sc.gov.br
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