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Estacionamento rotativo está
sem fiscalização desde sábado

A prefeitura de Jaraguá do Sul encerrou o contrato com a empresa Cartão Jaraguá, que contava com a

concessão do estacionamento rotativo do Município. PÁGINA 7

Marisol premia lojistas quese
destacaram no cenário nacional

Cesar j unkes

Entrega dos prêmios aconteceu ontem à noite, na Scar. A premiação foi precedida por uma palestra sobre
vendas e marketing, ministrada pelo especialista em treinamento 'de pessoal, Fernando Lucena. Página 4

Segunda fase do Campeonato de
Futebol Suíço na Sociedade João
Pessoa começou com bons jogos
e público comparecendo, apesar
do mau tempo. PÁGINA 12

Kreis Jr. conquista
terceiro lugar em
sua estréia na Copa Clio

PÁGINA 11

. Torneio de Futsal em
Schroeder entra na

segunda fase
PÁGINA 11

Prefeitos da região
vão participar da
Marcha em Brasília

PÁGINA 3
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Servidora rebate com a verdade as

acusações feitas pela família Jagiello
SARA REGINA BAGO BORCHARDT

No dia)1/lo./2o.o.3 o Sr. Antônio Jagiello procurou o

Departamerito de Saúde e Assistência Social de

Massaranduba, onde foi atendido por mim Sara Bago
Borchardt, solicitando o encaminhamento para a realização
de um exame do coração (cateterisrno) pelo SUS. O

processo do Sr. Antônio de n° 99 foi encaminhado a

Secretária de Saúde de Joinville, referência para
Massaranduba na área cardíaca. O encaminhamento foi

agendado para C? dia 22/12/20.03, nesta data o motorista

da Prefeitura ficou a disposição do Sr. Amônia na Unidade
Sanitária - C�ntro de Massaranduba, local e hora marcados

para o embarque, aonde o esperavà juntamente com outro

paciente. O motorista aguardou por mais de. 30., minutos
além da hora combinada, mas, o Sr. Antônio não apareceu.
Em janeiro de 20.0.4 vieram ao DepartamentodeSaúde da .

Prefeitura o Sr. Antônio e seu filho Mario para remarcar o
exame. Questionei para família o porque do': não
comparecimento do Sr. Antônio na data marcada
anteriormente. Fiquei sem resposta. O Sr. Antônio e o filho
Mario exigiram que o exame fosse remarcado de qualquer
maneira. Após n�)Vo contato com a Secretaria de Saúde de

Joinville, fui informada que conseguiria uma vaga pelo SUS
somente para o mês de junho, a não ser que se fizesse o

exame particular pagando o preço soci�l de R$5o.O,o.o.
(quinhentos reais). O Sr. Antônio e o filho Mario Jagiello
após avaliarem o valor a ser pago para o plano de saúde

privado que o mesmo possui, quiseram imediatamente pagar
o valor social de R$5o.o.,o.o. pelo exame a ser realizado. Foi
então marcado para o dia 0.4/0.2/20.0.4.

Há mais de dez anos trabalhando com dedicação,
seriedade e honestidade, atendendo a todos deritro das

regras estabelecidas pela saúde pública, ajudando a. todos,
encaminhando consultas, viagens, exames, cirurgias, enfim,
tudo o que a saúde Pública em Massaranduba proporciona
dentro de suas condições e a todos que dela precisam. Este
é o meu trabalho. Em nenhum momento agi de má fé. Fiquei
muito surpresa quando li nos jornais, passados 37 dias da

realização do exame, o pronunciamento 'do Sr. Antônio e.

do filho Mario Jagiello. Por que isso? Com que objetivo? A
quem mais querem prejudicar? Eu simplesmente atendi u!TI
pedido insistente da família que estava ciente e em

concordância com o procedimento e o pagamento do exame

pelo valor social. Estou a disposição da Justiça, da
Sindicância Interna da Prefeitura e aguardando as provas
,que a' família do Sr. Antônio Jagiello tem para apresentar

.

ç0m relação as acusações que por eles �e foram feitas.
Inclusive alguns jornais' publicaram na manchete o termo

GOLPE. A não apresentação de provas acarretará um

processo por calúnia e danos morais movido por minha

pessoa. Quero aproveitar para agradecer as inúmeras

manifestações de solidariedade que recebi dos colegas de
trabalho da Prefeitura Municipal de Massaranduba e

infinitos telefonemas e visitas de pacientes inconf�rmados
com esta situação.
Artigos para Carta do Leitor devem 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 o�
telefone para contato, O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e
gramaticais necessanas,

OPINIÃO TERÇA-FEIRA, 16 de março de 2o�1--
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redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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. Chega de subordinação

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do io��

A semana iniciou tranqüila no

centro de Jaraguá do Sul. O que

poderia ser um caos diante da

suspensão da cobrança do

esracionaãienro rotativo, se mos
trou calmo durante a segunda-feira,
Talvez pela falta de divulgação,
alguns veículos ainda constavam

cartão. f':>. decisão foi sábia, porém
tardia do prefeito municipal, Irineu
Pasold, em suspender a cobrança,
inconstitucional, da empresa
Cartão Jaraguá. A verdade é que
ninguém mais agüentava a

intolerância das monitoras, de
signadas a não ceder nem um

minuto de tempo ao usuário. A

arrogância por cobrarem R$ 1,50
e não R$ 0,75 por causa do tempo
excedido e R$ 7,50 com rece

bimento de cinco cartões. Quem
faz 'estas regras e estabelece estes

valores? A cobrança foi esta
. belecida pela empresa, que recebe

todos os lucros e determina as

normas.A falta de jeito para lidar

com as pessoas, também é um

problema porque não existe

conversa com a maioria das'
. monitoras.

Não é preciso ir muito longe
para ver exemplos onde o

estacionamento controlado fun
ciona de forma pacífica. Em Flo

rianópolis, o dinheiro arrecadado

r A verdade é que
ninguém mais

.

agüentava a
intolerância das

monitoras, designadas
a não ceder nem um

minuto de tempo ao
usuário.'

é repassado para quatro órgãos: a
Secretaria de Urbanismo; Detran;
4° batalhão da PM e Instituto de

Planejamento Urbano. EmRio do

SUl aAssociação de Pais e Amigos
dos Excepcionais administra o

estacionamento controlado na

cidade, e há ainda uma tolerância

por parte de suas monitoras. '

A promotoria não podia mais

fechar os olhos ao que estava

acontecendo e através da ação civil

pública solicitou a suspensão da

cobrança. Inconstitucionalidade e

ilegalidades foram encontradas no

contrato da empresa. Na segunda
feira, dia 8, ajuíza Quitéria
TamaniniVieiraPeres, daComarca
de Jaraguá do Sul, condenou a

Prefeitura e a empresa, deter
minando a Pasold que suspen
desse o contrato, que afirmou que
ia: apelar no Tribunal de Justiça.
Mas o prefeito voitou atrás e

.
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decidiu fazer uma negocial;
amigável para que o município'
seja prejudicado, inexistia

rescisão trabalhista por parte'
prefeitura. Uma comissão �

criada que deverá estudar

instalação de uma outra empr

que faça este trabalho..
A continuidade do servi,

depende de um redimension,.
menta, como instituição
tolerância para esracionames

considerados rápidos, inclu�i\

quando o usuário não colocar

cartão, quando o mesmo ui

passar o tempo previsto e"

facultada a regularização'
infração de trânsito, que se o

mediante pagamento do pr,

público pela aquisição do ca
•

correspondente apenas ao te

em que, efetivamente, durou

estacionamento, afastando
cunho sancionador e lucrativo

cobrança quando feita e

proporção superior. .

A verdade é que a situa,

como está não pode ficar, A

munidade está à mercê �

vontades de uma empresa,�'
mais parece uma "fábrica dd

dinheiro" interessada maiS

faturar do que controlar
organizar o estacionamento

'jaraguá do Sul.
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REIVINDICAÇÕES DO CEFET

O deputado Dionei Walter da Silva (PT), junto
com a direção da unidade do Cefet de Jaraguá
do Sul, esteve com o ministro da Educação,
Tarso Genro, durante almoço em Joinville,
ocorrido no domingo (14). Eles entregaram ao

ministro um ofício reforçando o pedido de

audiência para tratar das reivindicações do Cefet

jaraguaense. O documento continha uma lista

de providências necessárias para a reestruturação
da unidade do Cefet de Jaraguá do Sul, única
escola profissionalizante gratuita da região. A

direção da escola também solicita a liberação de

verba de R$ 300 mil, aprovada em 2002, que é

fundamental para a melhoria das instalações da

instituição de ensino. O ministro se mostrou

interessado e se comprometeu a marcar nos

próximos dias uma agenda para discutir o assunto
com mais profundidade, em Brasília.

RÉUS NO PARLAMENTO

Onze senadores e 35 deputados federais

respondem a 76 processos no Supremo Tribunal
Federal. A maior parte dos casos, 61, envolve

parlamentares da base aliada do governo. O PT

não tem congressistas na lista. O campeão em

processos é o PMDB, com 22 parlamentares, ou
12,8% de sua bancada. Em seguida vêm o PP

(17), o P,L (12), PTB (10) e o PFL (9).
Proporcionalmente, o partido de Paulo Maluf é
o recordista, com 18,5% da bancada sob processo.
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ENCONTRO DO PFL
Vereadores se reuniram em Lages para preparar
eleições municipais "O PFL vive um excelente

momento, quando dá mostras ao Brasil de que

prestigia a verdade". Com essas palavras o

senador Jorge Bornhausen, presidente nacional
do PFL, definiu para os 768 participantes de duas
reuniões estaduais a condição e o ânimo na

quadra oposicionista. O evento aconteceu em

Lages, no final de semana, durante o primeiro
Encontro dos Vereadores e o 4° Encontro do

PFLMulher.
"Vimos que a população hoje entende melhor a

nossa mensagem, porque exercemos uma

oposição consciente, fiscalizadora e

responsável", continuou o senador Bornhausen,
�ara criticar "a ineficiência, incoerência,
Incapacidade administrativa e os projetos
perdulários e personalistas dos governos que
estão .aí, como a superposição de ministérios,
criação de 29 novas secretarias, cabides de

el1lprego, compra de palácios e aviões".

Observou que todos desaprovam o crescimento
ne .

gauvo, os altos impostos, o desemprego.

CORREIODOPOVO 3POLÍTICA
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

.OPORTUNIDADE: EVENTO VAI REUNIR MAIS DE 2,5 MIL PREFEITOS VINDOS DE CIDADES DE TODO O PAís

Jurk e Tamanini vão participar
da sétimaMarcha a Brasília

SCHROEDER - Os

prefeitos Osvaldo Jurck,
de Schtoeder, e Luis
Carlos Tamanini, de

Corupá, viajaram hoje
para Brasília onde irão

participar até quinta
feira da T' Marcha a

Brasília em Defesa dos

Municípios. Lideranças
do poder público de

cidades de todo o País

vão se reunir com o pre
sidente.Luiz Inácio Lula
da Silva para debater

problemas municipais e

encaminhar reivindi

cações ao governo fede

ral. Anualmente a mar

cha tem contado com a

participação de aproxi
madamente 2,5 mil pre
feitos ou representantes
da administração pú
blica.

- Este evento é o

elo de contato com o

governo federal. Trata
se de uma oportunidade
que encontramos. para
nos inteirar dos planeja
mentos a serem realiza

dos em âmbito nacional.

Esse encontro é

Jurck diz que vão aproveitar para visitar os senadores e deputados
muito pertinente porque argumenta Jurck, tam- pios), Paulo Ziulkoski, e
antes as definições eram bém presidente da da FNP (Frente Nacio

feitas de cima para Amvali (Associação dos nal de Prefeitos), Mar
baixo, pois as cidades Municípios do Vale do ceIo Déda. O tema da
eram as últimas a ficar Itapocu). Marcha deste ano é ''A

sabendo dos planos. Além de Lula, já Federação e o Poder

Agora podemos acorn- confirmaram presença Local como Fatores de

panhar as avaliações e os presidentes do Se- Desenvolvimento So

pensar em conjunto. nado Federal, José Sar- cial e Econômico". O

Nós vamos aproveitar ney, e da Câmara dos objetivo do encontro

também para visitar os Deputados, João Paulo será aprofundar o diá
senadores e deputados Cunha. A eles se jun- logo inaugurado entre

estaduais e conversar tarão os presidentes da municípios e governo
sobre os projetos vol- CMN (Confederação federal.
tados à nossa região.", Nacional de Municí- (FABIANE RIBAS)

.

PFL está aberto para efetuar coligações às eleições 2004
]ARAGUÁ DO SUL - O gação, na opinião dele, o .público semelhante ao pe- cidade, como em pavimen-

PFL pretende manter a ex-deputado Vicente Ca- ríodo de atuação do ex-pre- tação. "O Muniápio inves-

coligação com o PSDB e ropreso seria o cabeça de feito Geraldo Vernighaus, te cerca de 33% dos recur-

Pp, porém está aberto para chapa, com possibilidade quando o servidor era con- sos em educação, que é a

unir-se com outros par- de indicar candidatos do siderado um funcionário de bese de tudo,mas amaioria
tidos, comei o PMDB, por PSDB ou PMDB para uma empresa e tinha com- das pessoas que jápassaram
exemplo. O presidente pe- vice. "Mas tudo ainda será promisso estreito 'com a pelo período escolar reda-

felista, Valdir Bordin, diz debatido com os presi- disciplina. "O período em mam das condições das ruas
que estão realizando reu- dentes de outros partidos que Geraldo eraprefeito foi 'da cidade. Então te-mos de
niões a cada 15 dias para paraentão chegarmos num bastante rigoroso, os servi- enxugar amáquina para dar
discutir as possíveis coli- consenso", diz. A difi- ' dores tinhammais compro- conta dessas obras", ressalta.
gações, mas ainda não têm culdade do PFL está em metimento com o trabalho. (FABIANE RIBAS)

definições. ''Estamos nego- encontrar nomes fortes Com este controle apertado, I M�.,ciando e avaliando qual será para candidatas a vereado- o executivo efetuada o I
a melhor parceria, mas raso Dos 17 nomes apon- mesmo trabalho com me-

I MICRO
temos até o fim de junho tados por cada chapa, seis nos pessoas", enfatiza. I M,

para registra uma proposta são para mulheres. Dentre Outro fator mencionado ,itnul$o·"·,,,dtn:le·

oficial na justiça eleitoral", as propostas do PFL, por Bordin é a necessidade I l'(.fum!udc",,./Rml>de,,,'iJUl.>,1 i

informa. Bordin destaca a intenção de reduzir as despesas para� i

Dependendo da coli- de administrar o poder investir mais em obras na

' mr.igs@ter.:••com.lar i
IJl,"!,@_���C1r!J�J���!lb,,_�ch,,��C) i
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I MÉRITO: ACADEMIA DE VAREJO DA MARISOL REÚNE PROFISSIONAIS DE DESTAQUE NO COMÉRCIO

Marisol premia lojistas. que se

destacaramdurante ano passado
]ARAGuA DO SUL - o

empresário Flávio Alcides
de Araújo, proprietário de
uma rede de lojas em Natal,
no Rio Grande do Norte,
foi um dos agraciados com
o prêmio Lojista do Ano,
concedido pela Marisol a

seus representantes comer

ciais que obtiveram sucesso

em suas vendas: Araújo
esteve na solenidade de

entrega dos prêmios -

denominada de "Academia
de VarejoMarisol- realizada
ontem á noite, na Scar e que
concedeu troféus às moda
lidades "Personalidade de

Vendas do Ano; Lojista do

Ano, Franqueado do Ano e

Amigo da Marisol.Segundo
o empresário, sua rede de

lojas conseguiu venc;ler 23
mil peças em 2002 e, em

2003, alcançou a marca de
40 mil peças. Essa per
formance lhe garantiu o

direito ao prêmio. Na

avaliação do empresário,
vender produtos daMarisol
nunca foi tarefa difícil e

sempre fez parte do seu

negócio. "Compro produ
tos da Marisol há mais de

30 anos. Das seis coleções
do ano, participo de todas",
acrescenta o comerciante,
que tem o apoio do gerente
regional Nordeste, Marcelo

César Junkes

Flávio Alcides de Araújo e Marcelo Sales, vieram especialmente para o evento.

Sales.

A Academia do Varejo
Marisol, de acordo com a

assessoria da emprésa em

Jaraguá do Sul, trabalha
com o conceito de educa

ção continuada, estabele
cendo uma relação ainda

mais próxima com as

empresas de representação
comercial, clientes-lojistas,
franqueados, venderas e

vendedores, prestadores de
serviços e profissionais de

atendimento, considerados
seus públicos-alvos. A razão

desse aprendizado constan- '

te e ininterrupto é melhorar
o desempenho de todos os

envolvidos no processo de

varejo, de maneira progres
. siva e crescente, conforme

depoimento dos represen
tantes da empresa presentes
á solenidade de premiação.

Os lojistas premiados
são das cidades de Cascavel

(PR), Rio Branco (AC),
Jundiaí (SP),Guarulhos (SP),
Serra (ES) e Natal (RN). Já
a empresa de representação
comercial que levou o prê
mio é de São Caetano do
Sul (SP). Os franqueados

em evidência são de Passo
\

Fundo (RS) e Londrina (PR).
De acordo 'com diretor

presidente da Marisol, Vi
cente Donini, a idéia é, além
de difundir e estimular entre

os públicos-alvos a aplicação
dos mais modernos concei

tos relacionados com o

mercado varejista, reflete a,

postura de uma empresa
que não apenas sabe avaliar

as necessidades do mercado

qJle atual, como também é

capaz de oferecer respostas
com iniciativas ousadas e

inovadoras.

Crescimento daprodução sinaliza estabilidade na indústria
Brasília - A produção da

indústria brasileira cresceu

em janeiro 0,8% em relação
a dezembro do ano pas
sado, mas, conforme di

vulgou o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia' e
Estatística, o resultado não

altera o patamar de pro
dução do final do ano

passado. Em relação a

janeiro de 2003 a alta foi de

1,7%, o quinto crescimento
consecutivo. Na avaliação
do coordenador de in

dústria do Instituto, Sílvio
Salles, a indústria brasileira

apresenta uma situação de

estabilidade.
"No primeiro semestre

do ano passado, o 'setor
registrou uma redução
contínua da produção. Entre
julho e setembro, houve
uma forte recuperação, mas,
a partir de outubro, a

indústria perdeu fôlego,
ficando estável em janeiro",
explicou.

De acordo com o

IBGE, o crescimento de

dezembro para janeiro
ocorreu de forma gene
ralizada. Dos 20 ramos pes

quisados, 17 se expandiram.
O melhor desempenho foi

da mecânica, que voltou a

crescer 4,5% depois de uma
. queda de 3,9% em de
zembro.

A cozinha oficial
da casa do BBB4

____T_E_R._,Ç�A_-�F�LRA, 16 de março de 20�

INFOR
HAIR BRASIL 2004 COMEÇA SÁBADO I

Começa sábado, dia 20, a terceira edição da Hair Btaíl
2004 - Feira Internacional de Beleza, Cabelos e Estéti�
no Transamérica Expo Genter, em São Paulo. O event�
que acontece de 20 a 23 de março, e vai reunir mais de�
mil cabeleireiros, esteticistas e profissionais da área de beJeu
do Brasil e da América Latina que vão conferir I
novidades em produtos e tendências n�s áreas de cab�
maquiagem e tratamentos estéticos em geral. Cerca Ui
350marcas profissionais de beleza ocuparão 15 mil me�
de estandes para mostrar suas novidades a um públim
Simultaneamente a Hair Brasil, acontecerão os seguint�
eventos: 3° Congresso Internacional Intercoiffure Brasl
3° Congresso Internacional de Estética Aplicada, l
Congresso Brasileiro de Manicures, além do J'

Campeonato Hair Brasil, que apontará os novos talentol
/para a área.

TÉCNICOS DO BNDES VISITAM A INTERFIBRA
OS trabalhadores da empresa Interfibra recebem nos di,
25 e 26 de março uma equipe do BNDES (Banco
Nacional deDesenvolvimento Econômico e Social),qij
farão um estudo de viabilidade econômica da empre>!.
A comissão técnica do Banco também quer discutir o

i

assunto com o Governo do Estado, Prefeitura, Câman

deVereadores e BADESC (Banco de Desenvolvimee

do Estado de Santa Catarina) para encontrar uma solulio
que mantenha os 150 empregos na empresa.
A visita do BNDES aJoinville foi agendada dia 3 deaoIT

no Rio de janeiro durante uma reunião com representante!
dos Conselhos de Fábrica das empresas Interfibra, Cip�
Flaskô e Flakepet.

À ESPERA DOS MESMOS JUROS

O tom dos discursos recentes do presidente do Banm

Central, Henrique Meirelles, e da ata da última reunião ao

Comitê de Política Monetária da instituição fizeram com

que o mercado ampliasse suas apostas com relação i

manutenção da taxa básica de juros em 16,5% ao ano. °

Copom volta a se reunir amanhã e na quarta-feira anuno;
a nova trajetória dos juros no país. O ex-diretor do BCI

professor do Ibmec, Carlos Thadeu de Freitas, acre�tl

que os juros só deverão cair a partir de abril. Segundodt
a autoridade monetária precisa admitiu que o centrO ru

meta de inflação para este ano, de 5,5%, está mui!

apertado e dificilmente deverá ser cumprido. Ele expliCai
que o IPCA deverá ficar por volta de 1,8% no primellO
trimestre. Com isso, a inflação poderá subir apenas 3,10/i
até o fim do ano para que a meta seja atingida.

Cotação de ontem

Compra
2,9005
2,9000
2,8200

Venda

2,9013
3,0000
2,9800

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO

��

Herlim
Valorizando seu estilo de vida.

Alflanáela R.... , 1457 • Centro. Guaramirim 373-03��
www.cozinnasberlim.COm.
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ACIJS/APEVI
A ACI]S e a APEVI preparam a solenidade de posse

das novas diretorias para a Gestão 2004-2005, junto
com os coordenadores de núcleos setoriais. O jantar
festivo acontece no dia 18, quinta-feira, a partir das

19h30min, no Clube Atlético Baependi. O evento vai

reunir associados, autoridades, presidentes de federações
e de ACIs, da Confederação das Associações Comerciais
e Empresariais do Brasil, entidades de classe e

condôminas parceiras. Paulo Rubens Obenaus e

Alessandro Coelho assumirão a presidência da ACI]S e

da APEVI, respectivamente" junto com os demais

diretores. O jantar por adesão tem custo de R$ 30,00

(bebidas a parte) e confirmações devem ser feitas até

o dia 17 de março, com Mainara fone (47) 275 7010

ou pelo e-mail mai@acijs.com.br.

CURSO
Com a proposta de treinar os vendedores, aplicando a

técnica de alto impacto no processo de vendas, além
de aprimorar habilidade� de negociação no atendimento
ao cliente, a Associação das Micros e Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu (Apevi) promove o curso

Dinâmica de Vendas e Técnicas de Negociação. O
treinamento vai acontecer de 22 a 25 de março, das 19

às 22 horas, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

O curso tem duração de 12 horas e será ministrado

por Emílio Mufioz Moya, administrador, especializado
em comportamento do Consumidor e Administração
em Vendas. Ele abordará temas como "Paradigmas
indispensáveis para o sucesso dos negociadores em

vendas", "Como encontrar e preparar-se para muitos

clientes em potencial", "As três variáveis críticas para o

êxito e resultados e vendas", "Estratégias de apre
sentação e Negociação em Vendas", "A importância da

comunicação durante a negociação", "Como trans

formar clientes resistentes em ouvintes ativos", "Erros
imperdoáveis cometidos na frente do cliente" e "Como
fechar uma venda - Técnicas Práticas". O investimento

para associados é de R$ 110,00. Não sócios investem
RS 150,00. Inscrições e outras informações podem ser

obtidas com Silvia, através do telefone (47) 275-7003
ou via e-mail tecnicaservico@apevi.com.br

REUNIÓES:
.lQ�'W!�_.
4° Feira - 19h30 - ENSINO

Im1l'lDal1í'WiílíiIFl&1Jilll
PARTICIPE!

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

Baepcndi / Jaraguá do Sul ,- SC
Fone: (47) 370-6180

www.casadeoracao.com
2 Cortntfos 9:9

§st6 com o corda toda, não
com outras pessoas. Entre

igos , arme um encontro a

coisa para você irradiar seu
idéias e conhecimentos .

tcl fazer um curso? Cinema
, fiafib de textos: vale tudo paro
soltar sua criatividade.·
Câncer - Mal a Lua entrou no elétrico signo de
Aquário e os caranguejos já estão todos
assanho u�.pra scir de concha e curtir

ihs,ilté mesmo podem tomar

dividir seu espaço com

seja mesmo o horo . Use
su obrir. Uma coisa é certa

IENTREGA: PREFEITURA ENTREGA ORDEM DE SERViÇO PARA ASFALTAMENTO DE RUA NO MUNiCípIO

Programa "Nosso Asfalto" faz
.. . / .

novos investimentos nomumcipio
]ARAGUÁ DO SUL - o

prefeito lrineu Pasold e o

secretário de Desen

volvirnento Municipal,
Humberto Travi, assina
ram e entregaram ordem

de serviço a dirigente da

Engepasa autorizando o

início da pavimentação
asfáltica nos 6.540metros

quadrados da Rua João
Carlos Stein, no Bairro

Jaraguá Esquerdo, em
cerimônia realizada na

tarde de segunda-feira, no
local da obra, que custa

em torno de R$ 280 mil.

"As obras de infra

estrutura começaram na

semana passada", in
forma Travi, acres

cen'tando que esta é a

primeira rua de um

'projeto envolvendo cerca
de 50 logradouros a

serem pavimentados
através do Programa
Nosso Asfalto, com um

]ARAGUÁ DO SUL - No

dia 21 de março, domin

go, às 19 horas, no Tea

tro do Centro Cultural

de J araguá do Sul, a

SCAR apresenta o espe
táculo "Monólogos da

,

Vagina", com Lúcia Ve

ríssimo, Totia Meire-les
e Vera Setta.

Comédia baseada no
texto da escritora norte

amencana Eve Ensler,

Obras começaram ontem, na Rua João Carlos Stein

inyestimento total pre
visto de aproxima
damente R$ 2,4 milhões.

Humberto Travi lem

bra que o Programa Nos
so Asfalto é viabilizado

por meio de uma parceria
entre a Prefeitura de

J araguá do Sul e a

comunidade, com a

participação de pelo
menos 80% dos resi-

com a adaptação e di

reção de Miguel Fala
bella, o espetáculo reúne
depoimentos de mulhe

res de diversas partes do
mundo sobre experiên
eras e episódios tendo
como tema central a

vagina e suas especi
ficidades, como mens

truação, o prazer, o parto
e o conhecimento mais

aprofundado do próprio

Peça ''Monólogos da Vagina" é atração emJaraguá do Sul

Leóo - Gosto. ito de te ver, leãozinho ... Para

desen.tri;i�!..

'

..•.. 'é:�:.Ie...
ozinho ... Pô. que morol , hein

? Sua 01,'· ria jáJ pirou até letro de música do

caet�J.. inc]- e, além de poderoso I você

tam�·m �:,'flP de conquistar e seduzir quem
está o: .t)gyo:lt . Fique antenado no ambiente e

espalhe sua eQer� positiva. O momento é bom

paraoamor.
Virgem - Se você baixar o guarda e parar de

eito , vai perceber que existe
te perto de você. Isso vale
es , colegas de trabalho.
is em grupo, virginiono .

Ictnc de artes? Você tem

Chega de

Libra - Sabe aquela vontade antiga de ajudar uma
entidade < •

ou envolver-se em algum grupo
tenho cheqodo o momento.

e tire suas dúvidas, vejo o que
é I ente corrlbina com você . Aí é só

arrego�ros;rno.�_�os I jOnto quanto fazer bem ,dos
outr�;"você 'vai estar"fazendo um enorme bem a si

mesmo.

Escorpião - Prepare suas onnadilhos , está na época
da Não é nada relacionado ao trabalho

e poder. O lance aqui é ir em

-metade. Se j6 encontrou, tire um
poro dedicar ao seu amor,
r: não vai ser difícil imaginar o

quem você gosta ficar mais

dentes na rua a ser

pavimentada, sendo o

custo da obra repartido
em três terços: um para a

administração municipal
e os outros dois divididos

pelos moradores de cada

lado da via. Além daJoão
Carlos Stein, onde a

adesão foi confirmada em

reunião com os morado

res no irúcio de dezembro

órgão em si. O texto da

escritora norte america

na Eve Ensler se tornou

um best seller em 1997

e recebeu o "Obie Awar

ds", prêmio dos criticos

de teatro do jornalVilla
ge Voice, de Nova Ior

que. No Brasil, a peça
ganhou 5 "Prêmios

Qualidade Brasil" no

Rio de Janeiro e São

Paulo, indicado como o

Sagitário - Você tem uma risada tão gostosa, por:
que não aprQ�.�itó�Ja�omo armo de sedução? O
período é b�hi!poro fistas, reuniões entre amigos
I :tA romance, muito romance
. �Jsobre o que está rolando
na cidq é o a lula, orqueiro, dê suas flechadas.

Sor_1r��teta amor ... Existe coisa melhor neste

m�?
Capricórnio - Você tem um jeito especial de ver

o mundo, inteligente e cheio de humor ... Isso é
Então, o que acha de usar seu

uziralguém interessante? Sim, c

�o
, ccpncc! Ah. você já q

o' sso não é motivo pora deixar
de lado a s.f . ,: ompre uma roupi�ha fnfima
nova e!PÇI� e conter emoções.

do ano passado, já estão

fechadas adesões em mais

sete ruas dentro deste

projeto: Sérgio SabeI,
Ângelo Tancon, Marajó e

Henrique Krause, na Ilha
da Figueira; Arduíno
Pradi. No Bairro São

Luis; Marcelo Barbi, na
Vila Lenzi e Gustavo

Hagedorn, em Nova

Brasilia.

melhor espetáculo cate

goria comédia, melhor
atriz e melhor diretor.

Há 4 anos em cartaz, a

peça foi apresentada pa
ra mais de meio milhão
de espectadores. Em
Jaraguá do Sul, a comé
dia terá única apre
sentação. Mais infor

mações na secretaria da

SCAR, pelo telefone

( 4 7 ') 3 7 O - 6 4 8 8 .

Aquário. Não, não I nôo . Chega desta atitude

indi.�.):lp��_,·ó�sto}&qua�no . O mundo todo está a

fim�'st�v�arldisfante , querendo evitar
atenção teme! e a 1V e ligue suas

ant� Vocêécarinhoso,afelivo
e aM.go ' louca para receber um
convite seu. Pegue já o telefone e dê seu alô.
Você não vai se arrepender.
Peixes - Oba ! Finalmente o mar está pra Peixes
! ar e quem pode ficar sem

ém interessante é você. O

romance, paqueras e tudo

émoçôes . Sozinho? Sigo
olher a companhia perfeita

ou seu por I nada de noite de

inação e trote de se divertir!
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IINICIATIVA: ARSTISTA PLÁSTICA INVESTE NO ENSINO DO DESENHO EM JARAGUÁ DO SUL

Oficina de Arte oferece curso

de desenho no estilo japonês
]ARAGUÁ DO SUL - A

artista plástica Cristina Preti
pretende er;tsinar os se

gredos da técnica japonesa
do desenho. As inscrições
já estão abertas e devem ser

feitas na Oficina de Arte,
na Scar. São quatro meses

de curso onde a professora
de artes plásticas pretende
introduzir seus alunos no

universo da mitologia
japonesa.

De acordo com Cris

tina, que desde que chegou
em Jaragu� do Sul tem se

dedicado ao ensino do de

senho, em especial ao ensi
no da confecção e criação
de Histórias em Quadri
nhos, o estilo japonês é

bastante apreciado entre os
jovens desenhistas. Agora,
com essa oportunidade, os
interessados podem ter

contato com a técnica, ou
estilo, que pode se iden

tificado por quem gosta de

assistir, 'por exemplo, a

série "Cavaleiros do

Zoodiáco".
'

Na avaliação da

professora, muitos dese
nhistas ou futuros desenhis-

Alexandre Bago

Cristina Preti afirma que o estilo é bastante apreciado entre os desenhistas de JS

tas apreciam esse estilo e

até hoje não tiveram opor
tunidade de saber como
ele é feito. "Vamos montar
uma turma especial, so

mente com alunos que

desejam aprender esse esti
lo de desenho", frisa a pro
fessora.

As aulas iniciam assim

que fechar o número de
alunos suficientes, sempre
das 18 às 20h30, naOficina
de Arte, que funciona na

Scar. Paralelamente, Cris
tina também estará mi

nistrando aulas de Histórias
em Quadrinhos sem estilo

específico. "O curso de

desenho japonês terá

quatro meses de duração.
Vou ensinar a desenhar

garotas graciosas, que
vivem perigosamente e

também as deslumbrados,
com estilo sexy, comenta a

artista e professora.

Projeto '�os da seAR" busca apoio na comunidade
]ARAGUÁ DO SUL -

Através da captação de rec

ursos junto à comunidade,
a SociedadeCulturaArtistica
de Jaraguá do Sul - SCAR

está buscando a viabilização
de projetos que darão

sustentação ao desenvolvi
mento de várias manifesta

ções e estimulará o surgi
mento' de novos valores na

região. O Centro Cultural
foi inaugurado há quase um
ano e em pouco tempo
obteve reconhecimento de

alguns dos mais signi-

ficativos nomes da arte

brasileira, além de sediar im

portantes espetáculos inter
nacionais como Balé da

Dinamarca, em única apre
sentação no Estado, e o

Festival de Formas Ani

madas. Através de cam

panha que está sendo im

plementada, a diretoria da
SCAR procura sensibilizar o
setor empresarial e pessoas
físicas, num esforço para
viabilizar novos projetos
para a instituição. "É im

prescindível a participação

da comunidade neste

momento, pois tão impor
tante quanto construir é

manter um espaço como

este que se tomou motivo

de orgulho para a nossa ci

dade", assinala o vice

presidente de Marketing,
Udo Wagner. A proposta
é obter contribuições men
sais no período de um ano,

mediante doações que
variam de R$ 25,00, 50,00 e

R$ 100,00 ou superior a esse
valor para pessoas físicas, ou
de R$ 100,00, R$ 250,00 e

R$ 500,00 ou acima para

pessoas jurídicas (empresas).
As contribuições para pes
soas jurídicas poderão ser

descontadas do Imposto de

Renda em até 2% do lucro

.operacional, antes de com

putada a sua dedução, de
acordo com a Lei 9.249 de

26 de dezembro de 1995.

Mais informações sobre a

campanha Amigos da
SCAR' podem ser obtidas

na secretaria da instituição,
pelos telefones (47) 275-

2670 ou 275-2477.

,
TERÇA-FEIRA, 16 de março de 200�

--:--.:.:

CAMPANHA DA FRATERNIDADE NO MARISTA'

Agua, fonte de vida que precisa ser preservada.

O objetivo geral da Campanha da
Fraternidade 2004 é conscientizar a soCiedade,
de que a água é fonte de vida, uma necessidade
de todos os seres vivos e um direito da pessoal
humana. Ao escolher este Tema a CNBB quer
mobilizar a população para que este direito seja
garantido para as gerações presentes e futuras,
-

No Colégio Marista São Luís este tema seca

abordado em sala de aula, nas mais variadas

disciplinas e nas manhãs de formação; será um

trabalho em parceria entre professores, alunos,
famílias e comunidade.

A idéia da Campanha da Fraternidade é abrir

para discussão de como está o cuidado com o

Meio Ambiente, despertando no aluno um olhar

mais crítico e comprometido com � melhoria,

A preocupação principal é que segundo
pesquisas da Organização das Nações Unidas

40% da humanidade terá problemas de água em

2025. O Brasil porém se destaca neste cenário"

pois a produção hídrica de nossos rios represem
12% do total de águas doces do planeta. Apesar
disso, a poluição já comprometeu seriamente

quase dois terços dos rios, e uma parcela
significativa da população não tem acesso. à água

potável.
Dom de Deus, a água não é simplel

mercadoria. Cuidar para que o direito à água com

qualidade seja efetivado para as geraçÕel
presentes e futuras é o desafio maior que a Cf.

2004 propõe a toda sociedade.

Megasena
concurso: 545

17 - 29 " 35 - 40 " 43 " 57

Quina
concurso: 1273

1 5 - 26 - 31 - 41 .56

Loteria Federal
concurso 03816

1 ° prêmio 37.569
2° prêmio 63.498
3° prêmio 62.794
'4° prêmio 45.669
5° prêmio 36.353

Lotomania
concurso: 399

01 - 03 - 04 - 1 O - 1 8 -

20 - 29-- 30 - 49 - 52 57
- 61 - 63 - 64 - 73 - 77 -

88 - 89 - 96 - 00

Novo ConceItO
em ,Transportl
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ENTRAOlrDE 5óo/;E SALDO nt12X.
Exceto CUGAulhentique 1.08V

CONSULTE OUTRAS CONDICOES
ESPECIAIS DE FINANCI>�MENTO E PRAZO.

,\

Clio� AUTHENTIQUE 1.0 -16V 04/04
Air Bag DUplo, ,Ar quente, Barras de proteção lateral, FarÓIS com
duplo refletor Optico, Vidros Verdes, Oesembaçador do Vidro traseiro.

�A CONHECER O NOVO RENAULT CLlO DYNAMIQUE.
Rede RenaUIt. Mais de 160 e=ceSSiolláriaS'I�o Brasil.

'

Dicave
�1-'-'''--'-'--''r-----:'

BLUMENAU
322·8800

Cl..io AUTHENT1QUE '2P 1.0 -16V 04104
Ar quente, Barras de proteção lateral, Faróis com duplo refletor
Óptico, Vidros Verdes, Desembaçador do Vidro traseiro.

VIA INTER.NET

ScéniC AUTHENTIQUE 1.6 ·16V 04/04

Ar-condícionado, Aír Bag Duplo, Direção HidráulICa, Travas e VidroS
Elétricos, Controle .remoto por Radiofrequência, Sistema CAR ·travamento
automático das portas a partir de 6 kmlh.

VENHA CONHECER O NOVO RENAULT GLlO DYNAMIQUE.

ITAJAí
348·8460

Vale do Jrajaf e Litoral Norte - se '

JA�GUÁ DO SUL
370·6006

JOINVILLE
435·3700

Ci:l]O$ d�81e �r)l)ncio não-COfre�pond6'm aos das ofertas epresersecae. CorK1�õe-.s valkl.a6(hJrante a 21:1 Rna"Ce[l& Roenalflt POrlasAb(lrta�,{1 )_Atenção; as Co:noeasionâ:iia_s Etlrov.ía do Estado oePernernbuco não ru.I1Gionanlo 00 dia 14,;0312004, (2) Veía o reg\llq,tn6flto completo (ta Prol1'IDÇão nasConce-&sionArias

1.�W:ln!as ...(:3 ) Ctmdlção vá!íd� de· t:irumt: .. Ctl4fl 0% do JU�)R'f' tAC (Taxa deAbet1uw·de�rÓdl!D) + IOf !t. R$ 2, 1.�p,)rUJ.n1I11f:j do B61Ii!1<) aanc�.'tfl>tl. f_jt):�l:I)C. coe (Cródtl0 01rf:l(o'íMl:�t)n:surnkI6r) com ont. 50% t:ló \o'1i!'()U'O:·"Hí;n:I.� em "1:.2. vezee valtdo I)I)U\-.w.;. Utl:h.a� CUO(l Scélilc() km� exceto.CIJo._AUlhootlquo2 portas 1 :Q.av.
tatr�vesda Cia. De Cnklit-Q, Fina.:nc, 'E .lf:west Renaliltdo.8fSs-iL Crédito sujeito a anàâse e aprcvaçâc de-cadastm.,As taxes poderão Ser'811en�da:s., se hou'Iffl'.rmudança5 signrfk3fi ...as »omeeadoüeaoceüo, 51prévio,flvJsc, -( 4}Pl-P,ÇOB vista -e/QU como-Fil1anc,.Aq:ui pmptlsto dQ Sr.énlcA.tJ'hentique 1;6 16V �l04., cor

àr�c-ór�je,<sêm op�àlg, Sêtn eceesodcs Il sem ftété. O fr'é1é SOfá aceescldc aoplQ;ço.dú VU.lCú!(). (fi) Preço a '.'151.3 do Cnq Aütt�etlt!qUê z ponas 1.0 8V 04/04, com -I1t11urll Mêli:'lllCà� SórnAit Bag 'DtJplbl Via l(1tér't'�t. (6}PtO:Ço a Vistil-Ú!ÕU cúrn.o"finat\c. Aqúl pfcpt.lS10 do Clío.si)da�Authil(1tlqúo 1.0 16V 04104,�om Pinlw'-a'
tem�L Preços \�áW:kh$ acrnante para aQ�l$içâo eeeses veicules P,!:1\� Internet, tom 'tr�l-a inch.:Jt;o cera todo (1Bmsíl. (1)Pera mslsmrcemações sobro preços e ccnãcõee, oont;ulto sua .cQnos$sloná:rla Ranault C'tl'l1dlç:ãe�, vAlidas -alé-.2.0fOat04 f:W arnquanto dureremcs estoqoes. F-otos par-a fins pliblicllâr�oS'. Algoos

rl'Umr.iur'lados,m�sto-m(,tf;!'rial puIiJictt-ãfio.sãooj)Gioni'li:'l eJou acer.soncm c{mfrefcn)'n,·se., v{!rl'iõ(�$e!5pf)cifi(,.J.I$, Cintol:ldiÇ! s6g-umnçft ernf.OJli:unto cem A�r8UjJ",survam \'idas.,

1;;,.1.'",..... ' .'_RENAULTISÉV � RfI'I$40P�fÇOffC/IAao ; P!çASOR/GiIfAIS 'PACIlTEI!EPEÇASlNsrAWJAS (7) Financeira Renanlt
,.

-

i IlldD' ACESSÓIIIOS Excw5MIS 'RENAULrASSI5TIJICEU.H
,roa.,. lU:lIlIo"que

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



..
' ":::>':"'-:}}:.. .

t,Plã�tâo de Vendas na obra
112153070

,
..

ériladas 9hàs 19h.
e �áb�do8, Domingos a Feriados.

Miib"ke.ladQ íril�l!r
.

".... ..
.

ira Rio I Centro de Jafs\;JtIá. dôSUVSC
.' •.. 00' o" ��� .!o·

TERÇA-FEIRA, 16 de março de 200�2 CORREIO DO POVO

III

3 D s. (1suite)'
60 ���é$ para pagar
1l!% d. entrltdll e s"ldo di",to eém II CQnstrutQrtl.

2 garagens

I

. ÁREA DE LAZER
SaJa de jogos

• Sala de ginástica
· Sauna cl ambiente
de descanso

• Salão de festas
cl churrasqueira e bar

· Home Theater
.

• Píscinaadulto e infantil
• Playground
• Ambientes decorados
e mobiliados

censtru I
CamporiO BusiMSS Cantor

'.' , Rua 11'01, n� 60 l6" andar l Balneário Camborhi SC
, .",. coltsf:rusot®lerra.com,br

. .
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2 lagoas de peixe etc. Tr: 370-5015.R$8.000,00. Tratar no local.dividir apto no Centro. Tr: 371-3571

após 18:00.
SANTA LUZIA - vende-se, el 480m2,
no Lot. Girassol, pronto pI eontruir, el
fneto pela CEF, pode ser usado fundo
de garantia. R$9.500,00. Tr: 3.12-1274
el Arlete ou Valmor.

APARTAMENTO,
com 2 dormitórios
no Ed. Isabel la,
próx. Angeloni,

semimobiliado, cf
2 garagens,
aquecimento a·

gás, salão de
festas com

piscina. Entr. R$
25.000,00 e. saldo
em 40x direto com

a construtora.

Contato: 275-
3070. Creci

8950.

VENDE-SE - mini sítio, el 2b.000m2 ou

40.000m2, el infra-estrutura pi
residência e lazer, 6km do centro,
acesso asfaltado. Preço de ocasião.
Visite nosso site:

www.sitiobarulhodagua.ejb.net ou 370-

8563.

VENDE-SE - Lanchonete e Sorveteria,
na praia do Ervino. Ótima localização,
eompl. T:. 9101-0467 el Cristiane.

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

PROCURA-SE - homem ou mulher pI
dividir apto no centro. Tr: 9135-8848.

OCURA-SE - o/ alugar, no bairro

�ua Verde ou proximidades. Valor até

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

�e-se, �I,., e/ 1101112, pIÓX.

5 ermercado Barão. R$33.000,00.

ir�P371.5512. Creei 8054.

SÃO Luís - vende-se, na R. José

Narloeh, próx. Caie, el 750m2. Tr:'275-
1699.

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

combinar. Tr: 9133-3476. Creei 3476

JARAGUÁ 84 - vende-se, el 1.900m2,
casa, galpão, aproveita-se para fazer

lagoas. Tratar: 273-1660.

TROCA-SE - terreno C/364m2, Vila Rau,
Área Nobre, Lot. Renascença +

restante em dinheiro, por apartamento
até 40.000,00. Tr: 9135-5854 ou 9122-
1830

SCHROEDER - vende-se, 2.500m2• R$
40.000,00. Ou troca-se por casa na

praia. Tratar: 374-1828 el João.

� _ vellde·se, c/;:' qlOS. 2

banh., garagem pI 2 carros e demais

cep. R$44.000,00. Aceita-se proposta.

Tr: 371·6069.

VENDE-SE - local pronto pI residir el
147.500m2, a 18km do centro. Com 1

casa, 3 lagoas,' 3 bananeiras, 3

nascentes de água, farta pastagem,
6 vacas gersey PO. Tr. 9133-3476.

SCHROEDER - vende-se, alv., el
110m2, toda murada, próx. Posto Mime.

R$30.000,00. Aceita-se troca. Tr: 374-
1031.

VENDE-SE - chácara no perímetro
urbano, el 9 margas, 2 córregos e 1

nascente, cachoeira, casa el 200m2,

UBATUBA - vende-se, próx. a praia,
el 1 suíte + 2 dorm., churrasqueira.
Tr: 372-3235.iJSATUBA veAee se 8� tF8ea se �8r

casa em Jaraguá. Tr: 275-2130 ou

9137.3648 cl Carlos.
VENDE-SE - próx. a Unerj. Tr: 9112-
5143.VENDE-SE - novo, el 100m2, 1 suíte +

2 qtos, boa localização. Tr: 9977-5408.
VENDE-SE - el 1.700m2, próx.
Bombeiros de João Pessoa.

R$12.000,00. Aceita-se carro no nego
Tr: 370-2461.

Tl!ÊS RIOS DO NORTE - vellde-se, C/

140m', alv., no Lot. Santo Antônio,
lote 116. Terreno el 354m2•

R$38.000,OO. Aceita-se carro ou

caminhão no nego Tr: 9102-8715.

VENDE-SE - no Ed. Jaraguá, el 2 qtos.
R$57.000,00. Aceita-se troca por casa.
Tr: 9137-5573.

VENDE-SE - central, el 2 dorm. +

garagem. Tr: 372-1395.
VENDE-SE - em Curitiba, el sobrado e

ponto comI. Aceita-se troca por casa
em Jaraguá do Sul ou Guaramirim. Tr:
370-8284.

VENDE SE e� 61�g6 se �" 'Niga�d"
Meyer, ter. cl 15x30. Aceita-se troca

por casa em Toledo ou Cascavel no

Paraná. Tr: 9125-4249. empregosVENDE-SE - el 76 margas, na Tifa dos

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

Jardinagem &

Paisagismo.
veNDE-SI! - alv., Cf 1001112• Aceita-se

troca pf chácara ou caminhão. Tr: 371-

5444 cf José ou Ernestina.

�ENDE SE oa fl Afonso �liGoluzi. p�óx
Une�, alv., cl 110m2, ter. de esquina,
e/470m'. R$70.000,00. Aceita-se carro
no nego Tr: 275-1096.

ÁGUA VERDE - vende-se, cl 375m',
próx. Chopp Club. R$23.500,00. Tr:
371-5512. Creci 8054.

VENDE-SE - comercial, condomínio
centro, cl 3.900m2, totalmente

aproveitáveis. Tratar: 275-3070. Creei
8950.

AMIZADE - vende-se, no Res.

Grünhouse, el 380m'. R$10.500,00
entro + 15x R$300,00. Tratar na Rua
dos Escoteiros, 114 próx. Posto
Mareolla.

VILA LENZI \eA8e se, ffiae., el
420m', R. Marcelo Barbi, 1298. Tr: 275-
1480.

VILA LALAU - vende-se, el 640m2, el
meia água nos fundos. R$55.000,00.
Tr: 370-1787 ou 9992-0673.

CONSÓRCIO - vendedores(as), com

experiência na área externa pi Jaraguá
do Sul e região. Ótima remuneração.
T�371-8153.

.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como

diarista. Tr: 275-3440.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como

diarista. Tr: 275-2135.VILA L,ENZI - vende-se, esquina, R.
Irmão Leandro/Antônio Carlos Ferreira,
cl 525m2• R$75.00Q,00. Tr: 371-.5512.
Creei 8054.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como

revisora ou babá. Tr: 370-8372 el Maira
ou Miehele.

CENTRO - vende-se, próx. Kohlbaeh,
el 380m2, el água e luz instalado, el
escritura. R$27.000,00. Tratar na Rua
dos Escoteiros, 114 - prôx, Posto'
Mareolla.

PRECISA-SE - de moças pI
revender roupas de São Paulo. Tr:

275-2979.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

revisora, distribuidora, coordenadora de

confecção e acabamento ou operadora
de tear retilíneo. Tr: 371-7733.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar na limpeza
de lotes ou de caixa dágua. Tr: 370-
6719.

VILA RAU - vende-se terreno C/364m2
, Área Nobre, Lot. Renascença. Tr:
9135-5854 ou 9122-1830

ALUGA·SE - pi casal, na R. Francisco
Hruschka, 2121, Ana Paula IV.
R$230,00. Tr: 273-0839.

PROCURA-SE - farmacêutica pi
Farmácia de Manipulação, em Joinville.

Enviar curriculum para

eontato@jguatur.eom.br

CORUPÁ - vende-se, el 35.000m2,
próx. Seminário. R$85.000,00. Tr: 372-
3063 após 19:00.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

mensalista ou diarista, resido no bairro

Jaraguá Esquerdo. Tr: 273-1102.
PROCURA-SE -estágio como técnico I
têxtil. Tr: 371-5640.ALUGA·SE . quitinetes mobiliadas,

entrada da APAE, próx. WEG II. Tr: 370-
3561 cf proprietária.

ESTRADA NOVA - vende-se, e/460m2,
el luz, água e esgoto, boa loe., próx.
de creche, escola, mercado.

R$18.500,00 à vista ou R$10.000,00
entro + 34x fixas de R$250,00. Tr: 275-
4137.

(47) 370-0251ALUGA-SE - no Cond. Residencial
Concórdia, nas Águas Termais de
Piratuba. Tr: 372-3192.

VENDE-SE - sala comI., R. Exp. Cabo
Harry Hadlieh. R$16.000,00. Tr: 9112-
5143. senac

IISenac é pra vida toda".
ANA PAULA IV - aluga-se', próx.
Comunidade Santa Ana, pi casal sem
filhos pequenos. R$230,00. Tr: 273-
0839.

GUARAMIRIM - vende-se, el 800m2,
no bairro Nova Esperança. Tr: 373-
1695.

VENDE-SE - padaria em Guaramirim.
Aceita-se troca por casa ou carro. Tr:

9117-2447.
MASSARANDUBA - vende-se, el
20.000m2, cl casa semi-acabada. Tr:
379-5140 el Anita.

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

VENDE-SE - ponto comI., na avenida
Getúlio Vargas, 146, próx.· Shopping
Breithaupt. Tratar no local.

PROGRAMAÇÃO-DE CURSOS SENAC 2004
NEREU RAMOS - vende-se, el 353m2,
rua 707 Maria Madalena Lopes
Sant"Ana. R$16.500,00. Tr: 371-5512.
Creei 8054.

VENDE-SE -: sobrado comI., el 437m',
centro - Jaraguá do Sul. Tr: 275-20301
275-3964.

CENTRO - vende-se, Ed. Royal Barg,

r 1 suíte + 2 quartos, seml-mobüiado.
ntrada + parcelamento pelo

construtora. Tratar: 9133-3476 PiÇARRAS - vende-se, el 2.000m2,
defronte BR 101. Tr: 372-1395.

VENDE-SE -: farmácia em Jaraguá do
Sul. Tr: 9967-4608.

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

.
RIO CERRO II - vende-se, frente pi o
asfalto, 16x28, aterrado, lkm após
Choeoleíte. R$14.000,00. Tr: 376-3386.

VENDE-SE - panificadora e eonf. eompl.,
balcões semi-novos, no centro de

Jaraguá do Sul. R$35.000,00. Tr: '275-
3106 el Luis.

RIO MO.LHA vende-se, el
969.480m2, escriturado.

R$150.000,00. Aeeita-se casa ou apto
no negócio. Tr: 9·112-5501.

(proprietário)

VENDE-SE - padaria em Guaramirim,
eompl., na R. 28 de Agosto, em

frente a Estofaria Zen.

R$16.000,00. Aceita-se carro atê

C.H.: 140h # Período: 22/03 a 17/07/04 (2�, 4ª e (1) # Horário: 19h às 22h

Pe'1" profissional: Ao concluir o curso de qualificação o aluno "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

Valorizando
seu ambienteI

C.H.: 140h # Período: 23/03 a 23/09/2004 (3� e 5i1) # Horário: 19h às 22h

Perfil profissional: Desenvolverá atividades relacionadas com todos os setores de organização Será responsável pela

recepção, organização, atendendo ao ctlente irrterno e externo.

UTILIZAÇÃO RACIONAL DO TEMPO

C.H.: 9h # Período: 22/03 a 24/03/2004 (2ª a 4ª) # Horário: 19h às 22h

Informações Complementares: Capacitar os participantes a administrarem de forma eficiente o tempo,

maximizando a produtividade e competividade.

lo Senac reserva-se o direito de cancelar 01,1 transferir o evento caso não atinja o número mínimo de particiPantesl
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 



CLASSI

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS 01/03/2004

'ENGENHEIRO DE VENDAS (6144 A ) Necessário possui
formação superior em Engenharia de Alimentos/Química ou

Comércio Exterior. (Jaraguá do Sul)
'ANALlSTA CONTÁBIL (6146 A ) 3º grau completo, experiência
comprovada em contabilidade e controles financeiros.

Necessário possuir carteira de habilitação. (Jaraguá do Sul)
'COMPRADOR (6117 A) 01 ano de experiência em compras.

(Schroeder)
'AUXILlAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL (6118 A) 02 anos

de experiência na área. (Schroeder)
'DIRETOR DE ARTE (6120 A) Experiência em Agência de
Publicidade. (Jaraguá do Sul)
'REDATOR PUBLICITÁRIO (6121 A) Terceiro grau completo,
experiência em Agência de Publicidade. (Jaraguá do Sul)
'AUXILlAR TÉCNICO I (6124 E) Cursando no mínimo o 3º módulo

.

de Técnico Eletrônico. (Jaraguá do Sul)
'TÉCNICO MECÂNICO OU ELElROMECÂNICO (6125 E) Que
'esteja inlclando o curso. (Jaraguá do Sul)
'AUXILlAR ADMINISTRATIVO (6110 ES) com experiência em

faturamento, notas fiscais, orçamentos e cobranças.
Preferência residir no Bairro Vila Lalau ou proximidades.
(Jaraguá do Sul)
'TÉCNICO EM ELETRÔNICA (6035 A) com experiência em

eletrônica digital e analógica, conhecimento em computação e

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

anos na área, com conhecimento em montagem de planejamento
Estratégico p/ pCP e planos de ação. (Jaraguá do Sul) <'

'ANALlSTA DE COMÉRCIO' EXTERIOR (5947 EL) experiência
na função, possuir curso superior em Comércio Exterior

completo ou cursando, necessário saber falar fluentemente

inglês e ter carteira de habilitação.
(Jaraguá do Sul)
'GERENTE COMERCIAL (6058 EL) Necessário possuir curso
superior, ter conhecimento básico em inglês e de preferência
ter trabalhado no área alimentícia (Schroeder)
'VENDEDOR EXTERNO (6113 A) Experiência em vendas nas

áreas de construção civil, engenharia civil ou arquitetura.
(Jaraguá do Sul)
'ATENDENTE DE COMÉRCIO (6147 A) Experiência em controle

de estoque, nota fiscal, cadastro de clientes, fornecedores e

produtos, atendimento direto ao público, vendas em geral.
(Jaraguá do Sul)

.

'ATENDENTE (6147 A) Experiência com atendimento ao público,
necessário residir próximo rodoviária, com 2° grau completo.]
'OPERADOR DE IMPRESSORA (6148 A) Experiência em

impressão de papelão.
'LíDER DE ALMOXARIFADO (6129 A) Experiência em

coordenação de grupo e almoxarifado. (Jaraguá do Sul)
.LíDER DE ESTAMPARIA/ENCARREGADA (6019 EL) com

experiência comprovada na área. (Guaramirim)
'FRESADOR (5970 A) experiência de 6 anos na função,
necessário possuir carteira de habilitação. (Jaraguá do Sul)
'TORNEIRO MECÂNICO (5971 A) experiência de 6 anos na

função, necessário possuir carteira de habilitação.
(Jaraguá do Sul)
'SERRALHEIRO (5910 A) experiência na área de alumínio,
necessário saber interpretar de desenhos. (Jaraguá do Sul)
'SERíGRAFO (6128 A) experiência e fazer serigrafia em placas.
'OPERADOR DE PRODUÇÃO/ESTAMPADOR (5978 EL) com
experiência em gravação de quadros.
'OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção
do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau
completo, sexo masculino. (Jaraguá do Sul e Guaramirim)
'COSTUREIRA - com experiência (Guaramirim, Schroeder)
'CHACREIRO .(6020 ES) com experiência. (Guaramirim)

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua tio Hospital)
ex. Postal200 - CEP 89255-000

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

de menor vaiar. Tr: 372.()068 ou 9952-
9018.

TERÇA-FEIRA, 16 de março de 2004

CiIDSESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

Seleciona Profissional para atuarem JARAGUÁ DO SUL na Função de

ATENDENTE ODONTOLÓGICO / ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Requisitos:
*Experiência comprovada na Área de no mínimo de um (01) ano;
*Segundo Grau Completo;
*Facilidade no trabalho em equipe e senso de organização.
*Disponibilidade para contratação imediata

(Carga Horária 44 hs.jsemanais)
A lnstltuiçãe oferecê Salário compatível com a Função e

Beneficios.

Os interessados deverão ENVIAR o. "Curriculum Vitae" com foto
à Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro, Jaraguá do Sul,
ou via e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br - até o dia 18/
03/2004, para processo seletivo;

veículos

BLASER - vende-se. 97, DLX, 4.3,
preta, compl., equipada, recém

revisada, impecável, particular.
R$25.000,00. Tr: 9103-0077 ou 372-
1642.

CHEVE _ vende-se, pick-up, 500, 88,
jogo de rodas. R$4.200,00. Aceita-se
troca. Tr: 273-6242.

CHEVETTE _ vende-se, 85, álcool, 5
marchas. R$2,800,00. Tr: 37Q.8180.

COMPRA-SE _ corsa sedan ou palio
weekend, de consórcio ou financ.
Entrada à vista. Tr: 372-1544 cl Paulo.

CORSA _ vende-se, 94/95, 1.0, ótimo
estado, dctos ok, cl 2 pneus novos,
ar quente, limp/des. traseiro.

R$8.500,00. Aceita-se troca por biz ou

Titan. Tr: 376-2056 ou 9125-9398 cl
Wilson.

CORSA _ vende-se, Wind, 97, MFPI, cl
cd. R$10.500,ÓO. Tr: 9952-2420.

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. Tr: 373-5030 ou

9957-3751.

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

Traseiro, cl 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 cl Eloi.

CORSA _ vende-se, pick-up, 95, cornpl.
R$6.000,00· entro e assumir presto Tr:
9132-4095 manhã cl Ricardo.

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

CORSA - vende-se, wagon, 16v, 01,
23.000km comp. + a.c, R$ 18.300,00.
Tr: 9953-5541 (12:00 ou após 17:30)

IPANEMA _ vende-se, 90,' prata, bom
�stado. R$6.500,00. Aceita-se moto no

nego Tr: 371-6986 cl Alexandre.

KADETT _ vende-se, GSI, bordô, 2.0,
93, excelente estado, .compí.ta.c., teto,
d.h., v.e.), R$9.500,00. Tr: 372-3652
cl Alcides ou Edinéia.

MONZA _ vende-se, 94, 4p, azul met.,
cl paínal-díg., freio ABS + GNV. Aceita-

se troca pi veíc. de menor vaiar. Tr:
9103-7891 cl Cristiano.

MONZA _ vende-se, SLE, 1.8, 87/88,
vinho, t.e., alarme, linc. 04, álcool.

R$5.500,00. Tr: 275-1182 cl Ivan.

ÔMEGA _ vende-se, cd, 93, 3.0, gas.j
GNV. R$15.500,00. Tr: 9962-3664.

ÔMEGA _ vende-se, cd, 95, GNV, azul.
R$17.000,00. Aceita-se troca por carro

OPALA _ vende-se, 49, compl., 97,
modo 92. R$6.500,00. Aceita-se troca.

Tr: 371-5917. cBELINA _ vende-se, GLX, 1.8,89
R$4.300,00. Tr: 374-1117 ou 997,
0117.OPALA _ vende-se, diplomata, 4p,

compl., 85, automático. R$4.500,00.
Aceita-se troca. Tr: 273-6242. ESCORT ._ vende-se, hObby, 94.

R$5.200,00. + fnct_o ..Tr: 9952.2420.

ESCORT _. vende-se, SW, 97/98
cornpl., único dono. R$14.000,OO. T;
9973-6315.

5-10 _ vende-se, 2.2, bom estado.

R$10.000,00 e assumir fncto. Aceita
se troca. Tr: 9102-1701.

TEMPRA _ vende-se, SW, SLX, 2.0, i,
95, verde escuro, compl., painel díg.,
a.c. digo R$9.500,00. Tr: 372'()582 ou

9975-1822 cl Maicon.

ESCORT _ vende-se, 84, preto, gas.
Aceita-se troca pi Belina ou Dei r�.
Tr: 37Q.3279.

FIESTA _ vende-se, 4p, 97/97, brar'(O,
todo personalizado. R$10.500,OO.lt
371-5581 cl Altair.

F-1000 _ vende-se, 95, gas/GNV,
ótimo estado. R$20.000,OO. Aceit&�
troca por gol de 96 a 99. Tr: 997>
3232.

PALIO _ troca-se, 97, 4p, cl trio
elétrico e cd por Corsa até

R$11.000,00. Tr: 376-2470.

F-4000 _ vende-se, 85/86, 2' dono
82.000km, carroceria, ótimo estado:
Tr: 9979-1437.

PRÊMIO _ vende-se, 92/92, CSL,
a.c., v.e., t.e., alarme e kit gás.
R$9.200,00. Tr: 9973-5267 cl
Jair.

KA _ vende-se, 98, cinza mel.
R$9.900,00. Tr: .9973-5052.

PAMPA _ compra-se, 95 em diante.
Paga-se à vista. Tr: 374-1151 ou 9962· '

3664.
TIPO _ vende-se, 1.6, compl., 95.

R$8.900,00. Tr: 374-1117 ou 9975-

0117.
VERONA _ vende-se, 92, 1.8, G�,
bordô, v.e., t.e., bom estado. Aceit.
se troca por carro de maior valor. T[
370-6111.

TTPO _ vende-se, 95, compl., menor
ar, cl alarme, 4p. R$5.300,Oq + fncto

(30x _R$210,00). Aceita-se troca. Tr:

370-6050 cl Vanderlei.

iCom. de Peças Antonio

LtQ1?f'ftªJ
rR.õÇãd7iir�
[º�ª§ljliliª?IEª]

TIPO _ vende-se, 95, compl., menos
ar, 4p, aro 15, 4 pneus novos, cl
película, ótimo estado. R$8.000,00.
Aceita-se moto no nego Tr: 275-

3317.

UNO _ vende-se, mille, 92, som, rodas
de liga leve, insufilm. R$5.800,00. Tr:

37Q.2809 após 18:00.

i Fone: 370-2764
iCeI.: 9104-2070/9957-6099

UNO _ vende-se, 92, 2p, branco, 1000.
Aceita-se troca. Tr: 371-7542 ou 9965-
5774.

(371-1970)
Compra - Vende.
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet skí

Titan

Titan

CG 125

CG 125 Vermelha

Reboque pI 2 motos Azul

Fiesta 4p Preto

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 16 de março de 2004
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. Atendemos frotas e particulares j
• 1!! convertedora de se

. Mais de 2 mil veículos convertidos

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

Rio Branco, 230
- centro

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

370-1161.

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

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

bom estado. Aceita-se troca. Tr: 371-
5917.

.

FUSCA - vende-se, 67, 1300.

R$1.200,OO. Tr: 9902-3358.
PARATI - vende-se, 86, bom estado.
R$3.800,OO. Aceita-se troca. Tr: 273-
6242.

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

27:\61100u 9975-6948.
PASSAT - vende-se, 86, prata.
R$3.500,OO. Aceita-se troca. Tr: 371-
5917.

GOl- vende-se. 1.6, 86, branco.

R$3.800,OO. Aceita-se proposta. .Tr:
99750045.

SANTANA - vende-se, 02, prata,
cornpl. R$24.000,OO. Tr: 370-2385.GOl- vende-se, 95, cu. 1.6, branco.

R$9.800,OO. Tr: 370-2385.
SANTANA - vende-se, Cl, 1.8, 89,
gas., impecável. R$5.800,OO. Tr: 371-
6238.

GOl- vende-se, 1.0, 16v, 4p, 99, cl
opcionais, único dono. R$13.500,OO.
Ir: 374-1290 ou 9991-8825.

SAVEIRO - vende-se, 01, GIII, 1.8,
gas./GNV, prata, cornpl., IPVA eGOl- vende-se. 85. R$3.500,OO. Tr:

CLASSI
Inmetro 04 pago, 53.000km, original,
rodas de liga leve, lona marít., ótimo
estado. R$22.500,OO si GNV ou

R$23.500,OO cl GNV. Aceita-se

proposta à vista. Tr: 370-8563 ou 9103-
3580.

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.

l-200 - vende-se, cabine dupla, 95,
a.c., 4x4. R$ 30.000,00. Aceita-se carro
de menor valor nc.negõcto. Tr: (47)
9102-0009 cl Santiago.

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

BIZ - vende-se, 99. Tr: 910�7891 cl
Cristiano.

BIZ - vende-se, 01. Aceita-se troca pi
moto de - valor. R$1.600,OO + 21x

R$164,OO. Tr: 9953-3061 cl Vilmar.

BIZ - vende-se, 03, cl partida, preta,
R$2.000,OO + 20x R$204,OO. Tr: 9132-
4061.

BIZ - vende-se, 02, azul met., si
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.

COMPRA-SE - tornado ou DR350. Tr:

•

IC
I· ir.· '.'" ..

CC"'

..•.. ,
'

',', ..•.
, /"t'

•. : ,"':

". morrna ,ICa:
"Um ·click

Computadores
completos

"' ..• ", " .. - .. �,."" ... " ... �,� ... � .. " .....

em

CORREIO DO POVO 5

374-1117 ou 9975-0117.

COMPRA-SE - moto modelo, honda Biz

I Dream em bom estado. Tr: 9122-
1830 cl Vinicius.

DT 180 - vende-se, 91, freio a disco,
verm., ótimo estado. R$1.700,00. Tr:

9132-4061.

. GAIOLA - vende-se, pI cross, motor
1500. R$1.800,00. Tr: 376-0157.

HONDA·- vende-se, XlR 250, motor e

pneus novos, doc. em dia, cl
carburador. R$1.900,OO. Tr: 371-3447.

RD 135 - vende-se, 88, doc. em dia.

R$1.200,OO. Tr: 9992-4710 ou 372-
3559.

RD 350 - vende-se, 87, impecável.
R$3.800,00. Tr: 273-6242.

SCOOTER - vende-se, 50cc, 98.

R$650,00. Tr: 273-6242.

TITAN - vende-se, 97, verm., ótimo
estado. R$2.600,00. Tr: 9973-3232.

TITAN - vende-se, verde, 01, c/part.
elétrica. R$3.500,00. Tr: 9123-5053.

XLX 350 - vende-se, pI trilha, motor e
pneus novos. R$3.000,OO. Tr: 9979-8040.

CARROCERIA - vende-se, pI MB608,
verm., cl +1- 4,5m de compro Valor à
combinar. Tr: 273-6110 ou 9975-6948.

COMPRA-SE - carro 1.0, de 95 à 01.
Ti: 275-1096.

PNEUS - vende-se, quatro pneus 185,
Goodyear, aro 13, 3 meses de uso.

Aceita-se roda esportiva. R$450,OO. Tr:
371-0648.

'

RODAS - 'vende-se, TSW, aro' 19m
modelo VX1, furação 4xl00, com pneu
Pirelli P7000 195x45. Tratar: 372-3235

RODAS - vende-se, de Audi S3, 17",

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.

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Revendedora exclusiva da região
de Reboques Pirâmides

Bordo
Amarelo
grafite
'azul
.bordo
branco
azul
vermelho ' ..

vermelha·······
verde rilét)
branco j

.

brilnco
Verde

.

preta G
'preta D

prata A
vermelha G

preto G
preto G
verde G
branca G
branco G
Pr�t G
.azul GNV
azul G

.
verde· A

.; vermelho .G
·.azul· A

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

cl pneu. R$ 1.400,00. Tr: 9987-1004. da Shutt. Tr: 370-5627 ou 8803-1561.

SOM - vende-se, aparelho de cd,
Pioneer, frente destacável. R$350,OO.
Tr: 9973-5388 cl Marcos.

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

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

SOM - vende-se, pI carro, 4 69', 2

cornetas, 1 mód. De 800w Pirâmide,
caixa selada cl sub de 12, fiação, volante

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

sua VIda pessoal e

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Impressoras &
Impressoras fiscais
Cartuchos de tinta recarregados - HP série 600,
Preto: R$40,00 e Colorido: R$ 50.00. Com

Vende-se
Monitores
usados com

garantia. R$
150,00 unido

iMóveis'

Programas/
licenças do
windows

excel/word/linux

profissional"

Sistemas para
comércio e

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

Oferta ·· ·

MICRO a partir de:

R$' 1.487,00
A vista ou financiamos
em até 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 - 128 mb
de memória, Hard Disk 40GB, fax
modem 56k. cd rom LG 52x, Placa
mãe ECS, Placa de vfdeo AGP 32 rnb,
monitor 15" Samsung, drive disquete
1.44, teclado. mouse, gabinete atx

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

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



V Votorantim I finanças

01
00
92
90
97
94
96
00
82
79
75
98
00
97
00
96
01
95
94
94
94

G
G

cinza O
cinza D
vermelho G
bordô G
vermelho G
vermelho G
vermelho O
amarelo O
azul O
vermelho O
branco D

preto GNV
branco G
verde meto G
cinza G
marrom met.G
bordô G
bordô G
cinza G

. Corsa Wind MPFI
Fiat Uno Eletroruc
Gol 1.000i
Gol GIII completo 1.6
MB 608 carroceria
MB 1513 caçamba
MB 1113 truck
MB 710 turbinado, cl baú
MB 710 turbinado
Palio 1.5 cornpl. + banco couro
Gol LO 8v 4p
Fusca
Gol LO 8v
Gol modo Antigo, impecável
Vectra GLS cornpí.
Uno Mille
Uno Mille

�� 370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul. se

CHEVROLET
CORSA 1.0
IPANEMA SL/E
MONZA GL. C/ TRIO +DH

MAREA WEEKEND 2.0. 20V. COMPLETO
PALIO EX 4P
TEMPRA IE COMPLETO
UNO MILLE IE
UNO Mille

BRANCO
AZUL
AZUL

·1998
1995
1994

AAT
CINZA 1999
VERDE 1999
PRATA 1996
VERMELHO 1996
CINZA 1994

PRATA 2000
AZUL 1999
VERMELHO 1998
VERDE 1996
CINZA 1996
CINZA 1994
VERMELHO 1994

ESCORT GL COMPL.
ESCORT SW GLX
FIESTA 1.0 4P
RANGER
ESCORT GL1.8
ESCORT HOB8Y 1.6
VERONA GL 1.8. 4P

FORD

VOLKSWAGEM

1,111
I

FIAT Un04p 97

TIpol.64p 96
Fiorino alongada 94

Pampa 95
Versailles 4p, ve, te 92
Gol Special 01

Voyage 83
Apolo GLS compi. 91
ParatiGL 93
KadeHGS 90
CheveHe DL 91

99
01
93
97
98
02
02
01

Bordô R$ 9.800,00
Vinho R$ 9.100,00
Verde R$ 7.500,00
Azul R$ 7.950,00
Prata R$ 8.200,00
Branco R$11.500,00
Cinza R$ 3.800,00
Cinza R$ 7.000,00
Verde R$ 9.500,00
Bordô R$ 7.600,00
Grafite R$ 6.300,00
Branco R$10.500,00
Branco R$10.200,00
Azul R$ 6.500,00
Branco R$10.800,00
Verde R$10.000,00
Verde R$ 3.800,00
Vermelha R$1.500,00 + 16x R$190,00
Verde R$1.800,00+ 18xR$190,00

FORD

VW

GM'

Molo

Corsa
Uno 2p
Prêmio ap
Corsa Super4p
Corsa
Tltan
YBR
TItan

Gadotti VEÍCULOS
Fone: (47) 372-2143
F-1000 gabinada
Monza v.e., T.e.

Tempra compl.
Escort

Chevette 1000

Verona, branco
Verona, prata, compl.

Corsa v.e., T.e.

Gol

Monza 4p compl.

94

91

96

'94

92

91

.91

95

88

93

R$ 25,000,00

R$ 7.500,00

R$11.000,00

R$ 8.500,00

R$ 5.500,00

R$ 7.000,00

R$ 7.0QO,00

R$ 8.800,00

R$ 4.800,00

R$ 8.500,00

GM
COIsa GL 1.6 a.c., d.h.
Celta
Blazer, top de linha
Vectra Millenium
Corsa Super 4p
Corsa Wind
Monza SL cornpt. -Ar
Monza SLE cornpl. - ar

Astra GLS compl.

Parati CL
Fusca
Parati CL 1.6

93
69
95

89

98
94
03

00

Branco
Branco
Prata
Prata
Bordô
Bordo
Vermelho
Cinza
Bordô

VW
Verde
Amarelo
Bordô
FIAT

Vermelho
FORD

Azul
Azul
Branco
RENAULT
Cinza

01.
01
01
01
97
95
93
93
95

Uno 1.5R

Escort GL 16v compl,
Verona 1.8 GLX
Fiesta Street 4p

Scenic RT 1.6

373-0806
373-1881

Scenic RXE 2.0
Vectra GLS 2.2
Gol GIII 4p, 16v
Astra GL cornpt,
F-l000 cabo Dupla
GoICL1.6
Corsa Wind 4p
Goll.0

Gol GIII 1.0, 16v, Plus cornpl.
CorsaWagon GLS 1.6 cornpl.
Vectra GL compi.
PaloClassic, compi.
Palio Young, fire, 4p, cf opc.
Tempra 8v
Goll.08v4p

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

cinza 89 O

bege 91 G

prata 01 G

prata 94 G

preto 01 G

prata 99 G

prata 97 G

branco 99 G

branco 02 G

vermelho 95 G

branco 99 G

Parati

Corsa

Meriva

Omega
Omega
Omega
Titan

f'olGIII
Tempra
F-lODO

99

95

03

93

94

95

01

01

95

89

branca 4p, 1.0, 16v.
branco

grafite 1.8 compl.
azul GLS. compl., GNV.
azul C03.0

azul CO-GNV

vermo cj partida e freio a disco

branco Plus.4p
bordô completo
branca cj carroc. Madeira, diesel

preto 1.0,opcinais
vermo t.e., d.t., a.q.
grafite GLS, cornpl., Teto, GNV

R$15.500.00

R$ 9.ioo,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$18.000.00
R$ 7.700,00

R$ 16.000,00

R$17.500.00

Gol 95

Corsa Sedan 01

Omega 94

Kadettconv. 94 branco GSI, cornpl., 2.0 gasolina
.

R$12.500,00
EscortEuro. 93 cinza 1.6,gasolina R$ 7.800.00

Com ra-se carro 1.0 acima do ano 95

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

FIAT PalioYoung Branco 01 R$11.7000,00
TIpoIE2p(-a.c.) Preto 94 R$ 7.300,00
UnolE Verde 95 R$ 7.500,00
TIpo compl. + teto Cinza 95 R$ 9.300,00
Fiorino álcool Branco 92 R4 6.900.00

FORD EscortHobby 2p Prata 94 R$ 6.500,00
EscortSWcompl.+teto Bordô 97 R$14.300.00
F-l 000 F Baú termico Prata 87 R$17.900,00
EscortGL Champagne 88 R$ 4.300,00
EscortL Cinza 89 R$ 4.900,00
EscortL Azul 93 R$ 7.800,00
EscortHobby Vermelho 95 R$ 7.300,00

GM CorsaWind Bordô 98 R$10.900,00
CorsaWind Bordõ 95 R4 9.300,00
CorsaSuper Prata 96 R$ 9.800,00
MonzaSLE Bege 86 R$ 4.300,00

VW Logus GLS, compl. Cinza 94 R$ 9.500,00
Logus GL Prata 94 R$ 8.300,00
GolCL Branco 89 R$ 5.400,00
Sanlana Verde 92 R$ 8.300.00
Gol2p Branco 97 R410.500,00
Motorroam -casa compl.Azul 76 R$36.000,00
JetskySeedoo 750 93 R$ 6.800,00
KiaClaros Prata 98 R$19.500,00

G

G
G
G

G

ff\\o·.·· VEíCULOS� 370-7516
mpra Vende.. Troca Financia
Walter Marquardt, 1850 � Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - se

02
01
01
00
98
98
96
95
94
93
92
91
90
86
86
8

,GOl :liü 16vG1I14p, él.q.

UnO Milie SX4p;l.L

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

AzulMarea 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 I.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 compl.
Vectra 2.0 GL compl. GNV.
Vectra GLS cornpl. 2.0
Vectra Millenium compl.
Vectra GLS 2.0 compl. Ar digital
Celta 1.0
Omega GLS 2.0 cornpl.
S-10 Oeluxe 2.2 compl.

Vw
Branco
Branco
Azul
Verde
Cinza
Branco
Marrom
Vermelha
Cinzà
Cinza
Branca
Cinza
Amarela
Prata
Ver emet

-WILLIAM- Uaícu'-os
Rua Marechal Castelo Branco, (47) 374-1117
3549 - Centro· Schroeder 9975-0117

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

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

98

CAMINHÕES

R$ 65.000,00

R$ 85.000,00

99
99
00
01

95
96
98
98
97
01
98
03
93
98

97
97
98

branco
verde
branco
cinzarnet

bordô
branco
prata
branco
cinza
prata
preto
branco
prata
cinza

a

-upcorsa 1.6
2.0compl.
Mille
paálcOol
pa
Sw4, diesel
O diesel
iro1.6
naGLXGNV
00
rt
rt'l.

Escort L 1.6

Belina L 1.6

CG 125 Titan

Goll.0

Fiat Strada est.

Opala Diplomata
Saveiro 1.6

Jeep Cherokee Limid

Corcel li

Brasilia

Diplomata
Fusca 1300

Chevette

Chevette

Corcel li

Preto

Cinza
Vermelha

Branco

Prata

Azul
,

Dourada

Verde

Bege
Cinza

Grafite

Bege
Prata

Bege

91

87
98

fii!l4
01

88

93

97

81

78

87

79

89

87

R$ 5.900,00
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$ 37.000,00
R$ 2.700,00
R$ 1.900,00
R$ 4.900,00
FINANCIADD'

R$ 4.500,00
FINANCIADO

FINANCIADO

VW 14.220

VW 17.210

VW 26.300

01

00/01

00/01

R$ 102.000,00

R$ 28.000,00

R$38.000,00

GM

(47) 371-9730

!tua Hcrnardo I>ornbusch, 1880 - Baependl - Jaraguá do Sul

Vectra GLS completo
Corsa Sedan compl.
Uno SX completo
Blazer DLX
Corsa Wind
Palio
Escort Xr3
Gal MI
-Chevette
Omega GLS
palio 4p
Uno
Opala comodoro
Monza
Monza
Gol
Vectra CD
Escort Hobby
Fiesta
Pampa
Vectra

95
99
97
98
98
98
89
98
88
95
98
90
92
91
93
01
94
94
97
93
95

Kla 80n90

Iveco Furgão 3310 99/99
FORD

chassi

Ka'
... ..

'.

Vectra GLS cornpt,
,

Ternpra
0-20 diesel
'Escort GL
Santana Quantum
Voyage.··

.

Monza
. chevette -.

",Del Rey Ghia:
"Kombi':" .,.
", Voyage álcool
Corcel II
Fusca 1500
Escort GL 1.6
Santana GLS

.

Parati.l.0 16v

..
Escort GL 1.6 álcool

..

CG Titan ES
CG Titan KS

30 eixo chassi

chassi

turbo daly

Branca
Bordô
Vermelha
Preto
Azul
Azul
Dourado"
'Branca
Dourado

Bege
Verde
Azul
Azul

311-0802
311-8281

lHP. Antônio Carlos Ferreira. 130 • Centro· Jguá do Sul

Gol CL 1.6
Paratl
Passat L$
Fusca
Kombl Furgão
0-20 Sulan comol.
Monza 4p
Monza compl.
Monza
Corsa GLS
Kadett EA
Strada Worklng
Uno Mille SX
Uno 1.0
Ml1Jys
Rural Wlllys
F-100
Escort
Corcel li
Corcel I
Mercedes Benz 608 O
Voyage
KadettGSI
Fusca
Palio 4p
Leda 4p
Tempra
Voyage

Branco G
Branco G
Vermelho A
Azul G
Branco G
Prata D
Prata G
Marrom G
Bege G
Vermelho G
Verde G
Cinza G
Azul G
Prata G
Azul G
Verde \ G
Bege G
Branco G
Marrom G
Verde G
Vermelha D
Azul A
Prata G
Cinza G
Grafite G
Boroô G
Verde G
Prata G

92/92
85
79/BO
72/72
87/87
89/89
84/85
86
85
96
93
99
96/97
91
70
76/76
65/65
84
84
76
BO/BO
86
93
74
97
91
95
88

Corsa sedam compl, modo Novo Prata

Corsa Classic Azul

Gol Trend 4p Cinza

Golf 1.6 compl. air bag Vermelho

Clio RN c/ a.c. + trio Azul

Gol 4p 16v c/ opc. Cinza

Fiesta 4p a.c., D.h. Branco

Corsa 4p c/ d.h. + trio. Azul

Palio Weekend compl. Branco

Corsa 2p c/ opc. Branco

Pallo edx c/ D.h. E trio Cinza

Fiesta 4p cf opc. Verde

Corsa sedan, c/ a.c'; V.e/t.e branco
Escort 1.8, GL, dh, CJnza
Corsa sedan milênio, ac/vte prata
Gol. plus branco

372-0676
Monza SLE, álcool 1.8
Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasolina
Fusca 1300
Chevette DL 1.6

.

Ranger
'

XL GNV
Parati 1.6 álcool
Gol 1.6, gasolina
Escort Europeu
Vectra GL
Santana compl. 2.0
Palio 4p
Pálio, 1.0, ED. 2p
Uno, 1.5, IE, álc.
Fiesta 4p
Saveiro 1.6
Saveiro 1.6

96
87
78
93
95
89
93
93
97
96
00
98
94
98
98
91

branco
verde musgo
branca

prata
verde

prata
prata
branco
verde

preta
cinza mel.

azul
branco

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

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

Fusca 1300

Goll.32p
ApoloGLS2p
VoyageLS2p
UnoCS1.32p
Premio 1.0 2p
Ranger2.8CD
Verona LX 1.8 4p
Corsa 1.04p
Blaser DLX 2.2 4p
Yamaha125K

1981

1983

1992
1983

1991

1987

2002
1994

2001
1996

2001
2001
1995
1993

G

G

G

A

G
G

D

G

G

GNV

G

verde R$ 28.000,00

cinza R$ 18.500,00

preto R$ 9.500,00

chumbo R$ 45.000,00

01

96

96

95

,

95

94

92

FIAT

Verde

Bege
Cinza

Cinza

Cinza

Branca
Cinza

�ranca
Verde

FORD

GM

MOTOS

R$ 12.500,00

R$ 8.500,00

R$ 7.500,00

R$ 19.000,00

pretoHonda Cl00 Biz Preta G
IMPORTADO MercedesC2804p· Preta G

BMW3251A4p Cinza G
cinza

91 branca

Barraca pi camping completa

"'�-�,,\Q.; 310·30�1
\��ít;I!)I�$

'.

..". _i"

Av. Preto Waldem�r G�bb�, 4142· Centenârio - Jaraguá dO�

fDONTIIL
VEíCUlOS

COMPRA
VENDE
TROCA
fiNANCIA

311-4510/316-2895
RUA BERNARDO OORNBUSH. 1654 - BAEPENIJI - jARAGUÁ DO SUL - SC

01
99
98
98
96
9.6
95
95
93
01

94,
92

branco
verde
cinza
azul
branco
verde
vermelho

prata
verde
branco

azul
cinza

-

Chevette + rodas

Tempra compl. Único dono

Logus
Escort Guarujá compl.
Uno 4p

Titan

Uno 2p

Gal MI

Uno ELX 4p

87

97

94

92

96

01

93

97

94

prata
verde

cinza

bordo

trava
V.e. - trava aI.

completo, ar
Trava
aq- limpfdes.
Ar
a.c,

a.c,

cornpl.
verde

prata
brancO 03 preta

00 azul
Gal CU 1.6, cd e roda 96

branco 01
preta 02
branco 00
azíil" 99
branco 99
azul 98
branéo 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 88/89

Gol MI1.02p
VT - Shadow 600cc
Gol GIII16v 2p
Fiesta GL 1.0 4p
Oucato Furgão 2.8 diesel
Escort GLX 1.816v. compl.
Pampa 1.6L
Parati 1.6 MI c/ a.c,
Palio 1.0 4p a.c.
Omega GLS 4.1 cornpl.
Passat2.04pcomp!.
Gol CL1.6
Gol LO
LogusGL 1.8
Corsa 1.0 2p
Kadet SLE 1.8
Ipanema SL 1.8
Saveiro CO
Monza Classic 2p
F-lODO
Pampa 1.6
Uno 1.3S
Del Rey 1.6 GL
Escort

R$ 6.200.00
R$ 3.700.00
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 3.BOO,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.BOO,00
R$ 10.000,00
R$' 1.600,00
R$ 11.000,00
R$ 3.300.00
R$ 10.000,00
R$ 5.000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MÊS DE
MARÇOdiversos Rua EIIP. Cabo Harry Hadllch, 8J 1 - Centro

(pfÓX. SupermercadoAngelonl)
Fone: (47) 275-6464 - Jaraguá do Sul - se

se R$300,OO ã vista. Tr: 37Q.6360 c/ Junior
após 15:00.

CALCULADORA - compra-se, HP12C. Paga-se
à vista. Tr: 376-1903 c/ Jéferson.ANDADOR - vende-se, Borigotto, Tr: 275-

, 12562 ou 371-8653 cl Adriana.

I 'i I
ANTENA _ vende-se, parabólica, Supex.
R$215,OO. Tr: 273-5352.

BICICLETA - vende-se, monark, feminina.
R$25,00. Tr: 37Q.6719.

CELULAR -vende-se, gradiente. R$45,oo. Tr:
371·1335.

CALCULADORA - compra-se, HP12. Tr: 371-
0134.BICICLETA - vende-se, sundown,18marchas.

R$35,00. Tr: 37Q.6719.
CELULAR - vende-se, ericsson. R$4S,00. Tr:
371-1335.

CAMA - vende-se, de casal, padrão marfim.
R$60,00. Tr: 372-9416 comI. ou 9115-3326.�NTENA - vende-se, SKY, decodificador Philips CACHORRO - vende-se, Boxer. Tr. 372-3655.

DVB, c/25m de cabo. R$ 200,00. Tr. 370-

I 2462 ou 371-8642
- CACHORRO-vende-se,casalclechowchow,OU

I sómacho, são cães adolescentes, famoso cão

I AR CONDICIONADO - vende-se, 7500 btu's, da língua azul. Valor à combinar. Tr: 370-8563.
�onsul, quente e-fno, revisado. R$350,00. Tr:
371-7570.

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

9909-7428.

CELULAR -cvende-se, Nokia. R$45,00. Tr:
371-1335.

CELULAR - vende-se, Motorolla V60, de
cartão. R$ 400,00. Tr. 9987-1004.CACHORRO - vende-se, filhotes de American

Staflordshire Terrier, Poodle micro e toy,
Yorkshire, Shi-Tzu, Sharpei, Beagle,
Schnauser, Lulu da Pomeranea anão, iabrador,
boxer, buldogue inglês, pit buli, todos c/
pedígree ou contrato. Tr: 370-8563 ou'9103-
3580.

CARREGADOR -vende-se, de bateria, p/ carro.
R$130,OO! Tr:376-1903 c/ Jeferson.

3ANNER - vende-se, p/setão de beleza, c/
suporte. Tr: 370-9209.

CHIQUEIRINHO - vende-se, p/ neném.
R$60,OO. Tr: 372-1593.CARRETINHA - vende-se, trucada, c/ engate

p/ automóvel, p/ 2.000kg, documentada, ano
2000. R$2.300,OO. Tr: 370-5015.3ARBEAD,OR - vende-se, Philips, 2 lâminas.

l$100,OO. Tr: 275-0495.
COMPUTADOR - compra-se. Tr: 376-0642
ou 9135-5314.

CARRINHO - vende-se, de cachorro quente.
Valor à combinar. Ti: 9117-2447. BALANCEAMENTO í*

ESCAPAMENTOS - RODAS
GEOMETRIA - SUSPENSÃO

FREIOS -. PNEUS

3ARRACA - vende-se, p/3 pessoas, nova.,
I, nod.Iglu. R$100,oo. Tr: 275-21400u 9117-

5404 cl Viviane.

CACHORRO - doa-se, cachorra DogAlemã, cl
2 anos de idade, para quem tem espaço pi
cria-Ia solta. Tr: 9134-0816.

,CONSÓRCIO -vende-se, em andamento, cl
17 presto pagas. Desconto de 45% nas prest,
pagas. Tr: 370-5602 c/ Volnei,CARRINHO DE BEBÊ - vende-se, 8 rodas c/

travas. Tr: 275-25&2 ou 371-8653 c/ Adriana.
CADEIRA DE BEBÊ - vende-se, pI carro'. Tr:
275-2562 ou 371-8653 cl Adriana.

3ERÇO - vende-se, único dono, de madeira

naciça. RÚ50,OO. Tr: 372-2462.
CONTRABAIXO-\€I1de5eGJlcBl,emfumesla:b,
cormacieira, com case e alça. Tratar. 370-1801CASINHA - vende-se, de boneca. R$500,00.

Tr: 9134-0816.
31CICLETA - vende-se, feminina, antiga. Tr:
371·1335.

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

CORTADOR -vende-se, de frios, elétrico. Tr:
371·6000.CELULAR - compra-se, LG Sensations. Paga-

-

ATENÇAO
Revele o seu futuro através da alta

evidência.
Trago a pessoa amada de 7 a 12 horas.

Atendimento a distância.
Ligue de qualquer lugar do Brasil.

Fone (18) 3623 - 1958.

TEMPERADAS NOS

, ,

I'I�'" kikar@netuno.com.br
Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaraguá do Sul Santa CatarinaR: .JosÉ TEODORO R.lBEIRO, N° 540 - ILHA DA !"IGUEIRA

,�

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

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

telefonia e segurança

Fone: 371-7007' REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado :19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 50

Instalação cabearnento estruturado
Conectores

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios. SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e lnterfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Calor)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

[

Centrais telefônicas Intelbras

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

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)Klt Portão EletrônIco + Interfone,

ENDAS E SERViÇOS: Rua: Onélla Horst, 104. Vila Lenzl • Jaraguá do Sul • se I emall: makete'@teffiréÓm.,;(:tF���/F;;X;i (47)�:7r:7001
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Referência de nosso trabalho (calçadão e pátio da SCAR,
Floricultura Manque, Colégio Municipal Rio da Luz)

Tudo em colocação de lajotas, paralelepípedos, cokigrama.
Especializada na colocação do verdadeiro peiver, intertravado.
Temos compactador 47 policorte.

FONE/FAX: 392-3071 ou 9122-8935.

R$100,00. Tr: 9992·9300.

viços da região
'ee.com.br

Rua João

Nova Brasilía
anlnscheck, 293 - Sala 02

:raraguá do Sul - se
DISCO DE A�ADO - vende-se, pi carnes,
anginal, de implemento agrícola, excelente pI
�CO'iha, peixe, assados'ete. R$40,OO. Tr: 370.
1058 ou 9962-2865 el José.

R$380,00. Tr: 372-15�3. R$1.000,00. Tr: 376-0551 el Udo.

FRITADEIRA-vende-se, industrial,
à

gas, el 3
peneiras. R$350,00. Tr: 9952-1048.

MANEQUIM - vende-se, tubular, preto.
R$20,00. Tr: 275-0495.

ESCADA-vende-se, pi maca. Tr: 370.9209. GELADEIRA - compra-se, pI expor
refrigerante, el porta de vidro. Tr: 370.1186.

MÁQUINA - vende-se, de lavar 10)Jça, p/6
pessoas, Enxuta. R$150,00. Tr: 371-0196.

ESlERA - \'erldese, mecânica, ou troca-se por
�oubatedeira!rif1de.Tr. 370.7312. GELADEIRA -vence-se, industJial, em aço inox,

e/4p, perf. estado. R$450,OO. Tr: 9132-4095
MÁQUINA - vende-se, cobertura, marca Gingi,
3 agulhas. R$900,00. Tr: 375-2271.

EXPOSITOR - vende-se dois redondos de
�me. R$25,OO os dois.'Tr: 275-0495.

'

MÁQUINA - vende-se, de lavar roupa. R$90,OO.
Trata"em frente aoPama, rP 37, elcanos ouSônia:

JANELAS - vende-se. duas, de alumínio, cl
caixilho e vidro, el 1,00alt x 1,5Iarg .. semi
novas. R$35Q,00. Tr: 9134-0816.AADEIRA - compra-se, de faca ou fiadeira

Universal. Tr: 375-2271. MEMÓRIA - vende-se, Dimn, 256mb.

R$130,00. Tr: 9952-7337.LANCHA - vende-se, el earretinha, motor
33hp, 4,80eomp., fibra. R$2.500,00. Tr:
9102-7311. MESA - vende-se, de sinuca. R$200,00. Tr:

9102-7311.

AlMADORA-vende-se, JVC, GRS-V3, c /visor
colorido. Valor à combinar. Tr: 9993-5625.

��DORA - vende-se ou troca-se, Panasonic,
eml-nova, cf contr. remoto e bateria nova.
lr: 376-0168 ou 9103.9893.

LAVADORA - vende-se, de louça, Britânia, na
caixa, 4 programações, 6 serviços. R$
300,00. Tr. 370.2462 ou 371-8642.

MOCHILA - vende-se, pi acampar, grande.
R$100,00. Tr: 273-5352.

FREEZER - vende-se, 230L, Cônsul. LIXADEIRA - vende-se, de fita, el 3m, nova. MONITOR - vende-se, de computador, VTS 14".

para eles,
elas e casais

I
MORENO CLARO, .

,83 alt., 75kg. 25 ANOS.;

�-��.�-80021
���-�.===

..

=.=....
: ., .. ,.",.", ",., " "., ,

PoUsada DrelChe noAr i
com acompanhantes i

S!l! VO(:ô m::t� CIUlSSldo d(!. fít:1lt em r:a!::! com IOlnJmllill, vnnh.ll I
connf!cp.t tlf)�$:Q pou�:ldQ r.ohllin�l:I� nr.ompQhfHlntl!.t 24 hK! !

, IH.! euu dl.��Ot. Tnino!: �tClÇOt nc�s:sÚl�it I! auto llfnl1dhnnllfo. i
j TlIdo �IUst fstvotnl):(!t a vaca .clll!Jlt(!. TIHnb6ro atendemcs f,otéi.s)
; 'lUot�J� e tê!::ldªnr.f:!.�.

_ j1275-0052 273�1.. I71J .",."".""""."""-,."""".,,,.

PREVINA-SE
Use Camisinha

PREVINA·SE
Use Camisinha

PREVINA_SE
Use Cé!mlslnha

IlO.lRO - OLHOS VERDES,

MARCOS
Eduar(fa, 19 anos,
morena bronzeada,
dos olhos verdes e

corpo escultural.
Atende hotel,

mocel e resldênciJ,

PREVINA,-SE
Use Camisinha

lnídantc, somente para
mulheres

: :

19143-7678'
� �

: Da, 81" 'IS 1211.10 Z2h, ã I h :�-----
,

'----l
AnunCie aqUi!1

i
371-1919

I
�J '-- --'

PREVINA-SE
Use Camisinha

Se o seu marld.o sal para jogar bola ou

beber com os amigos, ligue para.mim

(6runo), loiro, olhos verdes. 1.78 de altura,

751<9, corpo malhado (só para elas).

Tratar: 9975.6450.

PREVINA·SE
Use Camisinha

NOTEBOOK - vende-se, eompaq, Pentium
233. R$1.500,00. Tr: 9131-2151.

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

PERSIANA - vende-se, 85x2. Tr: 370·
9209.

PLACA DE VíDEO - vende-se, 3d, aceleradora,
VCI, 32mb. R$65,00. Tr: 9952-7337.

PRANCHA - vsnde-se.p/ cabelo, profissional,
marca Gama. R$50,00. Tr: 371-5270 ou

371·5040.

P�TELEIRA - vende-se, de bambu, el vidro.
R$100,00. Tr: 275-0495.

QUIMONO - vende-se, tamanho de 10 a 12
anos. R$30,00 ..Tr: 370.7995.

RELÓGIO - vende-se, aqualand, el pulseira
de metal, fundo amarelo. R$400,00. Tr:
9117-2518.

RELÓGIO - vende-se, ómega, de ouro.

R$3.000,00. Tr: 372·1S95.

SCANER - vende-se, gênios. R$120,00. Tr:
273-5352.

SECADORA - vende-se, Enxuta. R$100,00.
Tr: 273-5352.

SUGAR - vende-se, pI fogão de 6 bocas.

R$90,00. Tr: 372·1593.

TECLADO - vende-se, Casio 770. R$800,OO.
Tr: 9975-0045.

TELEVISÃO - vende-se, 14", CCE, el
eontrole,bom estado, el suporte. R$250,OO.
-Tr: 273-0050.

TRANSPORTE - procura-se, pi Baln.
Carnbonú, para a Universidade UNIVALE, pela
manhã. Tr: 371-6689 ou 9957-9057 el
Joice.

VENDE·SE - kit de flashes, pi .estúdio
fotográfico, el 2 tochas 40OW, 2 tochas

200w, 1 softbox, 1 sombrinha, 1 refletor de
cabelo, 1 reftetor 4 asas, 4 tripés, marca
Mako. Pouco uso. R$3.500,00. Tr: 9952·
1048.

'9117-04971

Anuncie aqui!
371-1919

;

Anuncie aqui!
371-1919

PREVINA-S.E
Use Camisinha

•
Duas mulheres se acariciando

,
só para você.

... ,..* * ,. ,.. ...

TECN.
CALHAS

Mais Qualidade

T Para o lar
e para a Indústria

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com ti

qualidade em tudo que produz. Colhas, Coifas, Aquecedor
Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes poro

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Mictórios,
Proteçõo poro parabólicos, Corte e dobro de chapas,
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUAUDADE E EXCElENCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E fUNILARIA INDl. É COM A TECNO CALHAS

RUÍl Felipe xhimidt, 279 • Cenlro - Jaroguó do Sul· se . Fones: 370·64<18 • 275·0448 • Fax: 371·9351

AULAS DE PINTURA
Com a artista plástica Magda Stahlk�:.

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

acadêmico, técnicarnisra (COI n aplicação de out romaterial), ahsuu to.
ele. Técnicas l)[Ira você descohrir I) seu esulo prôJlI'i'l I' desenvolvê-lo.
ESt!lS aulas o ajudarão il despertar il criatividade, senso d;· estética.
liberar ucspontancidade e nulo-confiança.
I:: urna excelente terapia panl ajudar na cura e prevenção de

depressâo e para desenvolver lima boa IIUII}-eSlima. qllt� é

fundamental para todas as·án:as da vida.
It uma aula semanal de:3 01'12 horas de duraçaõ, 4- vezes pormês. Von"
pode escolher o lempo e os horários disponíveis 11I)6 períndos
mniutino, vespertino (III noturno, \i(lC': turnhém pode optar por aulas
avulsas, onde VOtl� faz seu honirio de acordo com sua agew:la. S(�

dmr;('jal'faça IIIna aula erperhuental.

Fale hoje mesmo com aMagda da AJAP, pelo fone
371-0873 ou pelo e-mail: mstahlke®terra.com.br

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

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

VESTIDO - vende-se, dois, de prenda, de seda
crepe, um azul e um rosa, manequim 38.

R$70,00 cada. Tr: 371-0196.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station One, el
2 controles, memory card, 1 transformador, 2
jogos, el 6 meses de garantia. R$350,00.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station, el
controle, memory card, cl 3 cd's.

R$250,00. Tr: 9113·5376 ou 9914·0402

cl Maurício.

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

P'LANET GAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
, TODA A LINHA DE
ViOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• PLAYSTATION 2

·XBOX
• PLAVSTATION ONE
*DREAMCAST
• NINTENDO 64
* GAME BOY COLOR
• GAMe BOY ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBe

Anuncie aqui!
371-1919 9963-5544

IAnuncie aquI!
371-1919

A mais completa, possuída, ,

agradável c perfeita. •
- ,

** •••••••••••••••••••• * ••

Atendemos MoMis, a IÚImjC(llo e temos (oc:al

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CS Recursos Humanos

admite:

o sucesso de muitas empresas não
depende 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 contabllldade 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 CONTÁBIL LTDA
A SUA EMPRESA MERECE!

• I�STALADOR DE LINHA TELEFÔNICA (INST. DE CABOS E LINHAS

TELEFÔNICAS)
• MECANICO DE EMPILHADEIRAA COMBUSTÃO E ELÉTRICA
• TÉCNICO MECÂNICO COMPRESSOR DE AR ROTATIVO DE PARAFUSO

• COSTUREIRAS PARA RETA, OVERLOOK E COBERTURA

• TÉCNICO EM ELETRO ELETRÔNICA (EXPERIÊNCIA EM CONSERTO DE

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

TELEFÔNICA)
• AUX. ADMINI$TRATIVO (CURSANDO MARKETING, E INGLÊS FLUENTE)
• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (EXPERIÊNCIA EM ESMERILHADEIRA,

FURADEIRA, MAÇARICO, SOLDA ELÉTRICA, SOLDA MIG, TORNO,

GUILHOTINA, DOBRADEIRA E CALANDRA)
{, -

• AUXILIAR DEPRODUÇAO, MASCULINO ENTRE 18 E 30ANOS.

Apendicite
DESCRIÇÃO
O apêndice é um segmento pequeno situado na

porção inicial do cólon (ceco), perto da união com o

intestino delgado. A apendicite é a causa mais

freqüente de dor abdominal repentina e de cirurgia
abdominal.

CAUSAS
Restos de fezes ou alimentes causam a obstrução da
cavidade do apêndice, causando inflamação e

supuração. Quando existe perfuração, libera-se o

conteúdo intestinal
_

com sua quantidade de
bactérias

_

na cavidade abdominal, causando
peritonite ou formação de abscesso.

SINTOMAS
O mais característico é a dor abdominal lntensa.que,
via de regra, se inicia com um mal-estar

indeterminado, ao redor do umbigo, que se torna

mais agudo e mais localizado na região inferior
direita do abdômen no decurso de algumas poucas
horas. Geralmente é acompanhado de náuseas e

vômitos; com freqüência ocorre febre. N as crianças,
a dor abdominal pode ser generalizada. Manifesta-

�
I DMAE· age nos fibras mus(Ulaf�s
I f.EtASTASE. ali\1J slnlelc de eklsfina e colágeno

,

p,aUAeARE • efeito tensor sobre os mafcas de expressão
lHA· elimino mantn\lS e flllilita �íenetrO(õo d�ativos �
,FUCOGEl· dli lo hidratadio

se por sinais de descompressão positiva: o abdômen
dói durante o apalpamento, mas ao ser retirada a

mão a dor aumenta. Em adultos e gestantes, a dor é
menos intensa e a área é menos sensível.

DIAGNÓSTICOS
Realiza-se por exame clínico e análise de sangue,

que exibe aumento moderado dos leucócitos.
Quando o diagnóstico não for claro, pode ser feita
uma laparoscopia. O tratamento-para a apendicite
aguda é extirpar rapidamente o órgão.afetado. A
cirurgia, conhecida como apendicectomia, é uma

operação simples que envo Ive poucos ri scos.

TRATAMENTOS
Para evitar uma peritonite ou a formação de um

abscesso, via de regra é realizada uma cirurgia de

urgência. No caso da peritonite, a doença é mais

grave e pode ser necessário real izar várias ci rurg ias
e ministrar antibióticos. Quando o epíploo se

encontra aderido ao órgão inflamado, a operação
será mais difícil. É possível serem ministradas altas
doses de antibióticos para reduzir a infecção e

favorecer as condições de drenagem do abscesso.

..

���
Saúde e Beleza

I Shampoos, cosméticos, I
,

sucos naturais de Babosa,

(Aloe vera)

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção

Ido Câncer, Endometriose
Rua: GlIílIwrme WeL'ge. 50 � SL 406

l'Q.ne;"" 370 ..1.705
. 't�iiJiVn$fÜL'1�V�tQ;�o;�:�bh'Jartigjlli"do Sitl
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GUIA DE SERVI

Anuncie aqui!!!
371·1919

& Arquitetura
Topografia

· Medição de terra
· Desmembramento
· Regulanzação de medidas
· Projeto e execução
Iresidencial, comercial, etc.)
· Reformas em geral

'

· Paisagismo
370-7611 /9911-2525

Waher Morquardt.744 Sl 5

AUTO PEÇAS

Papalaio
E .', /v""" ., ..

".)("
..

I»No�cltl�r�toáfa nova, loja daA�to Peç
PlIpdgaio, localizada na;
RII1I25 de [ulho, 1650 �.

,Vila Nova

�U.. 25 DE JULHO, 1650 _

l/.,f NQV.t - JfJUÁ 110 SULE·mon·. PaP090iO@terro.com.br

Anuncie aqui!!!
371·1919

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

, :
, ,

I Anuncie aquilU
371·1919

Rua: Exp. Gumercindo da Silva. 616 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

.Mudanças}
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

• __ • __ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••• .J

(47) 276-3429
9975-5659

\1\

t� :::';:'l
<':,. ,:�

{.J,
.j,V'

",?-
I TRABALHOS"l
I COM LAVA-JATO"1

(Água quente e fria)" • j

I Ied.,." lCUIlI.u8nJea11 iI
IlIvaçãoe I'InIDlllItT.,,,,,,. .......,1 : ,

! o 1I1l1/l1lZl_eCJl....ígu. "1 i.,·,' Anuncl-e aqul·'.'.'.',·,·i 'mll.mrealJlllllÇà' '" I'IIfras . :
i

I Trabllhamound8VocâDrecl�' i 371.1919
: (cidade. praia. sitio, etc_) '::111\ .

Ilm310.1488/31O.8810/9602-3135i i _. . "

i .. Rua;.Jus�.l{rause,.212 ..VjlaNOI'a:.Jafaguá.do.Sut: .. êi;·,·..

Tratar: 274�8456
9902�7575

Anuncie aqui!!!
371·1919

I A����i� ���i!!�
371·1919

................................. : i

a Getúlio Vargas. 594
Centro.- Jaraguó do Sul

Tel.: 370-3612

Anuncie aqui!!!
371·1919

, ,

: Produto:

: Venha Conhecer a :

IModa que é um Doce]

I Preços especiais!
I de inauguração'

I Acessórios em Geral
i Cosméticos - Fantasias

Roupas íntimos
Brincadeiras - Artesanato

Fone. (47) 373·0703 I F". (47) 373·1138
Rua Athanáslo Rosa. 115· Guaramlrlm· se
e c m e H: heltagd@nttuoo com br

\

'e:()mér�io
,liasitâ Iac;l:Qrêll

,':9� l.td.,

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

Modinha
, tam.01a16

Moda Adulto I

�e6e8metros fReiA DOI
,

� !nTON'R!�(47) 374-1430, I FOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS i
9991 8567 'I

- MATERIAIS DE CONSUMO I
-

:
- ASSISTiNCIA TtCNlCA !

i I

\lac�,��;.2�����(::�;��(:OS�893 l�!.!!:,!�!!J Fone: 371-5810
I Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 I

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

I i
! . i

I Mensagens:
1276-34621
.

ATENÇÃO! I
i Novidade em Jaraguá do Sul I
: NOVO TELEMENSAGE�i! I
li Ligue e solicite demonstraçâo gratuita I

• ••••••••••••••�.n •••••••• _ •• _. • ••••••.................... i

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
P'l.vimentação cl Lajotas

� VIDRAÇARIA[__UI Arte Vidros
Vidros. Espelhos, Blsotê, Lapidação e Poliment<>,
[areamento, Plotter de l\e(orte, Acessórios
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ITRÂNSITO: MOTORISTAS PODEM USAR ESTACIONAMENTO PÚBLICO POR TEMPO INDEFINIDO E SEM PAGAR

Prefeitura rompe o contrato
com a empresaCartão Jaraguá
JARAGUA' DO SUL -

Desde ontem, os motoristas

têm deixado os veículos em

estacionamento público por

tempo indeterminando e

sem cobrança. Esta é a

realidade do Município
desde às 12 horas de sábado,

quando a prefeitura e a

Cartão ]araguá - empresa

que contava com a con

cessão do estacionamento

rotativo - encerraram o

contrato de prestação de

serviço. Ao contrário do que
o prefeito Irineu Pasold

havia falado em coletiva à

imprensa na semana passada,
de que iria aguardar uma
resposta do Tribunal de Jus
tiça, a prefeitura se antecipou
e rompeu o contrato. A

informação foi repassada du
rante reunião ao meio-dia de
sábado.

Pasold acatou a sentença
da juíza Quitéria Tamanini
Vieira Peres, que determinou

César Junkes

Prefeito informou a imprensa no sábado ao meio-dia

a suspensão do serviço pres
tado pela Cartão Jaraguá ..
"Nós iríamos esperar a

avaliação do TJ, pois não

queríamos tumultuar a

cidade e também estávamos
, preocupados com a questão
social, já que mais de 50

pessoas trabalhavam na

Cartão Jaraguá. Mas como a

comunidade não estava de
acordo com a conduta da

empresa, decidimos rescindir

o contrato, Até regularizar
esta situação, o Município
ficará sem fiscalização nos

estacionamentos públicos.
Como cada condutor poderá
manter o carro o tempo que

quiser, na vaga que con

siderar melhor, esperamos
contar pelo menos com o

bom senso de todos, pois a

rotatividade é importante",
ressalta, acrescentando que

J araguá do Sul apresenta'

uma média alta de veículos,
cerca de 2,4 por habitante.

A partir desta semana, o

prefeito aguarda que a

Câmara de Vereadores, CDL
(Câmara de Dirigentes
Lojistas), Acijs (Associaçãó
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), CPL (Centro
de Profissionais Liberais),
Associação de Moradores e

equipe técnica do setor de

trânsito da prefeitura apon
tem dois representantes para
formar uma comissão. "Esse

grupo de pessoas vai efetuar

um estudo para analisar quais
são as necessidades da

comunidade, qual é a via

bilidade financeira para então
fazer um novo modelo de lei,
conforme a, concepção da

sociedade. Em seguida essa

lei será analisada, levada à

Câmara de Vereadores para
então abrir processo
licitatório", explica.
(FABIANE RIBAS)

Prefeito diz que a comunidade tem de se adaptar a esta situação
]ARAGuA DO SUL - A

situação extrema deve-se à

ação da promotoria pública
contra a Cartão J araguá,
aliada às irregularidades e

ilegalidades levantadas pela
CEI (Comissão Especial de
Investigação) da Câmara de

Vereadores, além do descon
tentamento da comunidade
Com a forma arbitrária das
monitoras da Cartão Jaraguá.
"A intranqüilidade das

monitoras', que muitas vezes

foram agredidas moralmente
e fisicamen te ,

Ili-_"-"�

agressiva de algumas funcio
nárias da empresa, criou este

desgaste, essa instabilidade.
Tivemos de tomar esta deci

são e, a partir desta semana,
55 desempregos foram

gerados", diz o prefeito, lri
neu Pasold. Ontem e hoje, a
empresa permaneceu com

as portas fechadas para se or

ganizarem e avaliarem a'con

duta adequada a ser seguida.
A partir de amanhã até o final

deste mês, a Cartão Jaraguá
estará recebendo as pessoas

que foram notificadas até sá-

bado ao meio-dia para que
elas possam regularizar o que
estiver pendente. "Estamos
estudando o que faremos para
encontrar a melhor solução
de forma que ninguém seja
prejudicado. As pessoas que

compraram cartões devem

aguardar nossa avaliação",·
enfatiza o prefeito. Ques
tionado com relação ao repasse
de parte do dinheiro arrecado
no estacionamentó público à

entidades assistenciais, Pasold
é enfático ao afirmar que não

é possível, pois a constituição

de 1988 exige licitação para
contratar empresas de eco

nomia mista. "Não tenho

como colocar a administração
em xeque, isso é legislação e eu

tenho de cumprila, mas nada

impede que essas entidades en�
trarem no processo licitatório",
argu-menta e reforça: "Temos
de aguardar a nomeação dos

representantes das entidades,
para definir o que será altera
do na lei e abrir licitação. Até
lá, a comunidade terá de se

'a-daptar a essa situação",
enfatiza. (FR)

CORREIODOPOVO 7

ENQUETE
Falta tolerância das profissionais

Não acho certo suspender a' cobrança
do cartão. Todas as cidades em

crescimento têm este tipo de cobrança
para manter a ordem no trânsito. Mas

creio que seja necessário haver mais
tolerância por parte das monitoras.

Uma dúvida que nós usuários temos

é: para onde vai todo este dinheiro? Nada fica para a

cidade?

Sou pela lei, se ela diz que está irregular
a cobrança deve ser suspensa sim. Mas

com .a proposta de melhor�r I a que
temos. Nossa reclamação como

usuários é a arrogância e falta de

paciência das monitoras com relação
ao tempo. Um exemplo é quando

estacionamos e não achamos monitoras. Mas é só virar

as costas que aparece uma e nos multa. Da maneira

como estão conduzindo o cartão Jaraguá está revoltante.

Outra questão diz respeito ao dinheiro arrecadado.

Porque não dar parte destes lucros a uma entidade

beneficente ou mesmo à prefeitura para que possa
investir em melhorias para a cidade?

Edl/ardo Rsmssuer - professor de Edl/cação Física

Como comerciante sou a favor da

cobrança porque é preciso que haja
uma rotatividade de carros nos

estacionamentos, Sem a cobrança
qualquer veículo pode parar em frente

a minha lanchonete e ficar o dia inteiro

e impedir que outros carros

estacionem, prejudicando o movimento. Mas com

certeza deveria haver um tempo de tolerância antes da

cobrança e um curso de atendimento ao cliente, porque
elas são arrogantes 'e intolerantes.
Beatriz Hoer/le - comerciante

Eu ouvia muita reclamação com

relação as monitoras que não

permitiam nem cinco minutos. Uma

alternativa' talvez fosse cobrar

proporcional ao tempo, ou dar um

prazo para retorno, sem cobrança da

taxa. Acredito que sem a cobrança do

cartão também ficarià um caos, principalmente para
nós comerciantes, porque impede a rotatividade de

veículos defronte a loja. Algo tem que ser feito. A

prefeitura precisa encontrar uma solução!
Rosecler Bruch - comerciante
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• Turma de formandas de
Secretariado Executivo que
colou grau dia 12 na SCAR:
Gisele, Patrícia,' Ana,
IIselore, Si Iene, Rita,
Daniele, Diana, Danúbia,
Neusete, Solange e Simone.

• Arnaldo Buttner no dia
24/2 estava de aniversário.
Um feliz aniversário com

muita saúde são os votos
da sua esposa Waidi e de
seus filhos

• Sávia Rosani Schveitzer
Pauli colou grau em

pedagogia pela Unerj neste
último sábado dia 12.
"Parabéns por mais esta

conquista.Sucesso"

__GENTe: & I�FQJUYlAÇÃO
Por Franciene Fagundes

•
A bela Patrícia
Santos Carvalho
completou
recentemente
seus 15 anos

com uma bela
festa na AABB,
em Macaé, Rio
de Janeiro

"Meira dia 9 você
fez mais um

aniversário e nós
estamos muito
felizes por tê-Ia
conosco. Parabéns
são os votos de seus

pais, Blasio e

Maura, seu esposo
Muriel e sua filha
Muriele"

• Maria Tereza de Amorim Nora, secretária
executiva da Amvali aniversariou má 13.

Homenagem com carinho dos funcionários da
Amvali

<'

Maria Gonçalves Voigt
recebeu os cumprimentos dos

seus familiares com muito
carinho pelo seu aniversário

que foi no dia 10.

CENTER, SOM·

•
Cd's· DVD's' ACESSÓRIOS PARA SOM

Av. Mal. Deodoro, 406 - Centro' 371-2847
Breithaupt - Centro 275-2005

•

• Colou grau em Pedagogia,
pela Unerj, no dia 12,
Fabiane Aparecida Voelz

Karing. Felicidades de
seus familiares

• No dia 12, Ivan ia Voigt
completou 16 anos.

Parabéns de seus pais e

amigos

.Colou grau em Ciências

Biológicas, pela Univille
dia 6, Fernanda Alquim.
Os cumprimentos de seus

pais Celso e Julieta, as

irmãs Michele e Juliana,
que sentem-se orgulhosos
por mais esta conquista.

• Aniversariou no dia 7,
Luciana Dening, quem
deseja muitas fellcidades
são sua amigas
Vanderléia e Janice
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POR EGON L. JAGNOW

ONFIRA
,

HISTORIA

CORREIODOPOVO9

Memória
Com o apoio de nossos

amigos leitores, já con

seguimos identificar uma
-

série de fotos do Arquivo
Histórico, que aqui s'e
encontrava sem identifi

cação. Hoje voltamos a

desafiar suas memórias

para, talvez, conseguir
identificarmais uma foto.

Pouquíssimos .detalhes
podemajudar; uma igreja
próxima à linha férrea e

uma ponte de ferrovia
sobre um curso d'água
qualquer é que fazem a

diferença. Quem gostava
de viajar ou passear' de

trem nos anos quarenta ou

cinqüenta (e quem sabe,
até nos anos telefones

371:1919, 275.3000 ou

pelo e-mail

çgonjf\g!low@ibestcom.br
e, com certeza estará

colaborando para o

registro de nossa história

para futuras gerações.

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

HÁ 4 ANOS

Barão do Itapocu

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

HÁ 16 ANOS

Em 1988, a empresa Fleischmann Royal Nabisco desenvolvia

trabalho de recuperação das margens do Rio Cerro, com a reposição da mata

ciliar, utilizando pedras, barro e vegetação nativa, a empresa conseguia
recuperar trechos das margens destruídas pela erosão, que se acentuava no

início do ano com as fortes chuvas' de fevereiro. Cerca de 2500 mudas de
.

,

espécies da região eram plantadas no trecho do rio que atravessa o terreno,
numa latgura aproximada de 30 metros. Recordava-se que o referido curso

da água, no passado era volumoso, mas o desmatamento e a erosão,
Contribuem para o seu desaparecimento. O gerente da fábrica, Paulo Maurício
Basto Silva informava que desenvolveu um projeto de recuperação há cerca

de três anos, com orientação do Senai de Blumenau, que repassava uma

lista com espécies nativas da região.
\

O trabalho tinha a coordenação do responsável pelo suporte técnico
de ]éferson Tomazeli, que informava: "Nas áreas em que vimos

desenvolvendo o trabalho, a erosão não causou efeitos destrutivos, apesar
da enchente defevereiro ter alagado toda essa área. As chuvas destruíram

OUtros pontos, fazendo com que a' empresa ampliasse o trabalho, Com a

orientação, descobriu-se que a preservação da mata nativa era fundamental."

No ano 2000, verificava-se colisão entre um carro e trem, altas

horas da madrugada, quando um metalúrgico se dirigia para trabalhar

(4h 1O); sendo colhido pela composição, resultando a morte do

motorista e a destruição total do veículo.
.

.

Realizava-se o Campeonato Catarinense de Velocidade que era

considerado de sucesso. Cerca de quatro mil pessoas prestigiaram a

corrida com 75 pilotos. O Proprietário do Autódromo Jaraguá l\fotor
Clube, SylvioSpezia dizia que a corrida superou as expectativas.

O Clube Atlético Baependí e a Arweg sediavam o Campeonato
Estadual de Bocha. Lembrava-se que o bom estagio em que se

encontrava a bocha na cidade, graças ao apôio da Fundação Municipal
de Esport�s e do presidente do Baependí, Sidnei Buchmann, que não .Ó:

media esforços, para oferecer uma das melhores canchas do Estado.
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I FORMULA 1: VILLENEUVE, COM 32 ANOS, SERIA, SEGUNDO A "ITV", TITULAR A PARTIR DE 2005

Toyota busca piloto para levar
a equipe a brigar pelo título
A Toyota realmente

busca um piloto de ponta

para levar a equipe a

brigar entre as grandes.
Depois de se falar em

Valentino Rossi e Ralf

Schumacher, agora é a

vez da central de espe

culações mencionar o

nome de Jacques Ville
neuve. Recém-demitido

da BAR, Villeneuve,
com 32 anos, seria, se

gundo a "I1V", titular a

partir de 2005.

O time nipônico não

começou bem o cam

peonato. Na Austrália,
Cristiano da Matta e

Olivier Panis, dupla que
também gulOu pela
equipe em 2003, termi-

riaram em 12° e 13°, res

pectivamente. O francês

chegou a andar boa parte
da prova atrás da Minardi

de Gianmaria Bruni. Mas

o que falta na escuderia

de Paul Stoddart sobra na

Toyota: dinheiro. No ano

passado mesmo já exis

tiam rumores de qU,e
Villeneuve teria um

contato com a Toyota.
Foi logo desfeito quando
Panis e Da Marta foram

confirmados para esta

temporada. Para o ano

que vem, um dos pilotos
deve permanecer -, o

que tiver melhor de

sempenho. Jacques foi

campeão pela Williams

em 1997.

Carlos 'Alberto volta ao time do Figueirense
O técnico Dorival meia Carlos Alberto, que time no jogo do próximo Campeonato Catatinense.

Júnior, do Figueirense, cumpriu suspensão au- fim de semana contra o A tendência é que
deverá confirmar no dia tomática no empate por Atlético Hermann �i- Simplício vá para o banco

de hoje, quando o elen- 1 a 1 com o Guarani, de chinger, também pelo ' de reservas. Ontem os

co se reapresenta, que o' Palhoça-SC, voltará ao quadrangular final do jogadores ganharam folga.

Rubens: "Terei de desapontar a todos"
Se depender do es- petitividade na Austrália e ano todo." Rubens, no

" modelo do ano anterior",
forço e da previsão ,de euseique as outras equipes entanto, achaque o b�o lembrou. "E isso nos dá

Rubens Barrichello, a e algumas .pessoas na da Ferrari não será tão

Ferrari tornará a segunda imprensa estão esperando grande na Malásia. O que

etapa da temporada que agente não vá tão bem não quer dizer que os

novamente uma mono

tonia, assim como já
aconteceu na corrida de

abertura, em Melbourne.

"Todo mundo ficou

surpreso com nossa com-

em Sepang", disse o brasi

leiro. 'Mas eu sinto muito,
porque temo que terei de

desapontar a todos. Temos
um bom p.acote e com ele

seremos competitivos o

adversários terão moleza.

"Nós teremos um bom

carro, vamos andarbem em

Sepang Será a primeira vez
desde 2001 que não an

daremos naMalásia com o

Herrnman Aichinger sai na frente
O HermmanAichin- fato de jogar em casa e gueirense ficou no 1 a 1

ger largou na frente no venceu por 2 a-O o Cha- com o Guarani.

quadrangular final do pecoense, que teve a O gol do Figueirense
Estadual, que teve sua melhor campanha na foi marcado por Dênis,
primeira rodada neste primeira fase, assumin- contra. Neno fez o gol
domingo. do � liderança. , de empate dos anfitri-

I

O time aproveitou-o Fora de casa, o Fi- ões.

McLaren está descontente com Dennis
Os funcionários da , desde 2000, afetou o tante. Parece que ele per

McLaren, em sua grande desempenho do time nas ' deu os conceitos funda-

maioria, não vêem Ron

Dennis com bons olhos.

Uma pessoa de dentro
da equipe comentou ao

1

jornal inglês "The Sun

dayMirrar" que a cons

trução do Centro Tec

nológico da equipe, obra
que vem sendo erguida

pistas. "Há muitas pes
soas desiludidas na fá

brica, pessoas que apoi
aram Dennis há muitos

anos", disse o funcioná

rio. "O Ron temumgran
de problema nas mãos,
eles sempre viram que o

carro não era bom o bas-

mentais e perdeu de vista
o fato de que a McLaren

é um time", completou.
Semana passada, Dennis
declarou que, as funções
da McLaren, enquanto
escuderia, foram trans

feridas para Martin Whit

marsh, atual diretor-técnico.

muita confiança", concluiu
o brasileiro.

CENTRO DOS DIREITOS
HUMANOS DE JARAGUÁ DO �ll

! "

,.
'

,

iH' "Pela Vida contra a
M!.)VJ NACIONAL, IDE;ÓI�EITOS'Ht;íMANOS' vio ência"

Edital de Convocação I,
Em conformidade com o que estabelece o

'

Capítulo IX, Artigos 33 a 42, do Estatuto do Cen.
tro dos Direitos Humanos de Jaraguá do Sul

(CDH/JS), a Diretoria Colegiada convoca os as. I

saciados a participarem da Assembléia Geral

Ordinária a realizar-se às' 10 horas do dia 3 de

abril de 2004, sábado, na sede da entidade, à rua

Epitácio Pessoa, 345, centro, em Jaraguá do Sul,
com a seguinte Ordem do Dia:

1) Eleição e posse da nova Diretoria do

CDH/JS para o biênio 2004/2006;

2) Assuntos gerais
As inscrições de chapas, compostas por 1�

(dez) integrantes, poderão ser feitas até o dia 2i I

de março de 2004, na sede da entidade (Rua

Epitácio Pessoa, 345).
Jaraguá do Sul, 16 de março de 2004

MARIO INÁCIO PAPPEN

COORDENADOR GERAL DO COH/JS

SECRETARllDE ESTADO DA
ORGANllAÇAO DO LAZER
SECRETARIA DE ESTADO DO

. _ " �

DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM SIO JOSE
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I Mesa-tenista de JS vence

etapa do Circuito Estadual
Jaraguá do Sul - o

mesa-tenista da equipe
FME/Jaraguá do Sul,
Guilherme Herzog Schun

cke, conquistou o título de

campeão infantil da pri
meira etapa do Circuito

Estadual de Tênis de

Mesa, realizada no último

final de semana (12 a 14/

03), no Ginásio de Es

portes Mario Tim, em

Joinville, com a partici
pação de 167 atletas repre
sentando 13 clubes em

categorias de pré-mirim a

sénior, nos naipes mas

culino e feminino. Para

chegar a este resultado, o
acleta jaraguaense venceu

todos os seus adversários,
perdendo apenas um set

na partida final, quando

superou Arthur Leocadio
Maes Cordeiro, de Bal
neário Camboriú, pelo
placar de 3 x 1.

Giovani da Silva (vice
no rating "F" adulto

masculino), Fabiana Gross
(terceira na categoria
infantil feminina) e Gabriel
Getelelina (terceiro na pré
mirim) foram os outros

destaques da equipe de

Jaraguá do Sul, que com

petiu com 14 atletas, sob
o comando do treinador
Marcos Albino. "próxima
etapa do Circuito Estadual
de Tênis de Mesa está

marcada para o dia 16 de

abril, provavelmente em

Porto União, mas ainda

depende de confirmação
da cidade sede.

Atleta consegue título da

primeira etapa no down hill
SCHROEDER - o atleta

Markolf Berchtold largou
bem para tentar conquistar
o seu sétimo título no

Campeonato Catarinense
de Mountain Bike Down
Hill que aconteceu nesse

final de semana, no Parque
Unipraias, em Balneário
Camboriú. Com isso Ber
chtold confirma seu 'favo
ritismo na conquista do
titulo estadual.

,

A largada da prova foi
as 11 horas na Estação
Mata Atlântica e a chegada

foi na Estação Laranjeiras.
A prova foi organizada
pela Federação Catarinense
de Ciclismo em conjunto
com a FundaçãoMunicipal
de Esportes de Balneário
Camboriú e o Parque
Unipraias.

Essa primeira etapa
contou com a participação
de 75 atletas de Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul.
A próxima prova, de um

total de 12, será no dia 17

de abril, na cidade de

'Timbó.

Corpo &Mente
ACQUA CENTER

R. PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU
AVROSO, 763 • NOVA BRASiLlA

(47) 371.9659

ESPORTE
---esporte@}ornalcorreiodopovo.com.br
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•CHUVA: A EXPERIÊNCIA NA TERRA FEZ COM QUE O PILOTO SE SAíSSE BEM COM PISTA MOLHADA

Kreis Jr. consegue' pódio
em sua estréia na Copa Clio

]ARAGUÁ DO SUL - o

piloto jaraguense Kreis Jr.
estréia bem na Copa Clio

2004, no Autódromo In

ternacional de Curitiba,
neste domingo (14/03).
Com a pista molhada,
Kreis conseguiu seu pri
meiro pódio, com um ter

ceiro lugar, fitando atrás

de Alexandre Conill (DF)
� eVicente Siciliano (SP).

N o primeiro dia de

treinos, na sexta-feira, Kreis
já se sentia contente com

seu desempenho, pois
conseguiu o sétimo tempo
entre os 26 carros que dis

putavam e chegou a estar

em quarto quando chovia.
No sábado, o piloto disse

que escapou da pista na sua

melhor volta para a clas

sificação e conseguiu então
o décimo tempo, me

lhorando em uma posição
o seu tempo em relação
aos treinos da manhã.

Kreis (segundo à direita) consegue seu primeiro pódio logo na estréia

�"Minha experiência, em capital paranaense. Kreis classificação da Copa Clio

corridas de terra fez com ainda diz que a categoria é ficou assim: Alexandre

que eu me saísse bem nessa muito equilibrada e com ConilI (DF), 22 pontos;

prova", diz Kreis. O piloto pilotos mais experientes e Vicente Siciliano (SP) 15

largou em décimo lugar e que se o asfalto estivesse se- pontos; Kreis Jr. (SC), 12

buscou o resultado durante co, talvez o resultado teria pontos; Cláudio Gontijo
a prova, fazendo uma boa sido outro. (MG) ,

11 pontos e Rodrigo
corrida, disputando po- O piloto está consciente Pimenta (SP), 9 pontos. A

sições com os adversários das 'dificuldades e ressalta próxima prova será dia 4 de

debaixo da chuva que caiu que espera ver seus resul- abril, na cidade de Londrina
desde a madrugada na tados com a pista s�ca. A (PR). (JULlMAR PIVATTO)

Chuva adia segunda etapa do Velocidade na Terra
GUARAMIRIM - A chuva

que caiu neste final de

semana na região acabou

adiando a segunda etapa
da Copa Norte de Velo

cidade na Terra. A prova
foi, transferida para os dia

20 e 21 de março e acon

tecerá no Autódromo

Silvestre Mannes, na ci

dade de Guaramirim.

os pilotos ganham mais

um tempo para os ajustes
mecânicos e técnicos nos

veículos. Isso pode tornar

a disputa mais acirrada e

técnica. O autódromo se

caracteriza por ser repleto
de curvas de baixa velo

cidade, seguida de retas

rápidas.
A programação da

Com esse adiamento, prova tem início às 13h30

de sábado, com os treinos

livres e as tomadas de tem

po de cada, categoria. No
domingo, as provas come
çam às 9 horas da manhã,
com duas baterias de cada

categoria, que são as seguin
tes; Fórmula Chevrolet,
Street Car Tração Traseira

e Tração Dianteira, Kart
Cross e Gaiolas.

Pilotos Amadores do Vale

do Itapocu (Apavi) e a

PCR Eventos, promotores
da Copa, ainda avisam que
haverá serviço de bar e

cozi�ha à disposição do

público. Os ingressos po
dem ser adquiridos no loc
al, ou antecipadamente a

través dos telefones (47)
9136-5098 ou (47) 9965-

A Associação dos 5024. (JP)

Mesa-tenista deJaraguá vence etapa do.Circuito Estadual
SCHROEDER

Comissões técnicas das

equipes que dependiam da
última rodada para
carimbar o passaporte à

segunda fase do 110
Torneio de Verão Aberto

de Schroeder e a Comis
sãoMunicipal de Esportes,
tiveram muito trabalho

para calculas os pontos e

completar a lista de classi

ficados para a segunda
fase do torneio. Com a

derrota de 4 a 3 para o

Baumann, a .equipe do
Butuca Esporte Clube, de
Massaranduba, deu adeus

à competição. Nos outros

doisjogos da noite, a Icro
Informática, que já estava

classificada em primeiro
da chave '�C", goleou o

Posto Mime de Guara

mirim, por 7 a 2.

O jogo mais disputado
da última rodada da pri
meira fase, foi entre o time

juvenil da Malwee/FME e

o da Kiferro. A partida

definiria o primeiro e o

segundo lugares do grupo
"D". A experiência dos

jogadores da Kiferro pre
valeceu sobre a garra do

juvenil da Malwee/FME,
que venceu por 4 x 2.

"Só temos a agradecer
a� equipes qúe partici
param desta primeira fase

edesejar boa sorte aos que
permanecem na próxima
fase", disse a coordenador
da CME, Edite Hang.

Os jogos desta segunda

fase começam nesta terça
feira jogam, a partir das

19h15, com as seguintes
partidas: Farmareis x

Wizard/CEJ/FME, Co- I

remaco x Franca Calçados
e Kiferro x Sales Seguros/
Di Trento Automóveis.

Na quarta jogam Posto

Cidade x Malwee FME

Juvenil, Valência/Julecler/ I

JGB x Baquetas Spanking
e Icro Informática x Ar

tex/Labambina/Sestrern.
(JULlMAR PIVATTO)
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I DECISÃO: No PRÓXIMO SÁBADO SERÃO DECIDIDAS AS SEIS EQUIPES QUE IRÃO PARA A PRÓXIMA FASE

TERÇA-FEIRA, 16 de março de 2004
. ---....:

Jaraguá do Sul traz nove j

títulosdoestadualde karatêComeçam os jogos decisivos no

Campeonato de Futebol Suíço
Segundo o profeSSor
Arnoldo Fórmigari, o que
fez a diferença na pon.
tuação do primeiro para0
segundo colocado foi o

número de atletas. "A
equipe do Ipiranga estava
com mais de 120 atletas e

isso fez a diferença na

soma dos pontos", diz
'

Formigari. O professor
ainda ressaltou que o

karatê de Jaraguá do Sul
está entre os melhores do
estado, "O empenho do�
atletas, a união e a pa
ticipação efetiva dos paise
muito importante para o

desenvolvimento pes-soal
de cada um", diz o

professor. A próxima etapa
do estadual será dia 8 de

maio, na cidade de Porto
Belo. (JP)

, ]ARAGUÁ DO SUL - O
G.inásio de Esportes de

Corupá recebeu, no último
sábado, a primeira etapa do

Campeonato Estadual de
Karatê Interestilos. O
torneio contou com a

participação de 27 dele

gações de Santa Catarina,
num total de 740 atletas.

A Associação Formi

gari de Karatê, de Jaraguá
do Sul, foi representada por
34 atletas e conseguiu ficar
em quarto lugar na

competição, com 110

pontos, conquistando nove

medalhas de ouro. O

primeiro lugar ficou com

o Ipiranga, de Blumenau,
com 510 pontos, seguido
da FME de Camboriú, com
253, e Alto Vale, de Rio do

Sul, com 146 pontos.

]ARAGUÁ DO SUL - Boas
1'11
: I disputas marcaram o início
.01

da segunda.fase do Cam-

peonato de Futebol Suíço da

: ,I Sociedade João Pessoa. São
:1 nove times, divididos em três

�:11l chaves, onde se clas-sificam
duas para a próxima fase,

:,
onde fazem jogos eli-
minatórios.

A Chave D já. está com

os dois classificados de-

,= !

: I

ii'
finidos, já que a equipe do
São Paulo perdeu os dois

jogos e, no próximo sábado,
. I Marisol eVitaGold deci-dem

a liderança do grupo.

Já a chave E está mais
II', equilibrada. Posto Salomon

e São Caetano empataram
, em O x O e tem um ponto

cada. A equipe Bananas A chave F teve apenas neste último sábado. deste sábado, o público foi

Hefter venceu o São Cae- um jogo neste sábado, e a O promotor de eventos bom e só tende a melhorar
Malharia Ribeiro venceu o da Sociedade João Pessoa, agora, já que começou a fase

tano por 5 x O e lidera a cha-
ve. O Posto Salomon define Atlético Desportivo por 1 x Francisco Lipinski, disse que decisiva do Campeonato",
sua situação no próximo

O. Na próxima rodada, as o público está compare- diz. Os jogos do próximo
sábado contra Bananas duas equipes vão en-frentar ,cendo para prestigiar os jc- : sábado terão início às 14

l' H ft o Criciúma, que fol-gou gos. "Apesar do mau tempo horas. (JULlMAR PIVATIO)
,I e er.

i
Definidas as equipesparaoTorneio deFutsalemMassaranduba

I � MASSARAN�UBA - Foi fase, que formam mais dois sexta-feira (19/03),
.

no Futebol de Areia, na cidade

i � realizado na última sexta- grupos. A chave "A" conta Ginásio Poliesportivo AI- de Massaranduba. A Dipil
.

feira o Congresso Técnico com as seguintes equipes: fredo Jacobwski, às 18h45. venceu á Asa Branca por 4 x

para o F Torneio Aberto de ADR Hering/Iuvenil, Mo- Logo após, haverá uma 2 e a Transdipil ganhou por
Futsal, em Massaran-duba. menta Engenharia Ambi- partida de futebol feminino, 3 x 2 do Fogo na Bomba. O
Dez equipes confir-maram éntal, Coremaco, Butuca com duas equipes deJaraguá DepartamentoMunicipal de
presença no evento; EC e Franca Calçados. Fa- do Sul. O primeiro jogo do Esportes (DME) de

superando até mesmo as zem parte da chave "B" as torneio será entre Plásticos Massaranduba também

expectativas dos organiza- equipes da ADR Hering/ Zanotti e Lagoa EC. A avisa que o Cam-peonato de
dores. Infanto, Joguinhos/Mas- competição segue até o mês Vôlei de Areia que

O Torneio foi dividido saranduba, Lagoa EC, de maio. aconteceria neste final-de-

Ii
em duas chaves de cinco Plásticos Zanotti e Artexj No sábado, aconteceu a semana foi suspenso 'em

, ['I. equipes c:da, onde classifi- Aspa. segunda rodada do Cam- virtude do mau tempo.
cam-se tres para a segunda A abertura será nesta peonato Municipal de (JULlMAS PIVATO)

!j Estudantes participam de Olimpíada
I li ]ARAGUÁ DO SUL - O 'como objetivo a integração

Cinâsio Arthur Muller entre alunos, pais e profes
recebeu ontem de manhã os sares. 'Já fazíamos compe
alunos e professores do Ins- tições entre os alunos, mas
tituto Educacional Jangada com um esporte de cada vez.

1'1 para a cerimônia de abertura É a primeira vez que
da la Olimpíada Educa- pararemos as aulas para dis-

i
cional (Oleja). Serão cinco putas esportivas", diz Pa-

, modalidádes, todas nos dois trício. Estarão participando
, , ! naipes (masculino e femini- aproximadamente 450

li' no): futsal, basquete,vôlei, tênis alunos, da 2a série do ensino
, 1,,1 de mesa e xadrex. fundamental ao Terceirão.

I Segundo o professor de As finais serão no sábado,
'II Educação Písica, Júlio César no Espaço Municipal' de

II�
Patrício, a olimpíada tem Schroeder. "Será organizada

São Caetano e Posto Salomon fizeram o único O x O de rodada

Handebol de Jaraguá é o

melhor do estado
]ARAGUÁ DO SUL - O handebol de Jaraguá do Sul foi I

o melhor .de 2003, segundo a Federação Catarinense. O

anúncio foi feito no último dia 13, em Florianópolis.A
ADHJ/Pasold/LAB foi a primeira colocada no rankin;
conquistando pela primeira vez o troféu, que em 2001

escapou por menos de um ponto.
No último ano, a ADHJ disputou seis campeonate.

conquistando um título no mirim feminino, dois vice!

(cadete feminino e infantilmasculino), um terceiro lugar

(cadete masculino) e dois quartos lugares (infantil (

.

feminino e mirim masculino).

ERRATA
Ao contrário do que foi publicado na edição do

último sábado, 13 de março de 2004, a equipe da

Adesc/Ângero/GraÍneyer/Mime é da cidade de

Schroeder.

uma integração também com

os pais, onde faremos

alguma disputa entre eles, os
filhos e professores", salienta
Patricia. (JULlMAR PIVATIO)
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