
Jaraguá do Sul, QUINTA-FEIRA, 18 de março de 2004
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Samae lança primeira estação
tratamento de 'lodo do Estado

Alexandre Bogo

Estação de tratamento entrará em funcionamento na semana que vem. Resíduos podem ser utilizados na

fabricação de tijolos ou ser destinada para aterros sanitários. PÁGINA 5

Atletas do Handebol chamadas

paradefenderaseleçãobrasileira

César Junkes

Kerolen Santana e Camile do Prado Dias conquistaràm a vaga para seleção brasileira na categoria cadete

que se prepara para disputar o Sul-Americano PÁGINA 11

Alexandre Boga

Assessor jurídico da empresa
Cartão Jaraguá afirma que apesar
da rescisão amigável com a

prefeitura scllcltará uma rescisão

contratual.

PÁGINA 6

Burocracia retarda

entrega de caminhão
doado ano passado

PÁGINA 8

Novas diretorias da

Acijs e Apevi tomam
posse hoje à noite

PÁGINA 4

Movimento Negro
I

promove encontro

neste sáb�do
PÁGINA 9

Mês da Mulher Estile

De 17 a 27 de março adquira

a coloração Beauty Colo r Fashion

e ganhe a aplicaç�o na hora.
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"

Agua de Chuva II
.�UIZ HENRIQUE DA SILVEIRA

GOVERNADOR: . .DO ESTADO DE SANTA CATARINA
. , '.'.

Em artigo anterior; dopsiderei a, água de chuva como

uma benção desperdiçada e encerrei com uma conclamação
para que tóclos se unam .à essa mobilização, pois não será

apenas o Governo que fará esta revolução, mas, sim, as .

.

comunidades, cooperativas, empresas, ONGs, enfim a

.

porulação corpo um todo, conscientizada da importância
�� ';Qltármos à t:raticar o que ensinava a sabedoria milenar:

utilizar adequadamente tanto as águas da chuva, quanto
dos rios e do'�ti:b'�oib.

Assim corno é inconcebível não armazenar água
durante a estaçã� chuvosa para dela usufruir durante a

estiagem, é irracional lançar mão de água tratada para
atividades que não necessitam desse luxo, como limpar chão,
lavar carro, irrigar lavouras ou abastecer criadouros.

É por isso que, em parceria com os ministérios da

Agricultura e doMeio Ambiente, nos próximos quatro anos

vamos investir R$ 29 milhões e 840 mil reais, espalhando
duas mil cisternas por toda a região Oeste. Para este ano

estão previstos R$ 7 milhões e 460 mil reais, já havendo,

As várias faces do terrorismo
e da nossa suposta paz, o Bra�

é um país onde o terroria

existe sim, mas de forma su

disfarçada. Não temos ataquô
aéreos nem bombas expio
dindo em nossas cidades. Mru

temos uma forte rede de dei

truição patrocinada pelo ui

fego de drogas e de prOl'

tituição infantil.

Entre as nossas principrul
e mais vergonhosas tragédia
temos a fome, gerada pel
desemprego e injusta disw

buição de renda. Temos ta

bém uma absoluta indiferen

social diante da violênci

praticada indiscriminada
mente pelas polícias ele

gitimada por governos de

sinteressados em mexer co

problemas de difícil soluçãn

É, ainda podemos diz'

que o Brasil é um País bom�
se viver. Mas também tetll°

que admitir que a situaçãod
I

brasileiros de um modo gell
,

é ,de intensa inseguran(
quanto ao seu futuro cotuOS

apto a contribuir e usufruir
desenvolvimento do plane!!

Os recentes ataques à

Madri, capital da Espanha,
deixaram o mundo, mais uma

vez, em pânico diante da .

possibilicij}.de da expansão da

onda terrorista, desencadeada
em 11 de setembro de 2001,
quando foram destruídas as

torres gêmeas, em Nova

Iorque. O que aconteceu na

Espanha reflete, claramente,
a mudança de foco dos

terroristas, que não têm mais

os Estados Unidos como os

seus únicos inimigos. Resta

saber se nós, brasileiros,
estamos livres da tragédia.

Especialistas no assunto

garantem que o Brasil está

livre de ataques terroristas. O

radicalismo político e/ou o

fanatismo religioso não são

situações comuns entre os

brasileiros, mas nunca é
,

demais refletir sobre o assunto

e se perguntar até que ponto
estamos interferindo na

política' interin.cio'nal e

colaborando com as desgraças
do governo americano e

aSSIm, conquistando a

r
,

Entre as

nossas

principais e

mais

vergonhosas
tragédias,
temos a fome ..J

antipatia e o ódio dos ira

quianos. Apesar das afirma

ções de segurança das lide

ranças políticas e dos espe
cialistas em economia e po
lítica internacionais, o medo,
mesmo que ainda insipiente,
é sentimento real e merece

inclusive, previsão no orçamento estadual da contrapartida
de R$ 1 milhão e 492 mil reais.

Através das secretarias regionais, vamos estimular as

cooperativas a unirem-se a esse esforço de racionalização
do uso da água e, com o apoio decidido do Sindicarne,
vamos disseminar essa técnica a todos os seus milhares de
\

agregados ..
Mas, apesar das aparências, este não é um problema

que atinge somente a região Oeste ou apenas a área rural.

A escassez de água é um espectro que ronda as grandes
cidades, causando apreensão em todo o mundo. Já hi quem
preveja que, em futuro breve, as guerras; escaramuças. e

conflitos não se darão mais em função petróleo, mas, sim,
pelo domínio das fontes de água.

Como hoje em dia governar é antever asposteridades,
vamos exigir calhas e cisternas para captação e

armazenamento de água de chuva não apenas nos novos

licenciamentos de aviários e chiqueiros, mas também dos

novos conjuntos habitacionais e, em acordo já fechado com
o Sindipetro, que terá cinco anos para adequar-se, também
dos postos de gasolina e lavação.
A questão da água deve ser gerenciada usando

adequadamente as três fontes de água disponíveis -

subterrânea, de superfície e de chuva, visando atender a

quatro tipos de demanda diferentes: consumo humano;

lavação, higiene e limpeza; agricultura; criadouros.
É o que estamos fazendo, com os olhos voltados para o

futuro.

ser considerado, haja vista a

importância geográfica e

econômica do Brasil, sem

contar, e isso é o que mais

poderia pesar na balança dos

terroristas, a aproximação do

governo brasileiro com o

governo a�encano e o re
.

cénte envio de tropas bra-

sileiras ao Haiti, enviadas

com o objetivo de colaborar

na reorganização'do país.
Independente de ataques

terroristas feitos J50r- organi
zações extremistas iraquianas
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NA MARCHA DOS PREFEITOS

Ao propor nesta terça-feira a mais de dois mil'

prefeitos de todo o _País um pacto federativo que

descentralize as decisões de Brasília e aumente o poder
das cidades, o governadorLuiz Henrique foi aclamado
na 7'Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, O

governador fez uma palestra sobre a

"Descentralização da Gestão, o Exemplo de Santa

Catarina", em que explicou aos prefeitos como

funcionam as 29 secretarias de Desenvolvimento'

Regional implantadas desde o ano passado com

inspiração no Plano de Governo apresentado em

2002 à população catarinense.

Na sua palestra, Luiz Henrique atribuiu aos

desequilíbrios regionais e ao abandono ,que diversas

re�ões sofreram ao longo dos últimos anos em Santa

Catarina o principal fato da vitória eleitoral em 2002. '

FOTOSSENSORES
O vereador Paulo Floriam discorda do atual sistema

de controle de velocidade no trânsito. Na opinião
dcle, o objetivo principal é arrecadar com os

fotossensores e lombadas eletrônicas. Discorda
também do absurdo que a prefeitura paga para a

Empresa Fotossensores Tecnologia Eletrônica, com
sede no Estado do Ceará, referente ao aluguel por
equipamentos instalados, que hoje é de R$ 2.684,00'
pam cada um ao mês - lembrando que a alteração
deste contrato não teve discussão com a sociedade.
Atualmente são 36 equipamentos e continuam

instalando mais.
Recentemente o vereador Floriam teve aprovado na

Câmara um pedido de informação, solicitando dados
sobre esse assunto.

VOLTA DE CAMINHA
O retorno do ex-comandante-geral da PM a uma

importante função, depois de ter sido asfatado por
conta do escândalo do prostíbulo de Joinville, "é "

um deboche e uma provocação por parte do
governo do Estado", afirmou hoje o líder do PP,
depuradoJoares Ponticelli, aomanifestar sua "absoluta
estranheza" com o fato. Caminha, denunciado pelo
Ministério Público estadual por obstrução da Justiça
no episódio do bordel (onde havia a denúncia da

,

presença de menores) , foi "premiado "pelo governo
COI11 um novo cargo: sub-chefe do Estado Maior eh
PM.

"Depois da repercussão desse escândalo, o governo
talvez tenha assimilado os recados enviados pelo
militar, pela imprensa e deu-lhe um cala-boca",
COl11entou joares, Destacou que esse fato "envergonha
a corporaçãó, desrespeita uma valorosa instituição e

seus mais de três mil homens. É vergonhoso'",
concluiu.

I RECUO: CANDIDATO ABRE MÃO DA CANDIDATURA E DIONEI GARANTE A MAJORITÁRIA DO PARTIDO

Ambrósio desiste de disputar a
prévia eleitoral interna do PT

}ARAGUÁ DO SUL -

Todos os filiados do PT

do Município recebe
ram convite para parti
cipar da prévia eleitoral

interna do'partido,' que
aconteceria neste sába

do, na sede do Sindicato,
do Vestuário, paralela ao

curso de formação de

lideranças. Ontem à

noite, depois de reunir

se com a coordenação
da corrente que está

inserido, o presidente do
Sindicato do Vestuário

de Pomerode e pré-can
didato, Ambrósio Lino

Becker, resolveu não

mais concorrer à majori
tária do partido. Com

esta decisão, o deputado
Dionei Walter da Silva

torna-se automatica

mente o candidato ao pleito.
- Conversei com

algumas pessoas que es

tavam me apoiando na

César Junkes

Ambrósio desistiu de concorrer à majoritária com Dionei

candidatura, mas todos Hoje o petista vai

concordavam que o no- entregar um ofício para
rnéldo Dionei é o mais 'a executiva do partido
forte do partido para informando a desistên-

prefeito de Jaraguá do cia para que eles façam
Sul, não c1ueremos atra- o cancelamento da

palhar a sua candida- prévia.
tura, mas fortalecer o O lado positivo desta

partido ainda mais. Por- história, conforme o ex-

tando, vamos trabalhar candidato, foi o fato de

em conjunto para ven- terem suscitado debate

cermos essa luta

destaca Ambrósio.

entre a militância. ''Aos

cendo certas idéias. O

fato de o comitê ter lan

çado o' meu nome às

prévias não implica exis
tência de racha dentro

do partido. Isso mostra

que contamos com um

espaço demoérático e

que o confronto de idé

ias não significa desen

tendimento, mas oportu
nidade de debate. Essa

mesma situação aconte

ceu com Suplicy e Lula,
"Tarcio Genro e Olívio

Dutra, porque se trata

de um tramite normal",
avalia. A partir de agora,
Ambrósio destaca que a

corrente estará traba

lhando em conjunto
com o GTE (Grupo de

Trabalho Eleitoral) para
contribuir de alguma
forma com o processo
eleitoral e possíveis coli
gações.
(FABIANE RIBAS)

'-

Dionei explana sobre o mandado parlamentar na Acijs
]ARAGUÁ DO SUL - O

deputado Dionei Wal�er da
Silva(PT) prestou contas do
mandato parlamentar 'e
explanou sobre as principais
ações realizadas no plano do
legislativo estadual.A última

reunião plenária presidida
por Paulo Luiz Mattos à

frente da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), foi marcada
pela presença do deputado
estadual e dos atletas e

comissão técnica da equipe
Malwee, bicampeã da Taça
Brasil de Futsal, que rece-

pouc�s vamos arnadure-

beram homenagens e aplau
sos pela projeção nacional

dada a Jaraguá do Sul e a

Santa Catarina no plano
esportivo.

Dionei comentou que

participa de quatro comis

sões na Assembléia Legisla
tiva, de três fóruns parla
mentares e ainda preside a

CPI da Casan, que tem

levantado irregularidades.
"Nesse período de man

dato, procuramos estreitar

os relacionamentos com

lideranças de todos os

segmentos, fortalecendo as

articulações pelos interesses
regionais. O deputado,
assim-como o vereador, são
instrumentos da comuni

dade e precisam ser aciona

dos para que possam cum

prir o seu papel". A reali

zação de audiências públicas,
o orçamento regionalizado,
que apontou 19 prioridades,
foram algumas citações do

deputado. Ele lembrou que
foram i ncl uídas no orç

amento, mas é necessário

que a sociedade faça pressão
para que efetivamente a

conteçam. Além de menc-

ionar que tem procurado
informar os agricultores
sobre créditos existentes e

r,

que a situação das rodovias

estaduais que cortam a

região, como ainda a BR-

280, tem sido alvos perma
nentes da sua atenção.

O deputado Dionei

confirmou o interesse em

disputar a prefeitura de Ja
ragu á, em outubro, por
soiicitação do partido. J;
pré-candidato a prefeito,
mas a escolha efetiva deve

acontecer neste final de

semana.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I DIFERENÇAS: VARIAÇÃO NOS PREÇOS DOS CARTÕES TElEFÔNICOS É DEVIDO AO NÃO TABElAMENTO

Preços do cartão telefônico

questionados por consumidor
}ARAGuA DO SUL -

Quem usa cartão tele

fônico com freqüência está
indignado com os preços
cobrados no comércio lo

cal. Como a maioria dos

comerciantes revende o

produto, os valores cobra
dos oscilam muito de um

local para outro. Quanto
mais distante do centro,
mais alto é o valor do car

tão. A costureira Márcia

Martins, 44 anos,morano

Bairro]araguáEsquerdo e,

por não dispor de telefone
convencional em casa, é

obrigado a fazer uso do
-,

telefone público. Diante da
diferença de preços, ela vai
até o centro da cidade para
comprar o cartão por
preço mais acessível. "É
um absurdo a diferença
entre um local e outro.

Venho até o centro porque
aqui émais barato", afuma
Márcia, que indica o posto
telefônico localizado em

frente da Caixa Econô

mica Federal como o mais

Márcia Martins fez pesquisa de preço e compra onde é mais barato
César Junkes

em conta.

De acordo Com a fun
cionária do posto tele

fônico,Vilma Belers, a pro- .

cura é grande exatamente
em função dos preços.
"Cobramos mais barato

sim, mas não sei.exata
mente os motivos porque
quem compra os cartões é

o proprietário, que mora

em ]óinville", argumenta
Vilma. O preço praticado
nesse ponto é o que mais

se aproxima do estipulado
pela Brasil Telecom,@que
determina em R$ 0,095 a

unidade de crédito.
O coordenador do

Procon de]araguá do Sul,
advogado Roberto Rapozo
de Oliveira explica que o

mercado é livre e atual

mente, nenhum produto é

tabelado no Brasil. Ele

salienta, porém, que a

Brasil Telecom estipula em
0,095 a unidade de crédito,

mas que esse valor só é

praticado nos Correios,
sendo que os revendedo
res estão livres. Diante des

sa liberdade, os revende

dores não se constrangem
em lucrar até R$ 1,60 no

preço do cartão. Em

alguns pontos de venda o

preço do cartão de 40

unidades é R$ 5,40 enquan
to em outros pontos, o
valor é de R$ 3,90.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Diretoria da Acijs e Apevi tomam posse hoje à noite
}ARAGuA DO SUL - empresário da construção revitalização do centro Da mesma linha de

Tomam posse hoje à noite, civil Paulo Obenaus, que histórico. "Minha intenção pensamento partilha o

em solenidade marcada substitui o advogado Paulo é dar continuidade aos presidente da .Àpevi,Ales-
para às 19h30, no Clube Mattos, enquanto que projetos já desenvolvidos sandro Coelho, que citaa
Atlético Baependi, as novas Alessandro Coelho assume e lutar pela concretização manutenção e expansão
diretorias da Acijs (Asso- aApevi no lugar de Valério de novas propostas", re- do projeto Apevi nos
ciação Comercial e Indus- ]unkes. sume. Ele também salienta Bairros e a implantação do
trial de ]araguá do Sul) e A incrementação das a intenção de aumentar o curso para empresários, na
daApevi (Associação das ações comunitárias é uma número de associados para Unerj. De acordo com

Pequenas Empresas do das principais propostas da mil empresários, uma Alessandro Coelho, a

Vale do Itapocu). A elei- nova diretoria daAcijs. De tarefa considerada fácil já Apevi tem sido feliz na

ção, tanto da Acijs como acordo com Obenaus, a que o número de asso- proposta de servir de

da Apevi foi por aclama- çonstrução de um hospital ciados atualmente está em ponto de apoio aos pe-

ção e aconteceu no dia 16 regional está entre as 910, sendo 254 indústrias, quenos empresário de

de fevereiro.Na presidên- prioridades, além da par- 206 da área comercial e 429 ]araguá do Sul.

da da Acijs toma posse o tidpação no projeto de prestadores de serviços. (MARIA HELENA DE MORAES)

REUNiÕES:
__ilI_
4" Feira - 19h30 - ENSINO
_._'i__)Jrll�

PARTICIPEI

"Ele dá generosamente
aos pobres, e aSua
bondade dura

para sempre." Rua: MaK Wílhelm, 289
Baependi I Jaraguá do Sul - se

Fone: (47) 370-6180
www.casadeoracao.com
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SOCB� I
Produtos versáteis, modernos, diferenciados ede

muita qualidade. Estas são as caracteristicas da�

cozinhas ,Berlim apontadas pela arquiteta Ruth

Borgmann, consultora da Berlim Ambientes, aiindústria de móveis catarinense que produziu a

cozinha para o programa Big Brother Brasi14, A

arquiteta afirma que está muito satisfeita com a

exposição que a marca vem ganhando em nível

nacional. Na avaliação da arquiteta, ao -investir.
pesado em ousadia, criatividade e versatilidadr
em todas as suas linhas, a empresa estréia

modernos conceitos e realimenta paixões- na�

cores, nas novas e mais versáteis modulaçôs
nos acessórios, plenos de diferenciais e beleza

"Desde que começamos a trabalhar com a

Berlim, estamos fazendo constantes releituras das

modulações e alinhamentos, somando esforços

para oferecer ao cliente produtos modernoS,

versáteis, diferenciadas e de muita qualidade",
frisa a arquiteta. Segundo ela, estudos criterioso�

de materiais inovadores e uma evolução da

própria marca da empresa - além do lay�ut das

lojas, que ganharam cara nova, e show-rooms

diferenciados - são os destaques mais recentes.

I

NOVIDADES
Com � quinta loja catarinense, que deve ser

inaugurada na �etade do ano, em ]oinville, a

Berlim vai trazer muitas novidades. Entram em

cena acessórios p:!jl os mais variados ambientes.

Carrinhos de churrasqueiras, gaveteiros
diferenciados e mais funcionais, projetoS parai
closets que contemplam todos os detalhes para

.

d do
atender plenamente às necessida es

, tOS
consumidor, cores modernas e proJe
exclusivos para dormitórios infantis e de

adolescentes são algumas das novidades.

A Acijs/Apevi e o Núcleo da Construção Civil
de]araguá do Sul organizam missão técnica à 120
Feira Internacional da Indústria da Construção, I
que acontece de. 13 a 17 de abril, no Anhetnbi

,

São Paulo. Com 900 expositores, o público poderal
ver as novidades do setor de alvenaria, cobertura

,

esquadrias, instalações elétricas, sanitária�
,

equipamentos elétricos, dispositivos, condutore� ,

fios, cabos, eletrodutos, equipamento�,
acessórios e móveis para banheiro e cozinha,
ferragens e vidraçaria, mármores e granito,
insumos é equipamentos" marmorarias e outro�,

A saida de ]araguá do Sul está programada para
o horário das 22 horas do dia 15 de abril, defronte
ao Centro Empresarial.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONCERTO
Música, teatro e muita interação com o público são os

elementos utilizados no primeiro concerto didático de

Z004da Orquestra Filarmônica de ]araguá do Sul. Com

entrada gratuita, a apresentação acontece' no Gr�de
Teatro do Centro Cultural da SCAR neste sábado (20),
às 15 horas. O espetáculo tem como proposta mostrar

ao público como funciona uma orquestra. 9 espetáculo
tem dlJração de uma hora, direção de Nelson Borchard

e regência do maestro Daniel Bortolossi. O programa
reúne seis composições, entre elas a "Marcha deMahle",
'Trenzinho Caipira", "Dança Húngara", "Carmem",
''A Jardineira" e "Mestres Cantores". A Orquestra
Filarmônica de ]araguá do Sul conta com 45 músicos

e, além do espetáculo no dia 20, se prepara para realizar
Concerto de Gala, no dia 25 de abril no Grande Teatro
do Centro Cultural da SCAR. Em 2003, a Orquestra
Filarmônica conduziu o espetáculo inaugural do Centro
Cultural com o concerto "Um Nome, Uma Idéia e

Um Piano", contando a trajetória da criação e

desenvolvimento da Sociedade Cultura Artística de

Jaraguá do Sul. Informações sobre o concerto pelo
telefone (47) 275-2477 e 370-6488.

ta,

IS,

es,

)5,

la,

)S,

JS,

Ita

Ite

I
I

de

as FUTURO DO LIVRO
Com o tema central ''A transição do livro", ]oinville
realiza de 31 de março a 5 de abril, no Centro de

Exposições Edmundo Doubrawa, um evento que
pretende discutir as perspectivas da literatura comomeio
de formação intelectual. A idéia é reunir nomes

consagrados da literatura em seus diferentes gêneros e

oferecer oportunidade aos talentos locais, mostrando
as diferentes variações da literatura e suas influências na

poesia, música e teatro. Em 130 estandes e ocupando
1,3 milmetros quadrados de área total, a Feira do Livro
pretende ser um espaço democrático para a

convergência dos diferentes gêneros, do romance à

ficção, do religioso ao didático. O evento está integrado
à X Feira de Produtos e Serviços Educacionais do X
Congresso Sul-brasileiro da Qualidade na Educação,
que acontecem de 10 a 4 de abril, no Centreventos Cau
Hansen. A Feira do livro também pretende dar espaço
a editoras e escritores do Estado. Informações podem
ser obtidas com a secretaria do evento, no telefone (47)
422-1133 e (47) 422-1734.
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Áries - Você t G F I d d f d b- opa todos e se lança sem hesitar êmeos - o e a ver o e: no un 0, em que

os. Mas hoje é melhor v çôo, não é mesmo? Sim,
nhcs até mais tarde e a ue o geminiono gosta de

arfantes poro depois da certo caos. Mudar o rafeiro,
que a pressa? Converse com r a história 20 vezes, discutir
as bicotos no seu amor, leve o ras ... Pra você, a vida é um

ssem- Pro quem não gosta de vimentodos. E no meio disso

ouro_N-, ,éumpratocheio. "évocê,
t a�,llSlsta teimosamente, tourinho, não . Câncer - Você tem imaginação fértil e, se

não pode serõrqonizodo. deslocar essa enerqlo.cdoüvo para o lugar certo,
a seu curso, sem interferir. pode tornar-se um excelente artista. Já passau
dor de cabeça. Lá pelas er um curso de teatro,
ceber que deixar a coisa r Se ovido lhe exige que

ão complicado. Depois que -o-dlo. procure criar um
, você logo recupera a posso soltar suo mente.
ve tonto gosta. rior e liberte seus desejos.

• AMBIENTE: A PRIMEIRA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE se MELHORA CONDiÇÕES AMBIENTAIS

Samae JS implanta primeira
estação de tratamento de lodo

]ARAGUÃ, DO SUL - A

partir da próxima sema

na, o Serviço Autônomo
Municipal de Água e

Esgoto (Samae) de Jara
guá do Sul inicia a opera
ção da primeira estação
de tratamento de lodo de

Santa Catarina, possivel
mente voltada à fabrica

ção de tijolos ou destina
da para aterros sanitá

nos.

Durante esta semana,

técnicos estão fazendo

os últimos. acertos e
.

realizando testes para o

funcionamento da esta

ção, que foi uma exigên
cia da Fundação doMeio
Ambiente. (Fatma) no

sentido de aumentar o

volume de aproveita
mento de água captada
do rio Itapocu.

De acordo com o en

genheiro sanitarista e

ambiental. do Samae,
Ricardo Meyer, a nova

estação que está anexa

da a Estação de Trata

mento de Água Central

(ETA Central), terá

capacidade para tratar

20 litros. de lodo por
se g u n do . "V a mos

reutilizar a água do

processo de tratamento.

Serão 20 litros, por se

gundo, que vamos deixar
de tirar do Itapocu",
avalia o engenheiro.

Alexandre Bago

Engenheiro Ricardo Meyer na Estação de Tratamento de Lodo

@Atualmente o mate- investimento de R$ 330 tijolo.
rial gerado no processo mil. Hoje O Samae conta De acordo com Ri-

de tratamento de água com cerca de 26,5 mil cardo Meyer, a água
da água retorna ao rio, ligações de água, bruta captada do Rio

o que poderia pre- atendendo 98% da pb- Itapocú passa por um

judicar o ecossistema pulação total de Jaraguá processo de tratamento

por causa dos produtos do Sul. até atingir os padrões
utilizados durante o Somente na ETA exigidos por lei, sendo

processo de tratamento Central, onde está loca- então encaminhada para
da água. ''As principais lizado o sistema de trata- abastecimento público.
vantagens de se ter um menta de lodo, atende Nesse processo é gerado
sistema de tratamento 800/0 da população. Hoje o lodo, que também

de lodo é a recirculação a ETA Central tem passará por um processo
da água no próprio
sistema, possibilitando o

.

reaproveitamento do

resíduo. O lodo gerado
no processo pode ser

encaminhado ou para
um aterro sanitário ou

poderá ser utilizado na

fabricação de tijolo",
explica Meyer.

As obras deste novo

sistema iniciaram em

setembro de 2003, num

capacidade de produzir
375 litros por segundo
de água tratada.

Segundo Meyer, o

Samae espera tratar

cerca de 1,5 mil metros
cúbicos por dia. O lodo

gerado será levado na

semana que vem para a

realização de testes em

Joinville, que determi

nará se o lodo retirado

pode ser utilizado como

de tratamento, onde

serão gerados dois resí

duos: água e lodo. "A

água poderá ir para o rio,
mais limpa, ou recircular
no sistema. E a parte
sólida, o lodo .propria
mente dito, vamos

decidir se será levado

para um aterro ou apro
veitado em uma olaria",
explica o engenheiro
(CELICE GIRARDI)

Sagitário - No meio da poeira, parece que suo

alvo. Mesmo assim, nado de
o Lua está foro de curso

eixar de dar risadas.
ano Caetano, Curto
mais tarde. Você vai

levar o prêmio paro caso.

fi O dia está uma bagunço,
nem nizada agenda consegue
ajudar. Ainda bem que você é paciente. Assim,

irritar (muito) que, depois de
fica bem diferente. Pore de

mor em campo e pense

Aquário - Enquanto muitos sucumbem ao caos,
esse dia de nem chamar suo

. .,
\

nonos Ia nasceram

ntenado, mantenha

conto,t2r.gÇ�g�ntece dentro de você e

atentq;���ce lá fora. No final da
tarde, nada como sentar numa pedra e assistir
ao pôr-da-sol.
Peixes - Pode até levar algumas horas, mos
hoje-ver chover no suo lcqoc, peixinho. Que
bom que você precisa pra

pula a. Na parte do tarde, a
Lua , uma boa razão para

expli ora sim, tudo flui como
deve , exphcàção é para o

po tros signos, não é mesmo?

Leão - Avida é uma caixinha de surpresos e você Libra - Se você está sendo posto à prova,

pode o inesperado. Desde que não s e mostre seus dotes de
afete , é cloro. Não precisa mesmo o desafio que a vida

mas aproveite paro ordenar te. Respire-e mantenha o

s e pensar onde vai sacudir a p suo volto podem ser

semana. Até os reis mais inevitáveis, mos soo passageiras. Não pire,
m de um tempo para decidir reIQXil�ffieai:t.e:w(fQabilo você menos esperar,

que coroa festa. vai estar tudo tranqüilo outra vez.

Virgem - São tantas coisinhas miúdas paro Escorpião - O .csrrc! do dia está dos mais

resolver... E deixar pra lá é difícil para você, não? m fcchto uma dos coisas que você

orço. Melhor se poupar do m sformação. Você é o alquimista
r arrumar tudo. -Detxe o a avidamente a mudança e a

gaveto. Você não precisa gora: casa, descaso ou compra
mínimas detalhes, querido tém a mesma cor de cabelo
a mente, obro a escuta paro erde? Sua sensibilidade e

, aproveite.
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I COBRANÇA: AssessoRIA DA EMPRESA DIZ QUE CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO FSfAVA SE TORNANDO INVIÁVEL

i Assessoria da empresa Cartão

Jaraguá dá sua versão dos fatos
}ARAGUÁ DO SUL -

Após alguns dias do

encerramento das ativi

dades, a empresa Cartão
Jaraguá se pronunciou a

respeito dos aconteci

mentos. Apesar da res

cisão "amigável" entre a

prefeitura de Jaraguá do
Sul e a empresa que ad

ministra o estaciona

mento controlado da ci

dade, ainda não foi

oficializada a assinatura

do encerramento do

contrato.

Segundo o assessor

jurídico da Cartão Jara
guá, o advogado Luis

Henrique Lima, nos

próximos dias a em-
1

presa, que atua desde

1997, estará discutindo

o encerramento das ati

vidades, mas não sem

antes fazer algumas
contestações. "Estamos
estudando a questão da

rescisão contratual, va
lores e as mudanças de

algumas cláusulas du

rante a vigência do

contrato, que estaremos

solicitando a assessoria

jurídica da prefeitura

Alexandre Bago

Assessor jurídico diz que nas novas regras não participarão de nova licitação
antes da finalização viável e implicando em Um dós principais
contratual", explica o prejuízo", conta. motivos pela qual levou
advogado. O assessor adianta a empresa a aceitar a

Lima afirma" que que está estudando com rescisão de maneira

nunca houve indispo- o departamento jurídico "amigável", foi a ameaça

sição para aplicação de da prefeitura uma ma- que algumas funcionárias
uma alternativa de neira de repor os valores da empresa sofreram

cobrança dos cartões. dos cartões comprados durante a semana. "As

"Prova disso foram os antecipadamente pelos pessoas trataram de

valores iniciais redu- usuários. "Estamos rece- maneira ríspida, com

zidos e a aplicação do bendo as notificações insultos e ameaças. Então

cartão de 30 minutos, desde ontem, e em resolvemos aceitar o

que tivemos que excluir breve sanaremos esta encerramento para0 bem

esta modalidade, pois questão dos, cartões", das funcionárias", explica
estava se tornando in- informa Lima. o advogado. (CG)

Empresa estaria tendo prejuízo nos últimos meses

}ARAGUÁ DO SUL - De

acordo com a adminis

tração a empresa vinha

tendo prejuízos nos

últimos meses, com a

desqualificação do "Sim

ples". As taxas teriam

aumentado, bem como o

prejuízo. De acordo com
Miriam Kupas, do

departamento adminis

trativo, a Cartão Jaraguá
faturava cerca de R$ 65

mil por mês, sendo que
deste valor R$ 10 mil era

repassado para a

prefeitura como taxa de

administração. O

restante, segundo
Miriam,não era sufi

ciente para cobrir o

pagamento das 50 fun

cionárias. "No final do

ano tivemos que pedir
junto a administradora

de Joinville, (ligada ao

grupo Transitar) um

empréstimo para o paga
mento do 13° salário das

funcionárias", afirma a

administradora.

A e�plicação para a

continuidade dos traba

lhos ainda que com pre-

juízos era a esperança
de reversão do quadro."

Esperávamos melho
rar nossa situação, já que
a empresa assinou um

contrato de cinco anos,
com possibilidade de

renovação automática

em mais cinco. Os pri
meiros cinco anos foram

difíceis, mas esperá
vamos recuperar o lucro

na renovação do con

trato", afirmou o asses

sor jurídico. Lima afir

mou ainda que mesmo

com a possibilidade de

�ma nova licitação com

outras normas para
administração do esta

cionamento de Jaraguá
do Sul, a empresa não

pretende participar da

proposta. "Nosso traba
lho na cidade já aconte

ceu, tentamos de diver
sas formas. Se não deu

certo acho que é melhor

que outra empresa tente

administrar nas condi

ções em que a prefeitura
e a comunidade acharem

melhor", finaliza Lima.

(CG)

QUINTA-FEIRA, 18 de março de200�

APAE - Assoc. PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE GUARAMIRIM - se

CNPj: 83.784.983/0001-21

Demonstração do Resultado dos Exerciciosem 31/12
2003 2002

Receita Líquida 280.447,38 250.421,05
Mens. Recebidas 48. � 56,20 25.220,83
Doações, Prom., Repasses 36.165,79 137.556,77
Convênios 164.408,80 67.398,19
Outras Receitas 31.716,59 20.245,26

Despesas Operacionais 239.636,94 209.997,56
Salários e Encargos 167.502,05 145.564,34
Materiais Diversos 3.801,20 6.961,05
Material de Hig. e Limp. 2.087,53 3.543,91
Material ele Expediente 5.365,85 3.074,82
Serviços deManutenção 5.029,12 3.944,83
Despesas de Comunicações 3.715,44 4.781,01
Manutenção de Veículos 25.136,90 21.596,36
Cursos Diversos 2.007,00 1.883,26
Eventos Diversos 1.900,34 1.775,55

Despesas Bancárias 364,08 234,20
Outras Despesas 22.727,43 16.638,23

Resultado do Exercício (Superavit) 40.810,44 40.423,49

Guaramirim, SC, 31 de dezembro de 2003.

-

AdemirOrsi

Técnico em Contabilidade

CRC-SC: 11.197/O-O
CPF: 379.196.799-15

Gilmar Marcarini

Presidente daAPAE
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Nunca um sedan compacto da Fiat desfrutou de tanto

prestígio no mercado nacional. O Siena surge agora

como um objeto de desejo da classe média e na hora

da compra, divide a preferência com modelos tão ou

até mais sofisticados que ele.

Mas, nem sempre foi assim. Quando surgiu, o "Palio
três volumes" parecia estar fadado ao fracasso,
estigmatizado pelo mau desempenho de outros sedans

oriundos de pequenos compactos. O Oggi, surgido em

1982 e derivado do 147 pecava pelo design esquisito e

pelo péssimo nível de acabamento. O Prêmio,
apareceu em 1986 com o slogan "um novo carro, um

novo tempo". Nem tanto. Mais uma vez o design,
digamos, peculiar do modelo duas portas fez os

consumidores torcerem o nariz para ele, fato que só

mudou com a

chegada do
quatro portas.
Ainda assim
ficou muito

aquém da

expectativa. Na
Argentina por
exemplo, o
Prêmio foi
durante anos
consecutivos o

carro mais vendido por lá, onde a fabricação de sedans
Fiat já tinha tradição muito maior que por aqui. A
história do Siena, portanto, tinha tudo para ser igual
à de seus antecessores, até que o grande facelift de 2000 .

mudou seu destino. Com um conjunto mais bonito e

harmônico o modelo foi galgando posições e

atualmente é o segundo mais vendido no segmento.
Novo olhar
)\ profunda cirurgia pela qual passou agora veio para
manter e,sse bom desempenho e até colocá-lo em um

patamar superior com uma oferta de equipamentos
p�ra fazer frente à qualquer modelo mais luxuoso. A
dianteira segue a tendência dos faróis divididos em

três canhões refletores que dão personalidade única ao

modelo, assim como no Palio
Na traseira, no entanto é o onde denota-se 'claramente

�ua vocação familiar sem grandes exageros. O trabalho

IC�U muito bem feito com a adoção de lanternas
maiores e. uma saliência que imita um pequeno

Oaerofólio, dando a impressão de que o carro é maior.
s' h" para-c oques recebem agora a placa de

Identificação, que saiu da tampa do porta-lamas para

A pell'ua mud
TUdo que o Siena tem de comportado no estilo

�.�erua Weekend tem de agressiva. A grande
II erença está na traseira, onde o vidro e as

;nternas granharam dimensões maiores.

nO�mes nas lanternas, aliás, que tornam-se
llloÍlvo d 1" O 'h

.

h
.

e po ermca, s para-c oques traseiros

fa� �m uma bem-vinda faixa escura na parte

dn enor que tem a função para reduzir a altura
AO carro e transmitir a idéia de esportividade.IIVer'

q
sao Adventure ganha detalhes exclusivos

qUe a tornam ainda mais radical e de longe, é a
ue .

maiS deve agradar pelo visual.

veículos diversos

Perfeita harmonia: de toda
a família Palio, o modelo
foi que manteve-se menos

ousado, sem grandes
exageros, tudo para

manter-se fie] ao público
que atende

em traje de gala
dar lugar ao logo redondo da Fiat. Os pára-choques,
apesar de estarem, totalmente integrados ao veículo,
parecem lisos demais. Talvez o pequeno friso preto
faça mesmo falta para equilibrar o 'desenho, que ainda

assim, remete a idéia de uma categoria superior.
No interior a mesma ótima sensação que se tem no

Palio, com a adoção de materiais de qualidade e

acabamentos caprichados. Essa aliás, era uma falta

grave no modelo anterior, que chegava a ter peças
plásticas com tonalidade diferentes no painel.
Na lista de opcionais figuram equipamentos antes só
vistos em carros maiores, como air bags laterais e

sensores: de chuvas, crepuscular e de estacionamento.

Por Darlon Anacleto/Cromoart

Radical: Palio Adventure foi a que mais mudou. A adoção de vidros maiores e

lanternas que invadem o porta-malas além do pára-choques mais "musculosos"
transmitem agressividade. Na versão Adventure, máscaras negras nos faróis e

nos pára-choques realçam o aspecto off road, Modelo perde o quebrà-matos, que
cedeu lugar a uma robusta moldura plástica no pára-choques dianteiro

, �
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2 CORREIO DO POVO
CLASSI

�� 370-3113
Av.Waldemar Grubba - Jaraguá do Sul- se

COMPELTA + COURO

�
1i!íIJ

INJEÇÃ

lIeJea���1
(047) 376-0251
RuaÂngeloRubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001

Au•• C.....r LTDA
�'NHONIIT"

VOLKSWAGEM Corsa Sedan cf ar Verde G 2000
Gol Glll 8V Plus Branco G 2001 Vectra GLS compl. Branco G 1999

Gol GIII 8v compl. Vermelho G 2000 Astra GLS compl. Verde G 1999

Saveiro Summer Verde G 1997 Corsa Wind Cinza G 1997

Gal CL1.8 MI Branco G 1997 Chevette SL Prata G 1997

Gal CL1.6 MI Branco G 1997 RENAULT

Santana MI compl. Vermelho G 1995, Clio RT compl. Branco G 2003
Gal CL 1.68 MI Branco A 1987 PICK·UP

Fusca 1600 Azul G 1981 Mitsubishi Pagero PretP O 2001

Fusca 1300 Bege G 1980 Silverado Conquest Verde O 2000

FIAT Blaser DLX Branca O 1999
Palio EX 4pts Branco G 2000 Courier CLX Bramca G 1998

FORD Ranger XL Verde G 1997

Escort Hobby Verde G 1996 Kombi Branca G 1997

Escort Hobby Azul G 1995 F-l000 completa Branca O 1994

Verona LX .Dourado G ,1992 MOTO

Escort L 1.6 Verde G 1988 DT200 Branca

QUINTA-FEIRA, 18 de março de 2004

Fiesta 4p
Focus Sedan

GolG111

Ford Ka

Palio 4p
Parati 4p
Fiesta 4p
Astra Sedan

Goll.0 2p
Escort SW

Audi A-3

Ranger 2.5
Parati 2p
Fiesta 4p

Fone: (47)
370-8622

03 Palio 2p 98
01 Vectra GLS 98
01 Courier 1.4 98
00 Pick up Corsa 97
00 Uno 1.0 97
99 'Fiesta 4p 97
99 Palio Weekend 97
99 Goll.0 96
98 Escort 1.6 96
98 Gol1.0 95
98 Escort Hobby 95
98 Tempra 8v 95
98 Vectra GLS 95
98 Uno Mille 95

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

GM

s·Jo c/ opc., d.n: 97

5-10 EFI c/ opc. 95

Corsa Wagon 01

Corsa Sedan GL 1.6 98

Corsa, Wind c/ opc. 01

Corsa Super 4p, a.c. 01

Monza SL, 4p, v.e. 93

V,!"
Gol GIII 16v, a.c., d.n. 00

Gol GIII 16v, 4p, ti opc. 00

Quantum 'cu 1.8 compl. 95

Gol MI5pecial 02

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

Go11.0i 97

Gol CU 1.6 96

Gol {6",álcool 85

Fusca 81

'; FIAT

Tempra HLX 16v, compl.
Palio Weekend - ar

Palio ED 4p, c/ opc. 98

Uno Fire 02

Tipó MPI 1.6 compt. + rodas 98

Fiorino 1. O aberta 94

FORD

RangerXLT 4p, compl. + GNV 99

FiestaAp; c/ opc., a.c. 00

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

Kâ GL rocem 00

Escort hobby 94

EsC6rt h'obby c/ opc. 95
'"

MOTO

97
97

CGK5

Biz c/ partida

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

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

910J0077 ou 372-1642.

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

R$4,200,OO. Aceita-se troca.

Tr: 273-6242.

CHEVETTE - vende-se, 87,
branco, álcool. R$3.300,00. Tr:
9136-8179.

CHEVETTE - vende-se, 85,
álcool, 5 marchas.

R$2,800,OO. Tr: 370-8180.

COMPRA-SE - corsa sedan ou

palio weekend, de consórcio ou

financ. Entrada
àvista, Tr: 372-1544 cl Paulo.

CORSA-vende-se, 94/95, 1.0,
ótimo estado, detos ok, el 2
pneus novos, ar quente, limpl

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, el cd. R$10.500,00. 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,
compl. R$6.000,00 entro e

assumir prest.: Tr: 9132-4095

CLASSI

.Com. de Peças Antonio!
rxº§:ª�ª]

[ �oÇ'fíaelPctl
I trOfdf.Jnl;iê;íâéim
� :

, Fone: 370-2764 ;

[CeI.: 9104-2070/9957-6099
!�'!.:.. Y'!�.I.�.��.�.. �.!.��.�.�.: .. �.�,�.�._(!!.��.,:.. �!.:_�.���.�:

manhã el 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 estado. R$6.500,00.

. Aceita-se moto no nego Tr: 371-

6986 cl Alexandre.

KADETT -vende-se, GSI, bordô,
2.0, 93, excelente estado,
cornpl.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 painal díg., freio ABS +

GNV. Aceita-se troca pI veíc. de
menor valor. Tr: 9103-7891 el
Cristiano.

MONZA - vende-se, SLE, 1.8,
. 87/88, vinho, t.e., alarme, linc.
04, álcool. R$5.500,OO. Tr:
275-1182 cl Ivan.

CORREIO DO POVO 3

�oros

371-19
Compra - Vende
Troca - Financia'
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

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

CBX 750 Four Cinza

XT600 Preta

CB450 Vermelha

CBX 200 Strada Vermelha

__ ,

CBX 200 Strada Verde

Titan ES Verde

Titan KS Azul

Vermelha
...

_-
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,

Revendedora exclusiva da região
de Reboques Pirâmides '

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Uno Mille completo 94 Bordo G
Escort XR3 88 Amarelo A

Opala compl. 6 cil. 90 grafite G
Titan 96' azul G
Escort 9,6 bordo GNV
,Gol 90 branco G
Monza Classic 88 azul A
Gol GT 1.8 ' 86 vermelho A
Santana Quantum CLd."; 90 vermelha 'G
Opala Comodoro cornpl, 89 verde meto G,
Escort Hobby 1.6 93 branco A"
Uno 87 branco A
Escort Ghia 89 verde G
Moto XRL 12SC 01 preta G
F-l000 MWM 80 preta O
Goll.8 87 prata A,
Moto YBR (entr. + 21parc.)0 2 vermelha G
Gol 1.8 GLI 95 preto G
Goll.6 95 preto G
Ford Ka 99 verde G
Kombi stander 92 branca G
Uno Mille 92 branco G
'Ford Stratus compl; 97 preto G,. ,

Ford. Landal em couro , 80 azul GNV
Gol MI 1.6 9,7 azul G
santanacn compl. 86 verde A
Uno Mille 94 vermelho G

"E:t�a��t�"�12 86 Ce1:uI9963-76.a.1
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

CÊNIC.

XA
ENTRADA UE 5B% E SALUO EM 12X.
Exceto Cllo Authenüque l,08V

CONSULTE OUTRAS CONDIÇOES
ESPECIAIS DE FINANCIAMENTO E PR,AZO.

\.

c.IJo� AUTHENTIQUE 1.0 -16V 04/04
Air Bag Duplo, Ar quente, Barras de proteção lateral, Faróis com

duplo refletor Óptico, Vidros Verdes, Desembaçador do Vidro traseiro.
VIA INTERNET

� 8$ 251'160
(6)

:l,êbMTP'fNlüRA�'iri1ifift\tiiTE INctusoii::�
,

�_" ..=,_=�__=JJL==.I,,,_,,�,••,"�,,,�,,,�,�._,,",

VENHA CONHECER O NOVO RENAULT CUO DYNAMIQUE.

ÔMEGA-vende-se, cd, 93, 3.0,
gas./GNV. R$15.500,00. Tr:

9962-3664.

Chevette DL 1.6 Prata G 93 6.000,00
Gol CL 1.6 + rodas Verde A 93 7.300,00
Saveiro CL Dourada G 92 7.000,00
Chevette Bege G 88 4.800,00
Chevy SOO SL + rodas 14 branca G 88 4.300,00
Opala comodoro 4p cornpl., modo 92 Bordô G 87 7.000,00
RD 350, impecável Preta/vermelha G 87 3.500,00
Passat Prata A 86 3.500,00
Pa rati Prata A 86 3.800,00
Gol BX Bege A 83 2.500,00
XL 250, preparada p/ trilha Vermelha G 83 2.000,00
Monza Hatch Branco A 83 1.500,00
Fusca 1300 verde G 81 2.700,00
Brasilia Cinzá G 81 2.500,00
Fusca Azul

JOINVILLE
435·3700

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

Tr: 372-0068 ou 9952-9018.

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

OPALA - vende-se, diplomata,
4p, compl., 85, automático.

R$4.500,00. Aceita-se troca.

Tr: 273-6242.

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, Sl.X,
2.0, i, 95, verde escuro, compl.,
painel díg., a.c. digo
R$9.500,00. Tr: 372-0582 ou

9975-1822 cl Maicon.

PÁLIO - troca-se, 97, 4p, cl
trio elétrico e cd por Corsa
até R$11.000,00. Tr: 376-
2470.

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

gás. R$9.200,00. Tr: 9973-

5267 cl Jair.

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

/

cuo AUTHENT1QUE 2P 1.0 -16V 04/04
Ar quente. Barras de proteção lateral, Faróis com duplo refletor
Óptico, Vidros Verdes, Desembaçador do Vidro traseiro.

VIA INTERNET

�O$ .8.",998,.(5)ICP�IN:ri1i[1i-E:mti*ii:tlmliiwil

ITAJAí
348·8460

TIPO - vende-se, 95, compl.,
menos ar, cl alarme, 4p.
R$5.300,00 + fncto (30x
R$210,00). Aceita-se troca p/
gol de 90 a 94. Tr: 370-6050

cl Vanderlei.

UNO - vende-se, mille, 92,5011\
rodas de liga leve, insufilnt
R$5.800,00. Tr: 370-2801
após 18:00.

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

27�-3317.

.scéniC AUTHENTlQUE 1.6 ·16V 04/04

Ar-<:ondicionado, AirBag Duplo, Direção Hidráulica, Travas e Vidros

Elétricos, Controle remoto por Radíofreqllência, Sistema CAR • travamento
automático das portas a partir de 6 kmlh.

Dicave BLUMENAU
322·8800

--------------.------------.--�-��-----------------------------------------------------��----------�.----= ..

Vale do Hajai e Litnral Norte·
se

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Rede Renault, Mais de 160 Cencesslenártas no Brasil.

As foto�_ do� �e{�\I�s de'J-OO: anl)nçio nã? ccceeccocen aos das ofertas apresentadas, COrJ<J�õe:s vãlid�s tltlranle ii 2� Finnnr.eire Renavlt PonasAtlerlaSc.{1 ),Alenção: as Ococesaionériaa jiueovle do Estado de Pernambuco não runcicoarâo no dill 14/0312004. (2) Veja o r��I!amento ccrnpíetc� Promoção IUt$ C5>
R"enaullpatfletp.'U"IftM', ( 3 ) COMIÇâovàhd��ê fiM)I)('" CMl 0% dó juros � TAC (Til:(àtlAAoortwa de Ctó<1IW ) + IOf' ,., RS 2, 15 por lâ"(1tna do 801010 O;lrtr,:Mô FiM.M. coe ( Crhmta OiM{j) ao.C()ntUmldor) COti1MI. 50% oo v@!C01o·j>-sal00(!rrl 12 vt)"lM vâlldú para m� Uf\hilsCliOt1 $r.6tile o ktrl, OXCét{) CIi()AIJlh��!lqu(:jl 2.
rínenc. Ren.lIvll a!.ravead.a C\3,'De Crédoo� f ,n.a(J�, E Inve$t Reo>:lutt 00 6f8tiiL Crédi10 \'Jujt;!j'o ... enáuse f; a{Jrovaç:iio de cedeaírc.� taxa5,podcriio eer .altefad"-s, ""e·houYe1"1HlI<�"l)ça$ !$igllift�ati...as nomercado fifl8.f:«.:eiro-, 51 prévro av)�D. ( 4} Pr6'ÇQ li vistu "'ou COI!'! o FinaflÇ,Aqui proposto do .Sc�njçAutt1entiQ'(,e 1:
s.âfld",., corri arwcond!c.,som (lpCi.<lf'l�d.s. SUf.ll aceasóríos O.Séffl f(et�. O trété �rá �lct.o$d(10 ao pr&ÇO.dó ",?{Wlú-. (5) Pl'éço á 'listá ,dó Cllo AllthOl��lqUê '2 pertas 1 .0 B.V 04/04, com Pif'l1urá MeblUca. sórnAtr Ba-g !?uplo, Vii); h'i1é(t"Íut. (6)?f&ÇO a_�is'3 o/o.u corno fl:t"IaflC. Aqui peocastc do CU!) Sedan Authutlliquo: 1 ,O 16V

:.' ',Algu
Mo-t.áJ1ca, VI,') Inl.êtUl}t. Pmçolíl v·.Mldas someow ,,"'Ua tlqulsiÇM dfJSII�$ 'J.\lk..u1�lS poJé'l!nt0mot, cem fwto· li\(;t�J�O P,H3'l{)(1<) o :Bm,"d, ("1) Para mais lnrOlmA�'fkls ,"obro preços f:J 001ldiç/Sog, ('..(m:nJII"� sua CQ:n(,Al�,>lonárjêl Ronc1uf!. CoodIÇÕ(l!i \lMld.,," até 2"0/03104 ou tlm�iJ,10to dlltntaln·l:.\$ (fSloq\111S. Fotos. para fins

P1Ibl;CI�MGs1..

aeos mostraOO:s e.!QU merctooacce nestematerial pubUcilario são opcionais e/cu ecesecrsosesou :referen-se fl: versôesesceclncas. Clntosde �eguranÇfl em çooiun�o com i"'Ur B09� sntvarn vetas.

RENAtJ1.T/SÉU 'RmJ.oPliEÇeFiCHAIXJ· PF:ÇASO!lIVlliAiS • f\lCOTfOEriÇAShisrAl.�IJM(7) Financeira Re.nanlt

i 18(/11' ACESsÓfIiOS EXCLUSII'OJ • RENAIJI.TASSiSr.NCE11H ........... RIa B....q1l.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 18 de março de 2004

ESCORT-vende-se, hobby, 94.
R$5.200,OO + fncto. Tr: 9952-

2420.

ESCORT -vende-se, SW, 97/98,
compl., único dono.

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

ESCORT - vende-se, 84, preto,

gas. Aceita-se troca pI Belina ou

Del rey. Tr: 370-3279.

FIESTA-vende-se, 4p, 97/97,
branco, todo personal izado.
R$10.500,00. Tr: 371-5581 cl
Altair.

F.1000 - vende-se, cabine

dupla, modo Souza Ramos, 90,
compl. Aceita-se troca. Tr: 372-
3655.

F·1000 - vende-se, 95, gasl
GNV, ótimo estado.

R$20.000,00. Aceita-se troca

por gol de 96 a 99. Tr: 9973-
3232.

F4000 -'vende-se, ,85/86, 22

dono, 82.000km, carroceria,
ótimo estado. Tr: 9979-1437.

KA - vende-se, 98, cinza met.

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

PAMPA - compra-se, 95 em

diante. Paga-se à vista. Tr: 374-

1151 ou 9962-3664.

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

FUSCA - vende-se, 1300,
branco, bom estado, 76.

R$2.200,00. Tr: 273-1102.

FUSCA - vende-se, 67, 1300.
R$1.200,00. Tr: 9902-3358.

GOlF - vende-se; 97, MI, 1.8,
branco, 4p, impecável. Valor à
combinar. Tr: 273-6110 ou

9975-6948.

GOL - vende-se, 1.6, 86,
branco. R$3.800,QO. Aceita-se
proposta. Tr: 9975-0045.

GOL - vende-se, 95, CLI, 1.6,
branco. R$9.800,00. Tr: 370-
2385.

GOL - vende-se, 1.0, 16v, 4p,
99, cl opcionais, único dono.

R$13.500,00. Tr: 374-1290
ou 9991-8825.

GOL vende-se, 85.

R$3.500;00. Tr: 370-1161.

GOL - vende-se, 01, branco,
1.0, 43.000km. R$13.200,00.
Tr: 373-5030 ou 9957-3751.

CLASSI

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

PARATI - vende-se, 86, bom
estado. R$3.800,00. Aceita-se
troca. Tr: 273-6242.

PASSAT - vende-se, 86, prata.
R$3.500,00. Aceita-se troca. Tr:
371-5917.

SANTANA-vende-se, 02, prata,
compl. R$24.000,00. Tr: 370-
2385.

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

SAVEIRO - vende-se, 01, GIII,
1.8, gas./GNV, prata, compl.,
IPVA e Inmetro 04 pago,
53.000km, original, rodas de

liga leve, lona marít., ótimo
estado. R$22.500,00 si GNV
ou R$23.500,00 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.,
CO original, controle satélite de

som, t.e. 5p, trava p/'crianças,
rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tr: 37Q-8928.

DODGE - vende-se, camionete,

Oakota Sport 3.9C, 99, cabine
estendida, verm., compl., gas/
GNV. Tr: 371-6506.

JIPE - vende-se, 58, dourado,
equipado cl rodão, ótimo
estado. R$7.500,00. Tr: 9131-
6243 ou 376-0017 cl Gilson.

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

MERCEDES - vende-se, Classe
A 160, 99, semi-automática. Tr:
9101-4214 cl Ruy.

RENAUlT - vende-se, Scenic, RT
2.0,00, compl. Tr: 9101-4214
cl Ruy.

1113 compra-se, de

preferência financiado. Tr: 372-
0108.

BI21»- vende-se, 99. Tr: 9103-
7891 cl Cristiano.

BIZ - vende-se, 03, preta,
impecável. Tr: 376-1481 ou

9975-6766.

BIZ - vende-se, 01. Aceita-se

troca pI moto de - valor.

R$1.600,00 + 21x R$164,00.
Tr: 9953-3061 cl Vilmar.

BIZ.., vende-se, 03, cl partida,
preta. R$2.000,00 + 20x

R$204,00. Tr: 9132-4061.

BIZ - vende-se, 02, azul met.,
si partida. R$3.300,00. Tr:
376-1483 cl João.

CBX 150 - vende-se, 93.
Aceita-se ·troca pI carro

financiado. Tr: 371-7542 ou

9965-5774.

CG - vende-se, cl parto elétrica,
01, verde. R$1.700,00 + 18x

R$199,00. Tr: 9975-5167 cl
Martim.

COMPRA-SE - tornado ou,
OR350. Tr: 374-1117 ou 9975-
0117.

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

DT 180 - vende-se, 91, freio a

disco, verrn., 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, 74, 750

four, relíquia, original. Aceita-se,
troca. Tr: 372-3655.

HONDA - vende-se, XlR 250,

CORREIO DO POVO 5

motor e pneus novos, doc. em

dia, cl carburador. R$1.900,00.
Tr: 371-3447.

RD 135-vende-se, 88, doc. em
dia. R$1.200,00. 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, cl
parto elétrica. R$3.500,00. Tr:
9123-5053.

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

R$3.000,00. Tr: 9979-8040.

VBR - vende-se, verm., 02.

R$1.500,00 + 16x R$192,OO.
Tr: 9975-5167 c/ Martim.

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. Tr: 275-1096.

Oferta .. ········ ........ ··· .. ···· .... ,

: Computadores
��!!Jpletós

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.

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Impressoras &
Impressoras fiscais

I Cartuchos de tinta recarregados - HP série 600.

i, �����: ���9..���e_�<>,lo_:i9�_: ��_.�g:��:_�_()_� garantia

"Um c t i c íc em sua vida pessoal e profissional"

Vende-se
Monitores
usados com

garantia. R$
150,00 unido

Programas/
licenças do
windows

excel/word/linux

Sistemas para
comércio e

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

MICRO a partir de:

R$' I .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 vídeo AGP 32 mb,
monitor 15" Samsung, drive disquete
1.44, teclado, mouse, gabinete atx

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

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO

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

esportiva. R$450,00. Tr: 371-
Ó648.

:��I'
I

RODAS - vende-se, TSW, aro

19m 'modelo VX1, furação
, 4xl00, com pneu Pirelli P7000
195x45. Tratar: 372-3235 cj

I Gláucia.

RODAS - vende-se, jogo, de
Porshe, aro 15, cj pneus que
servem pj carro Fiat e

Volkswagem. R$800,00. Tr:
9101-4214 cj Ruy.

RODAS -vende-se, de Audi S3,

CLASSI QUINTA-FEIRA, 18 de março de 2004

17", cj pneu. R$ 1.400,00. Tr: BANNER -vende-se, pjsalão de
9987-1004. beleza, cj suporte. Tr: 370-

9209.
SOM - vende-se, aparelho de

cd, Pioneer, frente destacável.

R$350,00. Tr: 9973-5388 cj
Marcos.

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

Pirâmide, caixa selada cj sub
de 12, fiação, volante da Shutt.
Tr: 370-5627 ou 8803-1561.

SOM - vende-se, aparelho de
cd, Pioneer, cj MP3, modo

4550, cj controle, novo, na

caixa. R$585,ob. Tr: 376-
2206 ou 9111-9968 cj
Alexsandro,

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

diversos
ANDADOR - vende-se,
Borigotto. Tr: 275-2562 ou

371-8653 cj Adriana.

ANTENA - vende-se, parabólica,
, Supex. R$215,00. Tr: 273-5352.

ANTENA - vende-se, SKY,

decodificador Philips QVB, cj
25m de cabo. R$ 200,00. Tr.
370-2462 ou 371-8642

AR CONDICIONADO - vende-se,
7500 btu's, Consul, quente e

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

BARBEADOR - vende-se,
Philips, 2 lâminas. R$100;00.
Tr: 275-0495.

BARR�CA � vende-se, pj 3

Ipessoas, nova., modo lglu,
R$100,00. Tr: 275-2140 ou

9117-6404 cj Viviane.

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

Bobinas e Folhas de Papel para
Presentes, Papel Kraft, Bobina de

Papel HO, Plásticos, Sacolas
Plásticas, Pratos de Papel,
Bandejas, Fitas 3M, Suporte

de Papel, Etiquetas, Rede para
frutas, Material de expediente,

e embalaqens em geral

BICICLETA - vende-se,
feminina" antiga. Tr: 371-1335.

BICICLETA - vende-se, monark,
feminina. R$25,00. Tr: 370-
6719.

BICICLETA - vende-se,
"sundown. 18 marchas.
R$35,00. Tr: 370-6719.

'

CACHORRO - vende-se, filhote
de poodle e micro-toy, branco.
Valor à combinar. Tr: 373-3787.

,

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

CACHORRO - aceita-se doação
de rotweiller, filhote ou adubo.
Tr: 373-6247 cj Valdemiro.

CACHORRO - vende-se, pastor
alemão, cj 5 meses, puro. Tr:
373-3787.

CACHORRO - vende-se, Bigle,
macho> R$250,00. Tr: 275-2768.

--------"-----�._-_._-----_._-_ .._--_.-

.

'
,

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 contabilidade da sua empresa

ou escritório a quem oferece segurança e

qualidade nos serviços.

CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
Para obter sucesso no presente

e tranquilidade no futuro!

CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
A SUA EMPRESA MERECE!

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

TELEFÔNICAS)
• MECANICO DE; EMPILrJADEIRA A 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. ADMINISTRATIVO (CURSANDO MARKETING, E INGLÊS FLUENTE)
• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (EXPERIÊNCIA EM ESMERILHADEIRA,

FURADEIRA, MAÇARICO, SOLDA ELÉTRICA, SOl-DA MIG, TORNO,

GUILHOTINA, DOBRADEIRA E CALANDRA)
• AUXILIAR DE PRODUÇÃO, MASCULINO ENTRE 18 E 30 ANOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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QUINTA-FEIRA, 18 de março de 2004 CLASSI CORREIO DO POVO 7

UIA DE SERVI

,-

Anuncie aqui!!!
371·1919

& Arquitetura
Topografia

· Medição de terra
· Desmembramento
· Regularização de medidos
· Projeto e execução
Ile�denciol, comercial. etc.)
· Relormos em geral
· Paisagismo
370-7611 / 9911-2525

Wallel Morquordt 744 SL 5

AUTO PEÇAS

Papa�io
EmNO?��b;'�t�i 'tna���tdà�
a nov�'ldja da AlltoP�ça� "

Papagaio, localizada na�
RUn25 de [ulho, 1650-

Vila Nova

�UA 251>E JULHO, 1650 _

'LA NOVA - JIJUÁ DO SUL
E'mO}I, POpagaiO@terra,com,br

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anunci'e aqui!!1:
371·1919

. ,

: Anuncie aqui!!�
,

371·1919
!

(47) 276-3429
9975-5659

Rua: Exp, Gumercindo da Silva, 616 -

Centro - laraguá do Sul - se

�� � �__� .. w_., ._ ••• � •••••,,�•• _� � •...• _ .•.. _. .•. _ � .. ,,"' _-... j.
,
..�....� .. ,-, �- .•� .. -

Fo ne ' (47) 37>·07031 Fax: (47) 373-1138
Rua. Athanásto Rosa. 11 S N Guaramlrlm· se
e-m e u: frellagd@netuno.com br

eomércio
Instal'adora

g�. Ltd'a

'i, er_Ylços d�"'Instalaçôes
". Elétrica e Hidráulica
:;:",

Com Fábrica de Postes
de 6 e 8 metros

(47) 374-143Q
9991-8567

:tua Mal. CasteJo Branco, 4893
Centro - Schrocder - se

Anuncie aqui!!!
371·1919 .

!I�:;:!
! FOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS !

- MATERIAIS DE CONSUMO
- ASSlsrtNCIA TÉCNICA

i

276-34171
: aul25 de JUlbt, Sf5.:.VIII."ava :.lIrIllIá_d.lul:� ..

U\
W
la
(.),

.jV
· ""P"-

....

!TRABALHOS
I COM LAVA·JATO i

(Água quente e fria)
· :

: Derlelllaç;elClllllns 'BI'fICIS1 i
, Lavação 8 I'IRIU,. de T8IlIados eMIlI'fIS i
·

UmllBla de caIU Ifá,ua ,
.

�1l8rm,8lIIIIlaçãl1 IfIPBIflas
� . �
· .

: Trabalhamos onde você precisar i
•

[cidade, praia, sitio. etc.J ',' i

14113J8-7488/310·88JO /9602-3J35
: Rua: José Krause, 212· Vila No,a· Jaraguá do sul •.se .i

Anuncie aqui!!!
371�1919

< ,. .,,,: .... ,.,, !

:Avenldri;��túno Vargas. 594 i
, .

.

Centro - Jaraguá do Sul !
Tel.: 370-3612 :

I Venha Conhecer a

!Moda que é um Doce]

r Preços especiais'
! de inauguração,
; Modinha
f Iam. 01 a 16

Moda Adulto'

Mudanças,
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

i Fone: 371-5810 ode d.

I
E reço,alen imenlo

I Rua CeI. Procopio Gomes, 1263: L__com Iotall'rivocidode__:

r·-----------·····························
·

··"·································--f

i Anuncie aqui!!_
371·1919

,eração
�s, E>VI),�s

y Station.

lente

Itado

Mensagens
276-3462

ATENÇÃO!
Novidade em Jaraguá do Sul

NOVO TELEMENSAGEM!
e solicite demonstração gratuita

TERRAPlANAGEM

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto
Barrinha Pedras

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

� VIDRAÇARIA
LL.iJ Arte Vidros
Vidros, Espelhos, Bisotê, Lapidação e Polimento.

[ateamentc, Plotter de Recorte, Acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VUotoranUm I finanÇil$

E

é

li
1

LI
1

( Corsa Wind MPFI
Fiat Uno Eletronic
Gol1.000i
Gol GIII completo 1.6
MB 608 carroceria
MB 1513 caçamba
MB 1113 truck
MB 710 turbinado, c/ baú
MB 710 turbinado
'Palio 1.5 compl. + banco couro

Gol LO 8v 4p
Fusca
Gol LO 8v
Gol modo Antigo, impecável
Vectra GLS compl.
Uno Mille
Uno Mille

�
p
S

V
9

ESCORT GL COMPL.
ESCORT SW GLX
FIESTA 1.0 4P
RANGER
ESCORT GL 1.8
ESCORT H088Y 1.6
VERONA GL 1.8. 4P

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

G
G

cinza D
cinza O
vermelho G
bordô G
vermelho G
vermelho G'
vermelho O
amarelo D
azul D
vermelho O
branco D
preto GNV
branco G
verde meto G
cinza G
marrom meto G
bordô G
bordô G
cinza G

370·3113�. a o t o m.â v e i s

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

CORSA 1.0
IPANEMA SL/E
MONZA GL, C/ TRIO +OH

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

FIAT Un04p 97

Tipol.64p 96
Fiorino alongada 94

Pampa 95

Versail!,es4p, ve, te 92
Gol Special 01

Voyage 83

Apolo GLS compl. 91
Parati GL

..

93
KadettGS 90
Chevette DL 91
Corsa 99
Uno 2p 01

Prémi04p 93
Corsa Super 4p 97
Corsa 98
TItan 02
YBR 02
TItan 01

FORD

vw

GM

Moto Kadett conv. 94 branco GSI, compl., 2.0 gasolina R$12.500,OO
Escort Euro. 93 cinza 1.6, gasolina R$ 7.800,00

Com Ta-se carro 1.0 acima do ano 95

CHEVROLET

RAT

FORD

VOlKSWAGEM

8RANCO
AZUL
AZUL

1998
1995
1994

CINZA 1999
VERDE 1999
PRATA 1996
VERM ELHO 1996
CINZA 1994

PRATA
AZUL
VERMELHO
VERDE
CINZA
CINZA
VERMELHO

2000
'1999
1998
1996
1996
1994
1994

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

Astra GLS compl.

Parati CL
Fusca
Parati CL 1.6

Uno 1.5R

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

Scenic RT 1.6

GM
Branco
Branco
Prata
Prata
Bordô
Bordo
Vermelho
Cinza
Bordô

VW
Verde
Amarelo
Bordô
RAT

Vermelho
FORD

Azul
Azul
Branco
RENAUlT
Cinza

01
01
01
01
97
95
93
93
95

93
69
95

89

98
94
03

00

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$11.500,OO
Cinza R$ 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,OO
Branco R$10.200,00
Azul R$ 6.500,00
Branco R$10.800,OO
Verde

.

R$10.000,00
Verde R$ 3.800,00
Vermelha R$1.500,OO + 16x R$190,oo
Verde R$1.800,OO+ 18xR$190,00

Corsa

Meriva

Omega
Omega
Omega
Titan

GolGIII

Tempra
F-1000

Gol 95

Corsa Sedan 01

Omega 94

Gadotti VEÍCULOS
Fone: 47 372-2143

Gol

Monza 4p compl.

F-l000 gabinada

Monzav.e., T.e.

Tempra cornpl.
Escort

Chevette 1000

Verona, branco

Verona, prata, compl.
Corsa v.e., T.e.

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$ 7.000,00

R$ 8.800,00

R$ 4.800,00

R$ 8.500,00

Scenic RXE 2.0
Vectra GLS 2.2
Gol GII14p,16v
Astra GL compl.
F-l000 cabo Dupla
Gol CL1.6

Corsa Wind 4p
Go11.0

Gol GIII 1.0, 16v, Plus compl.
CorsaWagon GLS 1.6 compl.

o

Vectra GL compl.
Palo Classic, compl,
Palio Young, fire, 4p, c/opc.
Ternpra 8v
Goll.08v4p

4p,1.0, 16v,
95

03

93

94

95

01·

01

95

89

branco

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

azul CD3.0

azul CD-GNV

vermo cl partida e freio a disco

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

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

grafite GLS, cornpl., Teto, GNV

373-0806
373-1881

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

cinza 89 D

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

R$ 9.700,00

R$ 33.000,00

R$15.000,OO
R$16.000,OO'
R$18.000,OO

R$ 3.700,00

R$17.000,OO

R$ 9.800,00

R$ 18.000,00

R$ 7.700,00

R$16.000,OO

R$17.500,OO

vw

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

GM

FIAT Palio Young Branco
TipoIE2R(-a.c.) Preto
UnolE Verde
Tipo compl. + teto .

Cinza
Fiorino álcool Branco
EscortHobby 2p Prata
EscortSWcompl.+ teto Bordá
F-l 000 F Baú termico Praia
EscortGL Champagne
Escort L Cinza
EscortL Azul
EscortHobby Vermelho
CorsaWind Bordô
Corsa Wind Bordô
Corsa Super Praia
Monza SLE Bege
LogusGLS, compl. Cinza
Logus GL Prata
Gol CL Branco
Sanlana Verde

Gol2p Branco
Motorroom -casa comp/.Azu/
Ja/sky Seadoo 750 ,

Kia C/aros Prata

FORD

01
94
95
95
92
94
97
87
88
89
93
95
98
95
96
86
94
94
89
92
97
76
93
98

R$11.7000,OO
R$ 7.300,00
R$ 7.500,00
R$ 9.300,00
R4 6.900,00
R$ 6.500,00
R$14.300,00
R$17.900,OO
R$ 4.300,00
R$ 4.900,00
R$ 7.800,00
R$ 7.300.00

. R$10.900,OO
R4 9.300,00
R$ 9.800,00
R$ 4.300,00
R$ 9.500,00
R$ 8.300,00
R$ 5.400,00
R$ 8.300,00
R410.500,00
R$ 36.000,00
R$ 6.800,00
R$19.500,OO

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

G

Marea EX 2.0 20v 4p compl.
Tempra 2.0 8v compl. GNV
Palio EX 1.0 4p

Golf 1.6 compl.
Parati 1.0 4p I.t., d.t., a.q,
Saveiro 1.6 MI GIII

Corsa Wind 1.0
Corsa Super 4p 1.4 GL v.e., T.e.·
Vectra 2.0 GL compl. GNV
Vectra GLS compl. 2.0
Vectra Millenium compl.
Vectra GLS 2.0 compl. Ar digital
Celta 1.0
Astra GL 1.8 4p compl.

Pick up Ranger 2.5
Escort 1.8 16v GLX Zetec 4p compl.
Escort Hobby LO, I.t.,'d.t" a.q.
Ranger 2.5, bancos de couro

Escort SW 1.8 16v compl.

G
G
G

G

Monza SLE, álcool 1.8
Monza SLE, 1.8, cornpl., 2p, gasolina
Fusca 1300
Chevette OL 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

FIAT

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
Yamaha 125K

FORD

GM

MOTOS

Chevette + rodas

Tempra compl. Único dono

Logus
Escort Guarujá compl.

Uno 4p

Titan

Uno 2p

Gol MI

Uno EU< 4p

Gol CU 1.6, cd e roda

FORD

Verde

Bege
Cinza

Cinza

Cinza

Branca

Cinza

Branca
Verde

87

97

94

92

96

01

93

97

94

96

VW

GM

01
99
01

96
96
98
97
01
98
03
99

97
97
96
00
00

372-0676
96
87
78
93
95
89
93
.93
97
96
00
98
94
98
98
91

G

G

G

A

G

G

D

G

G

GNV

G

1992
1983

1991
1987

2002
1994
2001

1996
2001
2001
1995

1993

C/GNV

EP a.c., trio

OCompl.

LI a.c., d.h.

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

01

96

96

95

95

verde R$ 28.000,00

cinza R$ 18.500,00

preto R$ 9.500,00

chumbo R$ 45.000,00

94 preto

R$ 12.500,00

R$ 8.500,00

R$ 7.500,00

R$ 19.000,00

92

91

cinza

branca

fBONTIJL
VEICUlOS

COMPRA
VENDE
TROCA
fiNANCIA

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

311-4510/316-2895

trava

V.e. - trava aI.

completo, ar
Trava

aq- lirnp/des.
Ar
a.c.

a.c.

compl.

01

99

98
98

96
96

95

95
93

01

94

92

branco
verde
cinza
azul

branco
verde

vermelho

prata
verde
branco
azul
cinza

03 preta
00 azul

_".4rduino 371' 4225UVeiculos
•

'-, "''--O- O",

EscortGL 1.6 2p. a.q., d.t.

Uno CS 1.500 2p,d.t.

Monza sql':: 4p, d.h., v.e., t.e., trio

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ôtimns
, .

neqocros
neste espaço!

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

branco 01
preta 02
branco 00
azul 99
tmínco 99
azul 98
branco 97
branco 97
bege 98
verde 95
preto 95
prata 94
branco 94
prata 93
preto 94
vermelho 93
bege 91
branco 91
azul 91
vermelho 78/90
branca 89
vermelho 88

prata 88
azul/vermelho 88/89

Gol MI1.02p
VT - Shadow 600cc
Gol GIII16v2p
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diesel

. Escor!GLX 1.816v, compl.
Pampa1.6L
Parati 1.6 MI c/ a.c.
Palio 1.0 4p a.c.
Omega GLS 4.1 compl.
Passat 2.0 4p cornpl.
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-l000
Pampa 1.6
Uno 1.3S
Del Rey 1.6 GL
Escort

FINAIa-

w. BREITKO'PF
Caminhões e Ônibus

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

VW 14.220

VW 17.210

VW 26.300

Kia 80ngo

Iveco Furgão 3310 99/99

VW 8.140c/ bau 98

pra Vende Troca
..

Financia
aHer Marquardt, 1850 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - se

Azul 02
Branco 01
Branco 01
Azul 00
Verde 98
Cinza 98
Branco 96
Marrom 95
Vermelha 94
Cinza 93
Cinza 92
Branca 91
Cinza 90
Amarela 86
Prata 86
Verde meto 88

Ka
Vectra GLS compl.
Tempra
[).20 diesel
Escort GL
Santana Quantum GLS

voyage
Monza
Chevette
Del Rey Ghia

•

Kombi
Voyage álcool
CorcelIl
Fusca 1500
Escort GL 1.6

.

Santana GLS
Parati 1.0 16v
Escor! GL 1.6 álcool
CG TitanES

CG,Titan KS

Corsa sedam compl, modo Novo Prata 03

Corsa Classic Azul 03

Gol Trend 4p Cinza 02

Golf 1.6 compl. air bag Vermelho 01

Clio RN c/ a.c. + trio Azul 01

Gol 4p 16v c/ opc. Cinza 01

Fiesta 4p a.c., O.h. Branco 99

Corsa 4p c/ d.h. + trio Azul 98

PalioWeekend compl. Branco 97

Corsa 2p c/ opc, Branco 97

Palio edx c/ O.h. E trio Cinza 98
Fiesta 4p c/ opc. Verde 96

Corsa sedan, c/ a.c'; V.e/t.e branco 01

Escort 1.8, GL, dh Cinza 96

Corsa sedan milênio, ac/vte 'Prata 02

Gol plus branco 9_7 �

Gol Cll.6
Paratl
Passat LS
Fusca
Kombi Furgão
[}20 Sulan compl.
Monza 4p
Monza compt.
Monza
Corsa GLS
Kadett EA
Strada Worklng
Uno Mille SX
Uno 1.0
Millys
Rural.Wlllys
F·l00
Escort
Corcel li
Corcel I
Mercedes Benz 608 D
Voyage
xaoett GSI
Fusca
Palio 4p
Lada 4p
Tempra
Voyage

98.

01

CAMINHÕES

R$ 65.000,00

R$ 85.000,00

00/01

00/01

R$ 102.000,00

R$ 28.000,00

R$38.000,OO

chassi

3° eixo chassi

chassi

R$32.000,OO + 32x565,OO

turbo daly

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

Prata
Azul
Azul
Branca
Bordõ
Vermelha
Preto
Azul
Azul
Dourado
'Branca
Dourado

Bege
Verde
Azul
Azul
Prata
Vermelho
Cinza

311-0802
311-8281

G
G
A
G
G
O
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
o
A
G
G
G
G
G
G

92/92
85
79/BO

,72/72
87/87
89/89
84/85
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

Honda C 1 00 Biz Preta G

IMPORTADO MercedesC2804p Preta G

BMW 3251A4p Cinza G

Barraca pi camping completa

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 • Centro - Jguá do Sul

R$ 6.200,00
R$ 3.700.00
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 3.BOO,OO
R$ 28.500,00
R$ 4.500,00
R$ 5.300,00
R$ 3.BOO.OO
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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rviços da .região
:ee ..com ..br

dnlnscheck, 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

CACHORRO - vende-se, Boxer.
Tr: 372·3655.

CACHORRO - vende-sé, casal de
chow-chow, ou só macho, são
cães adolescentes, famoso cão
da língua azul, Valor à
combinar. Tr: 370-8563.

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

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

cinquenta, almofadas. Tr: 371-
6000.

CAIAQUE vende-se.

R$100,00. Tr: 273-1774.
CACHOR�O - doa-se, cachorra
Dog Alemã, cl 2 anos de idade,
para quem tem espaço p/crla
Ia. solta. Tr: 9134-0816.

CAIXA - vende-se, de fibra, pI
moto. Tr: 273-1774.

CALCULADORA - compra-se,
HP12C. Paga-se à vista. Tr:
376-1903 cl Jéferson.

CADEIRA DE BEBÊ - vende-se,
pI carro. Tr: 275-2562 ou 371-
8653 cl Adriana.

CADEIRAS vende-se,
CALCULADORA - compra-se,
HP12. Tr: 371-0134.

Restauração
de Móveis e

Antiguidades.

1Iatar: 370-5290

CAMA - vende-se, de casal,
padrão marfim. R$60,00. Tr:

372-9416 comi. ou 9115-

3326.

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

9909-7428.

CARREGADOR - vende-se, de

bateria, pI carro. R$130,00. Tr:
376-1903 cl Jeferson.

CARRETINHA - vende-se,
trucada, cl engate pI
automóvel, pI 2.000kg,
documentada, ano 2,000.
R$2.300,00. Tr: 370-
5015.

CARRINHO - vende-se, de
cachorro quente. Valor à
comelnar. Tr: 9117-2447.

CARRINHO DE BEBÊ-vende-se,
8 rodas cl travas, Tr: 275-2562
ou 371-8653 cl Adriana.

CASINHA - vende-se, de

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Intelbras

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

escritório e residência.
Produtos e serviços para telefonia,

,

redes de informática, segurança
eletrônica e automação de cond0n:'ínios.

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

CORREIO DO POVO 11

Mais Qualidade

Para o lar
e parCl a Indústria

IECN.
CALHAS

/11. TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

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

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADe E EXCelÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS e fUNILARIA INDL. E COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 • Centro· Jaroguá do Sul· se . Fones; 370·6448 • 275·0448.· Fax: 371·9351

boneca. R$500,00. Tr: 9134-

0816.
V60, de cartão. R$ 400,00. Tr.
9987-1004.

CELULAR - compra-se, LG
Sensations. Paga-se R$300,00
à vista. Tr: 370-6360 cl Junior
após 15:00.

CELULAR vende-se,
Motorolla, V8160. Tr: 373-
1949.

CELULAR - vende-se, LG.

R$100,00. Tr: 371-9256.CELULAR vende-se,
gradiente. R$45,00. Tr: 371-
1335. CHIQUEIRINHO - vende-se, pI

neném. R$60,00. Tr: 372-
1593.CELULAR - vende-Je, ericsson.

R$45,00. Tr: 37.1-1335.
COMPUTADOR-compra-se. Tr:
,376-0642 ou 9135-5314.CELULAR - vende-se, Nokia.

R$45,00. Tr: 371-1335.
CONSÓRCIO - vende-se, em

andamento, cl 17 prestoCELULAR - vende-se, Motorolla

TELEFONIA
(Insta/ação e Assistência Técnice)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax

Aparelhos para tetevendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefónica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias o/ telefones

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

SEGU�ANÇA ELETRÔNICA
(Insta/ação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pi portarias
Fechaduras'elétricas e fechos
Vídeo Porteiros .

Monitores (PIB e Colori
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

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

, Monitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MÊS DE
MARÇO

BALANCEAMENTO

ESCAPAMENTOS - 6,Q'
GEOMETRIA - SUSPENSÃO

FREIOS - PNEUS

kikar@netuno.com.br
Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 865

. Jaraguá do SLiI Santa Catarina

pagas. Desconto de 45% nas

presto pagas. Tr: 370-5602 cj
Volnei.

.

ENCICLOPÉDIA - vende-se,
Barsa, compl., ótimo estado, cj
bíblia, atlas e 9 livros do ano.

Aceita-se troca. Tr: 371-9897
ou 9905-8113.CONTRA-BAIXO '- vende-se

Golden, em ótimo estado, cor

madeira, com case e alça. Tratar:
370-1801

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

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

ESTEIRA - troca-se, elétrica
por som automotivo. Tr: 9905-
2385.

DISCO DE ARADO - vende-se, pj
carnes, original, de implemento
agrícola, excelente pj picanha,

, peixe, assados etc. R$40,00. Tr:
370-1058 ou 99,62·2865 cj
José.

ESTEIRA -vende-se, mecânica,
ou troca-se por
Mult lproce s s ador ou

batedeira grande. Tr: 370-
7312.

AULAS DE PINTURA
Com a artista plástica Magda Stahlke,

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

acadêmico, técnicamista (com aplicação de outromaterial}, abstrato,
ele. Técnicas pum você descohrir o seu estilo próprio e desenvolvê-lo.
Estas aulas (I ajudilriio a despertar a criatividade, senso de estética,
liberar aespontaneidade e au1 o-conliança,
I:: urna excelente terapia para ajudar na cura e prevenção de

depressâo e para desenvolver IIIna boa autu-estima, que é

Iundumeruul paratodas as áreas da vida.
ri: uma aula scmanul de;3 0112 homo de duraçaõ, .f vezespor mês. Vi)CI�
pode escolher (i tempo e os horários disponíveis nos períodos
matutino, vespertino ou noturno. ,r.)(_;(� também pode optar por aulas
avulsas, onde VOC(� faz seu horário de acordo COIII sua agenda. S'(!

d(l"õtjlll'!açfllllfla (lula erperimental.

Fale hoje mesmo com a Magda da AJAP, pelo fone
371-0873 ou pelo e-mail: mstablke®terra.com.hr

CLASSIMajs QUINTA-FEIRA, 18 de março de2Q, Q

Referência de nosso trabalho (calçadão e pótio da SCAR,
Floricultura Manque, Co/ég.io Municipal Rio da Luz)

(

EXPOSITOR - vende-se, dois,
redondos, de vime. R$25,00 os

dois. Tr: 275-0495.

FIADEIRA - compra-se, 'de faca
ou fiadeira universal. Tr: 375-

2271.

FILMADORA - vende-se, JVC,
GRS-V3, cj visor colorido. Valor
à combinar. Tr: 9993-5625.

e
FILMADORA - vende-se ou

troca-se, Panasonic, semi-nova,
cj contr. remoto e bateria nova.

Tr: 37Q-0168 pu 9103-9893.

FREEZER - vende-se, 230L,
Côrisul. R$380,00. Tr: 372-

1593.

FRITADEIRA - vende-se,
industrial, à gas, cj 3 peneiras .

R$350,00. Tr: 9952-1048.

GALPÁO :. vende-se, pré
moldado, 13x10, cj 6m de pé
direito, cj cobertura.

R$5.000,00. Tr: 9975-0208.

GELADEIRA - compra-se, pj
expor refrigerante, cj porta de

vidro. Tr: 370-1186.

GELADEIRA - vende-se,
industrial, em aço inox, cj 4p,
perf. estado. R$450,00. Tr:

9132-4095 manhâ cj Ricardo.

JANELAS - vende-se, duas, de
alumínio, cj caixilho e vidro, cj
1,00alt x 1,5Iarg., semi-novas.
R$350,00. Tr: 9134-0816.

LANCHA - vende-se, cj
carretinha, motor 33hp,
4,80comp., fibra. R$2.500,00.
pr: 9102-7311.

LAVADORA-vende-se, de louça,
Britânia, na caixa, 4

programações, 6 serviços. R$
300,00. Tr. 370-2462 ou 371-
8642.

LIXADEIRA - vende-se, de fita,
cj 3m, nova. R$1.000,00. rr:
376-0551 cj Udo.

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

MÁQUINA - vende-se, de lavar

roupa, Brastemp, pj 12

pessoas, revisada. Aceita-se
troca. Tr: 371-9897.

Tudo em colocação de lojctcs, paralelepípedos, cokigrama.

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

MÁQUINA - vende-se, de 'lavar

louça, pj 6 pessoas, Enxuta.

R$150,00. Tr: 371-0196.

,..,

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.

MÁQUINA vende-se,
cobertura, marca Gingi, 3

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

MÁQUINA - vende-se, de lavar

roupa. R$90,00. Tratar em

frente ao Pama, nº 37, cj Carlos
ou Sônia. R$200,00. Tr: 9102-7311.

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

MEMÓRIA - vende-se, Dimn,
256mb. R$130,00. Tr: 9952-

7337.

MESA vende-se, pj
computador. R$50,00. Tr: 275-
0495.

MESA - vende-se, de sinuca. MOCHILA - vende-se, pj
--

;' -1' "'N'r--" F--t'Os mellio 1

acampar, grande. R$100,OO.
Tr: 273-5352.

MONITOR - vende-se, de (

" computador, VTS 14',

R$100,00. rr. 9992
9300.

",""'P'"

i�ps em dedetização

IIZE SUA CASA OU INDÚSTRIA
'·'X·L.. .

(êom baixo teor Tóxico)

Situada na rua Antônio Gesser, 40, no bairro

Czerniewicz, a Imunizadora Jaraguá conta com uma equipe
de seis funcionários que atuam nos serviços de dedetizaç,ão,
limpeza e pintura de residências.

.

É especializada 'no. combate a cupins, traças, formigas,
ratos, baratas e outros insetos. Prestando serviços em toda a

microrregião, a empresa utiliza inseticida aprovado pelo
Conselho Regional de Química, destacando-se na

preservação do meio ambiente. Também conta com uma.

engenhei ra química responsável, Vanderléa Zancanella.
Fundada pelo empresário Tercílio Voigt, a Imunizadora

Jaraguá iniciou suas atividades em 1976 prestando serviços
à clientela local. Atualmente, realiza cerca de 30

atendimentos mensais a residências, indústrias e até prédios
públicos de todo o litoral, norte catarinense e Paraná, além
do Vale do Itapocu.

Pela quinta vez, a Imunizadora Jaraguá recebe o troféu
da Podhium Pesquisas como a melhor empresa no ramo de

dedetizaçáo, além de já ter obtido outros prêmios, ínclusive
como destaque na preservação ambientai.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

i Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇ.A E TRANQUILIDADE
IlIIta de� 4-� tÚ4- s� des� de 4f«I, &Htft'U144 __
"'�,� eH(,� C(UH, «#H-� des� tI4.1'1�

NOTEBOOK - vende-se, eompaq,
Pentium 233. R$1.500,OO. Tr:
9131·2157.

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.

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

SUGAR - vende-se, p/ fogão de
6 bocas. R$90,00. Tr: 372-
1593.

.

TECLADO - vende-se, Casio
770. R$800;00. Tr: 9975-
0045.

TELEVISÃO - vende-se, 14",
CCE, c/ controle, bom estado,
c/ suporte. R$250,00. Tr: 273-
0050.

.------�--' TELEVISÃO-vende-se, 20" c/
PRANCHA - vende-se p/ controle. Tr: 275-2562 ou 371-
cabelo, profissional, mérea 8653 c/ Adriana.
Gama. R$50,OO. Tr: 371-5270
ou 371-5040.

PRATELEIRA - vende-se, de
bambu, cf vidro. R$100,00. Tr:
275·0495.

REL-
e

OGIO-vende-se, aqualand,
/ Pulseira de metal, fundo

2�:�elo. R$400,00. Tr: 9117-
=----R'ELOGIO

.

de
- vende-se, ôrnega,

19��:o. R$3.000,00. Tr: 372-
----
SCANER
R$120 O

- vende-se, gênios.
, O. Ir: 273-5352.

A
'

lIfêntica Pizza Paulistana

Forno à Lenha

TORNO - vende-se, Nardini,
mascote, bom estado. Tr: 9975-
8433.

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

R$4.000,00. Tr: 375-

227L

TRANSPORTE - procura-se, p/
Baln. Camboriú, para a

Universidade UNIVALE, pela
. manhã. Tr: 371-6689 ou 9957-
9057 c/ Joice.

VENDE-SE - kit de flashes, p/
estúdio fotográfico, c/ 2

tochas 400w, 2 tochas 200w,
1 softbox, 1 sombrinha, 1

refletor de cabelo, 1 refletor
4 asas, 4 tripés, marca

RJJa Exp. Cabo HaflyHadllch, 8J I - Centro

(p16x. Supermercado Angelonl)
.

Fone: (47) 275-6464 - Jaroguá do Sul - sc

Co�pro Consórcio

contemplado ou não

contemplado,
mesmo em atraso,
pago à vista, em

dinheiro. OXX 47
522 0256 ou 47

9968 0588.

Mako. Pouco uso.

R$3.500,00. Tr: 9952-

1048.

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

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, c/ controle, memory
eard, c/ 3 ed's. R$250,00. Tr:
9113-5376 ou 9914-0402 c/
Maurício.

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast, c/ 2 eontr. e 3

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, c/ 2 controles,
memory eard, 1 transformador,
2 jogos, c/ 6 meses de

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

destravado, c/ 3 jogos.
R$7!fuO,00. Tratar: 376-2206.

PLA.NET GAME
* VENDAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

* PLAYSTATiON 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
'OREAMeAST
• NINTENOO 64
* GAME eoy COLOR
• GAME eoy AOVANCE
• NINTENOO GAME cuae

.

VENDEMOS E. ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206
h6rarlo de atellllimenlc: segunda a segooda das 11):� ãs22:00

Rua: Bertha We ue ,1íl87· Barra� Jara ué do Sul· E-mail planetaameibeslcom.br

• fIIII' •

smovers

ACEITA-SE- doação de casa de
madeira. Tr: 9136-8179.

ALUGA-SE - de preferência no

centro. Tr: 276-1101. .

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ -

vende-se ou troca-se por carro
ou casa em Jaraguá do Sul. Tr:
273-1774.

BARRA DO SUL - vende-se, c/
4 qtos, 2 banh., sala, eoz.,

dispensa, lav., toda murada e

garagem p/ 4 carros.

R$32.000,00. Aceita-se prop.
Tr: 371-6776.

ENSEADA - vende-se ou troea-

se. R$20.000,00. Tr: 9102-
7311.

GUARAMIRIM - vende-se, na

Estrada Bananal do Sul,
entrada Ponta Comprida, 6º

casa, c/ 15x7m, ter. c/ 20x40 .

Tr: 373-6542.

GUARAMIRIM - vende-se, c/
120m2, c/ ter. de 2.000m2, no
bairro Nova Esperança. Tr: 373-
1695.

ILHA DA FIGUEIRA- aluga-se,
casa

__rn.ista c/ 02 qtos, sala,
cozinha, bwe, lavanderia. Rua
Águas Claras, 436. Tratar: 370-
4594 após as 18:�0.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende'

se, c/85m2, quitada e c/
escritura. R$32.000,00. Tr:
273-0126.

JARAGUÁ ESQUERDO - alv., c/
3 qtos, 2 salas, eoz., banh., na
R. Horáclo Pradi, 330.

R$60.000,00. Aceita-se carro.

Tr: 370-8515 c/ Jorge.

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

ambientes e demais dep., rua
asfaltada, muro c/2m de altura,

I

na beira do rio. Tr: 376-4222 ..

PROCURA-SE - p/ alugar, até
R$350,OO. Tr: 372-2609 c/
Bete.

PROCURA-SE - pessoas p/
dividir aluguel na Vila Lenzi. Tr:
9909-2838 c/ Marcos.

PROCURA-5E - p/ alugar, na Vila
.Nova ou Jaraguá Esquerdo. Tr:
371-3830.

PROCURA-SE - p/ alugar, na

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

PROCURA-�E � quarto para
alugar. Tr: 9975-4'535.

PROCURA-SE - p/ alugar, no

bairro Água Verde ou

proximidades. Valor até

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

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

R$33.000,00. Tr: 371-5512.
Creei 8054.

SÃO Luís -vende-se, c/3 qtos,
2 banh., garagem p/ 2 carros e
demais dep, R$44.000,00.
Aceita-se proposta. Tr: 371-
6069.

UBATUBA - vende-se ou troea

se por casa em Jaraguá. Tr:
275-2130 ou 9137-3648 c/
Carlos.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, c/140m2, aIV., rio Lot.
Santo, Antônio, lote 116.
Terreno' c/354m2•
R$38.000,00. Aceita-se carro

ou caminhão no nego Tr: 9102-
8715 .:

VENDE-SE - alv., c/110m2, c/
ter. de 370m2, próx. Unerj, R.

Afonso Nieoluzzi. Valor à
combinar. Aceita-se carro no

nego Tr: 275-3020.

VENDE-SE - ou aluga-se no

Wigando Meyer, ter. c/ 15x30.
Aceita-se troca por casa em

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

VENDE-SE - alv., c/100m2•
Aceita-se troca p/ chácara ou

caminhão. -Tr: 371-5444 c/
José ou Ernestina.

VENDE-SE - na R. Afonso

Nieoluzi, próx. Unerj, alv., c/
110m2, ter. de esquina, c/
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470m2• R$70.000,00. Aeeita
se carro no nego Tr: 275-1096.

VILA LENZI - vende-se, mad.,
c/420m2, R. Marcelo Barbi,
1298. Tr: 275-1480.

ALUGA-SE - p/ casal, na R.

Francisco Hruschka, 2121, Ana
Paula IV. R$230,OO. 'Tr: 273-
0839.

ALUGA-SÉ quitinetes
mobiliadas, entrada da APAE,
próx. WEG II. Tr: 370-3561 c/
proprietária.

ALUGA-SE ,- no Cond.

Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:

372-3192.

ANA PAULA IV - aluga-se, próx.
Comunidade Santa Ana, p/ casal

.

sem filhos pequenos.
R$230,00. Tr: 273-0839.

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

CENTRO - vende-se, Ed .. Royal
Barg, c/ 1 suíte + 2 quartos,
semi-mobiliado. Entrada +

parcelamento pelo construtora.
Tratar: 9133-3476

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

JOINVILLE vende-se,
residencial, cf 96m2, quitado,
bairro Espinheiro, próx. Barco

Príncipe. Aceita-se carro até

R$15.000,00. Tr: 373-4142.

PROCURA-SE - moças ou

rapazes p/ dividir apto no

Centro. Tr: 371-3571 após
18:00.

PROCURA-SE - homem ou

mulher p/ dividir apto no centro.

Tr: 9135-8848.

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

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

UBATUBA - vende-se, próx. a

praia, c/ 1 suíte + 2 dorm.,
churrasqueira. Tr: 372-3235 -.

APAK'TAMBNTO
com 2' dormitórios no Ed. Isabella, próx.
Angeloni, semimobiliado, cj 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. erecí 8950.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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364m2, Área Nobre, Lot.

Renascença. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

GURARAMIRIM - aluga-se, na
R. 28 de Agosto, 2045, centro,
defronte a Pref. Municipal. Tr:
373-0304.

VENDE-SE - sala comI., R. Exp.
Cabo H arry H adi ieh.

R$16.000,OO. Tr: 9112-

5143.

VENDE-SE - padaria em

Guaramirim. Aceita-se troca por
casa ou carro. Tr: 9117-2447.

VENDE-SE - ponto comI., na

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

VENDE-SE - sobrado comI., 'ej
437m2, centro - Jaraguá do

Sul. Tr: 275-2030j275-3964.

VENDE-SE - farmácia em

Jaraguá do Sul. Tr: 9967-460�.

VENDE-5E - panificadora e eonf.

eompl., balcões sern-novoâ, no
centro de Jaraguá do Sul.

R$35.000,OO. Tr: 275-3106

ej Luis.

VENDE-SE - padaria em

Guaramirim, eompl., na R.

28 de Agosto, em frente a

Estofaria Zen.

R$16.0QO,OO. Aceita-se
carro até R$8.000,OO.
Tratar no local.

VENDE-SE - Lanchonete e

Sorveteria, na praia do Ervino.

Ótima localização, eompl. Tr.
9101-0467 ej Cristiane.

VENDE-5E -loja de confecções,
ej estoque e móveis, ótimo
ponto, aluguel acessível. Tr:

37.1-5512. (pr,oprietário)

VENDE-SE - chácara no

perímetro urbano, ej 9 margas,
2 córregos e 1 nascente,
cachoeira, casa ej 200m2, 2

lagoas de peixe etc. Tr:'370-
5015.

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

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

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

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

VENDE-SE - local pronto pj
residirej 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.

RIO CERRO 11- vende-se, frente
pj o asfalto, 16x28, aterrado,
lkm após Choeoleite.

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

RIO MOLHA - vende-se, ej
969.480m2, escriturado.
R$150.000,OO. Aceita-se casa

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

SANTA LUZIA - vende-se, cinco,
ej 420m2, prontos pj construir,
fneto. Pela CEF, ej escritura.
R$7.500,OO à vista ou fneto. Tr:
275-2335.

SANTA LUZIA - vende-se, ej
480m2, no Lot. Girassol, pronto
pj eontruir, ej fneto pela CEF,
pode ser usado fundo de

garantia. R$9.500,OO. Tr: 372-
1274 ej Arlete ou Valmor.

SÃO Luís - vende-se, na R. José

Narloeh, próx. Caie, ej 750m2•
Tr: 275-1699.

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

praia. Tratar: 374-1828 ej
João.

SCHROEDER - vende-se, ej
451m2, lateral da R.

Francisco Trapp, Lot. Saint
Moritz. R$10.000,OO. Tr:
370-6847.

SCHROEDER - vende-se, alv.,
ej 110m2, toda murada, próx.
Posto Mime. R$30.000,OO.
Aceita-se troca. Tr: 374-

1031. <'

UBATUBA - vende-se, reta de

enseada, ej 390m2, de esquina,
próx. da praia. R$15.000,OO.
15.000,00. rr. 371-6506.

VENDE-SE - próx. a Unerj. Tr:

9112-5143.

VENDE-SE - ej 1.700m2, próx.
Bombeiros de João Pessoa.

R$12.000,OO. Aceita-se carro

no nego Tr: 370-2461.

ESTRADA NOVA - vende-se, ej'
460m2, ej luz, água e esgoto,
boa loc., próx. de creche, escola,
mercado. R$18.500,OO à vista
ou R$10.000,OO entro + 34x .

fixas de. R$250,OO. Tr: 275-
.

4137.
---------------------

VENDE-SE - em Curitiba, ej
sobrado e ponto comI. Aceita-se
troca por casa em Jaraguá do

Sul ou Guaramirim. Tr: 370-
8284.

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

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

aproveitáveis. Tratar: 275-
3070. Creei 8950.

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

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

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

R$75.000,OO. Tr: 371-5512.
Creei 8054.

VILA RAU - vende-se terreno ej

VENDE-SE - novo, ej
100m2, 1 suíte + 2 qtos,
boa localização. Tr: 9977-
5408.

VENDE-5E - no Ed. Jaraguá, ej
2 qtos. R$57.000,OO. Aceita
se troca por casa. Tr: 9137-
5573.

VENDE-5E-eentral, ej 2 dorm.
+ garagem. Tr: 372-1395.

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

R$23.500,OO. Tr: 371-5512.
Creei 8054.

AMIZADE - vende-se, no Res.
Grünhou se , ej 380m2•

R$10.500,OO entro + 15x

R$300,OO. Tratar na Rua dos

Escoteiros, 114 próx. Posto
Mareolla.

BARRA DO RIO CERRO -

vende-se, próx. Dorm.

Fabiano, ej 600m2•
R$30.000,OO. Aceita-se pare.
Tr: 376-1118.

CENTRO - vende-se, próx.
Kohlbaeh, ej 380m2, ej água e
luz instalado, ej escritura.
R$27.000,OO. Tratar na Rua

dos Escoteiros, 114 - próx.
Posto Mareolla.

CORUPÁ - vende-se, ej
52.500m2, próx, Seminário.

R$110.000,OO. Tr: 372-3063

após 19:00.'

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

R$85.000,OO. Tr: 372-3063

após 19:00.

GUARAMIRIM - vende-se, ej
800m2, no bairro Nova

Esperança. Tr: 373-1695.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
lot. Divinópolis, ej 395m2, ótima
localização. R$20.000,OO. Tr:

372-3922 ou 9122-4198 ej
Walter. Creei 9238.

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

NEREU RAMOS - vende-se, ej
353m2, rua 707 Maria
Madalena Lopes sant:Ana.
R$16.500,OO. Tr: 371-5512.
Creei 8054.

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

QUINTA-FEIRA, 18 de marçodn

CiIDSESC
SERViÇO SOCIAL 00 COMÉRCIO

CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

Curso: Etiqueta Social e Profissional

Objetivos:. Cap�eitar o partieip�nte a portar-se com desenvoltura e naturalidade diante das
diversas situações da vida social e profissional, reforçando sua autoconfiança.

Metodologia: Entre as diversas téeniéas que serão ensinadas.aos participantes destacam.se:

Módulo I - PRINCíPIOS GERAIS:

Aspectos da Comunicação;
Etiqueta e comportamento social;
Módulo II - NOÇÕES GERAIS DE RECEPÇÃO
Arte de receber;
Convites;
Eventos Sociais;
Módulo III - ETIQUETA PROFISSIONAL

Ambiente de Trabalho;
.

Restaurante: negócios à mesa;
Módulo IV - CUIDADOS ESPECIAIS (trabalhe seu visual e sua imagem)
Trabalhando sua imagem;
Moda;
Módulo V ,... ETIQUETA À MESA NA PRÁTICA
Jantar de encerramento em restaurante

Período: 12 a 16 de abril de 2004

Horário: 19h às 21h30
Local: SESC
Ministrante: Janice Hafermann Breithaupt - Consultora R.H.

Vagas limitadas para 15 alunos por turma

Investimento:
Funcionários do Comerciários e Dependentes de funciono comérc.: R$ 140,00
Conveniados (sintejsinsep) e Empresáriosjdepend. do Comércio: R$ 180,00
Comunidade em Geral: R$ 200,00
(Inclui: Coffee break, jantar de encerramento, apostila, certificado, aula de maquiagem e cuidados
com a pele com consultora de beleza)

Rua Preso Epitáeio Pessoa, 1273 - Centro - www.sesc-sc.com.br j e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.

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

CURSOS DE EXTENSÃO
DA UNERJ 2004/1

. POLÍTICA É COISA SÉRIA: TRABALHE SUA IMAGEM
Conhecimento, postura e ética são algumas das qualidades que se exige, hoje, dos políticos
que queiram atuarem Jaraguá do Sul e região.
Este curso pretende abordar temas importantes, para quem pretende abraçar a carreira

política ou para quem deseja aprimorá-Ia, Temas que contribuam para o desenvolvimento das

qualidades acima apontadas, possibilitando ao líder político melhor posicionamento junto
aos eleitores e, conseqüentemente, uma melhor condução do processo eleitoral e pós
eleitoral.
OBJETIVO:
Desenvolver habilidades e competências para exercer 'a vida política com compromisso,
responsabilidade, maturidade, inteligência e ética, -

CONTEÚDO:
*Desenvolvimento interpessoal* Ética na política e o poder polític�*O poder legislativo'OS
eleitores e a pesquisa* Marketing pessoal * Marketing pai itico *0 companheiro na

política*Administração do tempo*Protocolo e cerimoniais*Comunicação Falar em

público *Organização do discurso" Uso da tribuna *Discurso de improviso* Postura durante a

campanha e depois das elelções=Semlnárlc Livre*Eu e minha cómunidade

CLIENTELA.:
Todas as pessoas interessadas em se aprimorar nessa área.

INfORMAÇÔE
'Ç-argá horár,ia: 8
H or�rio: 19h às
Investimento: 4(1 +

-J
UNERJ

Centro UniveraflAtJo de Jatllgoft do Sul'

Informações: Coordenação de Extensão e Rei. Comunitárias
Telefones: 275-8249/275-8253

E-mail: extensao@unerj.br (assunto: curso política)

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'CLASSI

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

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS SENAC 2004

�J
� [jJáa 'e0l7)(f

e Distribuidora de Cosméticos::

�:(Jn1T,d(! (�{)6(l-ó" ,':fi ()m:rUlnll/

Fone: 371-6110
9905-2653

1,;\
Clh.rn"M,\NJFJ)l.AÇXO

Fone: 275-t450
Av. Mn r. Dt'od.or'O (tl Fons'cca, 4·91sala Oj - C"'(l,Íro � J�Hilg\tá_ do Sul

AMedicamentos em geral
MJn/pulaç,lo de fórmlll,u médicas

Fisiorer4picos e
Cosmérlcos nklnlplI/ados
Fone: 371-8298

RUa aJo Plco/ll (10 - Cenrro

íRÃCê��:;�
CICLOS d'RACCO II�,:;01: ntl, fibr�1 musculurel II nHrA�'" oliva linlllle de !Iuslino e colõgeno •

I
Rf, erMo lenso/sobre OI moriOs de expr <

i ru( os e fodlilo penelrocõo de oli'vo!

SENAI
,

JA
�372-9500

GUÁDOSUL

CORREIO DO POVO 15

r----------..,

FIQUE POR DENTRO!!
I INSC;RIÇÕES ABERTAS

I
L ...J

Agenda de Cursos

CURSOS PERioDO HORÁRIO Inscrições até! Valor

24/03 à 2210:1/04
Costura Industrial 160h 25/06/04

7h30min às
11h30min R$ 10,00

Desenho Indu�riale
01/04 à

7h30min às 31/03/04
30/07/04

Artístico - 292h 11h30min R$ 10,00

Soldagem,lndustrial- 05/04 à 02104/04
18h30min às 22h

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

MOPP - Treinamento

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

Rod. Transp. Produtos 02105/04 13h às 17h R$ 20,00
Perigosos

Obs.: o SENAVJaragul do Sul reserva-se o direito de translerir ou cancelar o curso, caso n-o atingir o m'nimo de participantes,

Rua Isidoro Pedri, 263
Rio Molha - Jaraguá do sul/se
Síte: www.sc.senaí.br
emaíl: jaragua@senai-sc.índ.br$t.I!vrJ«�.o d.. lrHkt.tdu

do &t.do de $.nt. o.t.rlrnt

Celulite
DESCRIÇÃO
É uma patologia degenerativa, caracterizada pela
progressiva inflamação das células adiposas por
efeito de toxinas que o corpo não pode eliminar.

Quando o processo de eliminação das toxinas
diminui a sua velocidade, o tecido conectivo sofre um

processo de saturação, fica mais grosso e duro,'
formando as típicas covinhas e tecidos endurecidos
característico da celulite. Essa doença é muito mais
comum nas mulheres, pelo fato de terem o dobro de
tecido gorduroso do que os homens.

CAUSAS
Problemas circulatórios, vida sedentária, estresse,
dieta inadequada, consumo insuficiente d� água,
poluição do ar, o cigarro e os estrógenos (hormônio
feminino que estimula a retenção de água). Os
alimentos que contribuem para o desenvolvimento
da celulite são álcool, café, chá, carne de porco,
gorduras animais, cremes, frituras e chocolate. As
dietas muito agressivas e o uso de diuréticos para

emagrecer são hábitos nocivos para os tecidos, pois
eles perdem elasticidade e firmeza.

SINTOMAS
Existem dois tipos básicos de celulite: sólida e

branda. Na celulite sólida, que qeralmente surge ras

mulheres jovens com bom estado físico e, inclusive,
com músculos bem tonificados, o tecido celulítico

parece aderido ao músculo e é sensível à pressão,
pois podem existir terminais nervosos comprimidos.
A celulite branda não é compacta nem concentrada:
ao contrário, tem tendência a ocupar grandes áreas
e parece flutuar entre os músculos e a pele e se

desliza facilmente sobre os músculos. Geralmente

aparece em mulheres inativas cujo tônus muscular é
pobre.
TRATAMENTOS
Para corrigir a celulite deve-se permitir que o tecido

conjuntivo recupere sua suavidade e elasticidade

normais, que sejam liberadas as substâncias retidas
e que as mesmas sejam drenadas e eliminadas. A
dieta deve ficar restrita a alimentos que não deixam
resíduos tóxicos no organismo. A ginástica estimula
a circulação, a digestão, a eliminação de toxinas e a

respiração. Uma boa oxigenação ajuda a queimar os
resíduos tóxicos que ficaram retidos no tecido
conectivo. As massagens das áreas afetadas
fortalecem os benefícios' do exercício pelo fato de
estimular a ci rculação.

i �J��PHA
� ALOE�

I Saúde e Beleza

-I Shampoos, cosméticos,
i sucos naturais de Babosa!
i (Aloe vera)

lF'on{!: :j«�=ºl§_?_.
- GINECOLOGIA -

sl]alaJ.,i
. ·Médlco - CRM/Se 1242 - TEGO 030179
Habilitação SOBIlACIL 1,079

Vídeo-cí ru rgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rmt: GlliJlu;rm�� W(�'gt', ,50 • Si. 406

Fone: 370-1705
t:lOl1fall1@IILltU}lo.-coltl,br- /llnrgutÍ di) Sul

� Y!Sc9;ffi�u��
Jt,!!Ft/J.iI.u"úl/<ú,<:>luI,,,ati,,le,

, ,
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!

empregOSI
PROCURA-SE - farmacêutica

pI Farmácia de Manipulação,
em Joinville. Enviar
curriculum para

CONSÓRCIO - vendedores contato@jguatur.com.br

(as), com experiência na

área externa pI Jaraguá do
Sul e r e g r a o . Ótima
remuneração. Tr: 371-
8153.

PREVINA-SE
Use Camisinha

.
···········1

,

com acompanhantes I
I g, vne

é
nsI. ,"",.do do fin., o", C",ij se", ,o",�""i", ",,",1 P R EV I NA·SE

: ,onh."" nossa pousada 'OI" lind" .cOlnpalll••oleo 24 h"

I Use Camisinha I laraguá do Sul i
I ,:lO !:f!U di.�plU. Ternes Pfl!·t0.l: JaCMsíW!is n auto �INlrlÍln(l.t)la.
� T lido I)gr� f�\'ON!r..(!t � ('cê rJii!1lIQ:. Também �ff!.tld(!tno!! ht>W!:,! : .

275-0052 rrlOl,;""ddôllc;a"273_11741 19117-04971
, _ __ _ .. __

._._,--.
- -- .. --- -- __ " .,� L _._ ,._ .. _ .. , __ .

Anuncie aqui!
371-1919

I i

'PATRICiI para eles, i
elas e casais :

I MORENO CLARO,. i
11,83 alr., 75kg. 25 ANOS'.i
19963-8002:1_ _ .. _ _ _ "_",J , _ _ _ _ _ .

r- ---.--------------,

I-Ed�a�da,I9����:-
: 'I'

morena bronzeada,
: dos olhos verdes e

P R EV I N A - S E i corpo escultural.
Use Camishiha : I Atende hotel, .

:,
1

motel e residêncí.l. ;

._ _ .. _ _ , ,"� L�_l1J.�_1J.º5,:
, , �L----------._

IAnunCie.,
,

371-1919
'

"

,

IAnunCie aqull]
I 371.1919

.

I
c .. _ , .. _ • __ .. _.... .. _... j ,............................................ L .

-

PREVINA-SE
Use Camisinha

,

,

Anuncie aqui!
371-1919

Se o seu marido sai para jogar bola ou

beber com os amigos, ligue para mim

(8rllno), loiro, olhos verdes, 1.78 de altura,

75kg. corpo malhado (só para elas).

Tratar: 9975-6450.

PREVINA·SE
Use Camisinha

CI�ASSI

OFEREÇO-ME - pi trabalrrar
como diarista. Tr: 275-3440.

Jardinagem &

Paisagismo.

PREVINA-SE
Use Camisinha

QUINTA-FEIRA, 18 de marçOdezoo,'

NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA JURíDICA I
,

I
I Curso de IOOh/aula de Direito do Trabalho

I e Processo do Trabalho' -:

I Âl,l!?$ ªº$ Sªº?ºQ$. qª$ J4h�IQmfn ª$ 19b$,

I
I Professores: "

I
J Dr.José ... ,,,".",",,..,,.,

I > i
{ ':}/

.

I .. Endereço: R4!J Venâncio
I: Fone/F�x: (OíÓ(17) 31Q-SOOO
I WWW.nllup.com.br . ..; .

;,::.:, .. _.: , .. , .., .. ;".� .. . :.. .. :.:':..:' ,:; f.:." ::.;.:.:. .-. .-.,:';;'::.,',::',::.::';-�!.'.;,.,.:;;.,:.,.:,.':.'.o:'.,, :_-::_c_ .. ,";'"

n

Venha nos conhecer e
assistir a uma aula gratuitamente

(I

II

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista. Tr: 275-2135.

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

OFEREÇO-ME - M n

trabalhar, como diaristao.
cuido de crianças. Tr: 31l
3787.

'

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como revisora, distribuidora,
coordenadora de confecção e

acabamento ou operadora de

tear retilíneo. Tr: 371-7733.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como revisora ou babá. Tr: 370-
6371 cl Maira ou Michele.

OFEREÇO-ME � pI trabalhall.!
limpeza de lotes ou de cai�

dágua, Tr: 370-6719.

Il,
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liMOBILIZAÇÃO: Quatro mil estudantes manifestaram-se na Assembléia Legislativa

Veto·do governador contra a

ampliação de bolsa foi mantido

I

Jaraguá do Su] -

Unidos num objetivo só,

cerca de quatro mil estu- )

dantes de todo o Estado

reuniram-se ontem próxi
mo à ponte Hercilio Luz,

"� em Florianópolis, para efe

tal] tuar'uma passeata 'até a

Assembléia Legislativa,
Caminharam dois quilô-

�I metros manifestando o

ao, descontetamento com o
11l

veto do governador Luiz
- Henrique à ampliação das

�;i:, bolsas do Artigo 170 às

fundações estaduais, Na

GERAL,

,Alunos da Unerj que foram à manifestação César Junkes

Assembléia, assistiram aos Apesar da pressão .e dos (PL) denunciaram que

� debates, pressionaram os protestos, o veto do gover- parlamentares do governo

politicas do PMDB, que na
'

nador foi mantido, A vota- estavam monitorando os

ri maioria se abstiveram da ção chegou a ser repetida, votos. Para derrubar o veto

votação no primeiro mo- depois que o deputado Di- do governo, eram ne-

menta, e ontem tiverem de onei Walter da Silva (PT) e a cessários 21 votos de

emitir opinião. deputada Odete de Jesus parlamentares (metade mais

CORREIODO POVO 7

Burocracia retarda a entrega de
caminhão para osbombeiros

GUARAMIRIM - Con

tinua parado no pátio da

Petrobrás de São Francisco

do Sul o caminhão GMC -

, um), Na primeira votação,
19 deputados votaram pela
derrubada do veto e 17

. contra. Na segunda votação,'
o resultado foi 18 votos, Município, em novembro
"Sim" e 18 votos "Não". O

-, do ano passado. A buro-
artigo 170 da Constituição
Estadual prevê o repasse que
o governo deve fazer para
as instituições de ensino

superior fundacionais em

Santa Catarina (criada por
leis municipais), através de

,

bolsa de estudo aos alunos

que não têm condições de

arcar com as mensalidades.

A verba destinada para os

benefícios do artigo deve ser
de g§% do total de 25% da

receita líquida resultante de

impostos a .ser investida em

educação, pelo governo.
(FABIANE RIBAS)

DiaMundial da Saúde abordará tema trânsito nomês de abril
BRASíllA - Técnicos do

Ministério da Saúde, em
'

conjunto com represen
tantes do Ministério das

Cidades, aprovaram, em
Brasília, o slogan "O trânsito
é feito de pessoas, Valorize
a vida" para marcar as ati
vidades brasileiras do Dia
Mundial da Saúde lem
brado no dia 7 de abril. Este

j ano, o tema das discussões
éaviolência no trânsito. Para
o maior impacto desta
ação, o governo brasileiro
propõe a unificação de
todas as atividades que serão
desenvolvidas no Dia
Mundial da Saúde. A de
finição do tema da violência
no t' .

'

ranslto para o Dia
Mundial da Saúde tem por
obj�tivo gerar o debate em
torno dos impactos e custos
Saciais dcausa os pelas se-

r Junkes

Comissão elabora programação para dia mundial da saúde

qüelas emortes provocadas
pelos �cidentes' nas ruas e

estradas: A OMS (Organi
zação Mundial de Saúde)
também quer colocar em

'discussão os fatores que
determinam a ocorrência

dos acidentes, de forma que,
a partir do melhor conhe

cimento dos fatores de

risco, ações preventivas

sejam desencadeadas.
Entre as iniciativas que

serão implementadas está a

realização de oficinas, �tivi
dades e eventos que reuni

rão gestores em saúde públi
ca, especialistas no tema e da

sociedade civil organizada,
entre outras representações,
para garantir ações contra a

violência no trânsito.

\

Em J araguá do Sul a

Secretaria de Saúde está

organizando uma progra
mação para a semana do dia
7 de abril. De acordo com

José Humberto de Souza,
supervisor do controle de
zoonoses e presidente da

comissão organizadora do
dia da saúde, todos �s

programas desenvolvidos

pela secretaria serão abor

dados durante a semana,
como saúde da mulher,
controle de zoonoses, pro
grama bota fora, entre

outros. "A partir da próxima
semana teremos o oro

nograma do que será reali

zado entre os dias 2 e 7 de

abril. A certeza que temos é

que no dia 7 teremos uma

ampla programação na área

central da cidade", adianta
Souza. (CG)

ABTR (autobomba tanque

resgate), que foi doado pela
empresa ao Corpo de

Bombeiros Voluntários do

cracia retardou mais uma

vez a entrega do benefício

que, segundo declarações
do prefeito Mário Sérgio
Peixer em entrevista numa

rádio, era para ser efetuada

até o dia 15 deste mês.

Informações da assessoria

da Petrobrás apontam que
a dependência está na

compatibilidade de datas

entre <;> diretor da empresa,

que vem do Rio de Janeiro
e o prefeito. O comandante

dos bombeiros de Guara

mirim, Nelson Oliveira,

explica que este caminhão é

muito impor-tante para que
possam atender melhor à

comu-nidade. "O veículo

conta com equipamentos
de pri-meira qualidade, é

excelente. O queme admira

é que, não é pra nós bom

beiros o benefício, o cami

nhão é para a comunidade,
é para o benefício deles

mesmos", enfatiza,
- Se for o caso eu bus

co este caminhão a pé. Mas
a 9uestão é que não depende
de nós, essa burocracia não
tem nada a ver com politi
cagem, temos de agu�rd�r
um posicionamento da

Petrobrás. Seria muita falta

de discernimento cobrar

uma doação de alguém -,
argumenta o secretário de

administração de finanç�s da
prefeitura, Jair Tomelin.

(FABIANE RIBAS)

Comissão do Trânsito fez

primeira reunião do ano
]ARAGuA DO SUL c Independente da campanha

no dia mundial da saúde, a Comissão de Educação
no Trânsito realizou na terça-feira, dia 16, a primeira
reunião com intuito de traçar metas para este ano,
no que diz respeito a campanha de trânsito, Entre as

metas está a implantação do projeto Vovô Guia e a

campanha de alerta a população sobre acidentes.

Em 2003 foram registrados em Jaraguá do Sul-68

acidentes com vítimas. Somente nos dois primeiros
meses, os números saltaram para 148. Amaior causa,

segundo a Polícia Militar seria o pensamento de

impunidade da população. Outro fator seria a

imprudência e a ingestão de bebida alcoólica. O

próximo encontro da Comissão acontecerá dia 23

de abril. Até a data a comissão estará recebendo

sugestões da comunidade, que podem ser enviadas
através do mail:

informação.dtt@jaraguádosul.com.br ou pelo fone
156 ..

O slogan da campanha deste ano na cidade será

"Segurança no 'trânsito não é acidental", deve
começar no dia mundial de saúde, por indicação
do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito)
em parceria com o Ministério da Saúde.

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul.
Fone (47)275-3475. E-mail: fellows@netuno.com.br
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.SAÚDE: PREFEITURA INICIA CONSTRUÇÃO DE POSTO NO CENTRO NORTE DE SCHROEDER
\

Centro Norte em Schroeder
receberá um posto de saúde

.

I

SCHROEDER A

Prefeitura Municipal de
Schroeder está iniciando

a construção de mais urn

posto de saúde, ampli
ando para três os postos
de saúde do município. A
obra está localizada nas

proximidades daMarisol,
no Centro Norte, e vai

atender a população do

Braço do Sul e Bracinho.

Quatro mil pessoas serão
beneficiadas, de acordo

com a secretária de Saúde

e Assistência Social, Ali
ne Mainardi. Até então a

comunidade tinha que se

deslocar até o posto de

saúde central, que recebe

cerca de 80% da popula
ção schroedense. "Nossa

intenção é redirecionar o,
fluxo de atendimento,
melhorando a qualidade
de vida da comunidade,

Obra deverá ser entregue no mês de julho
Divulgação

afinal de contas as pes
soas terão um posto de
atendimento próximo a

sua casa", explica Aline.

O novo posto de saú

de deve ser entregue à

comunidade no mês de

julho. O'prédio t<;rá sala

de serviços ambulatoriais
como enfermagem, vaci
nas, curativos e injeções;

dois consultórios; sala de

educação e saúde, dosti
nada aos programas de

Planejamento Familiar e

Grupos de Gestantes; far
mácia básica e recepção.
"Teremos uma equipe do
Programa de Saúde da
Família que fará tanto

atendimento ambulato

rial como domiciliar, além

da sela de educação da

saúde e planejamento
familiar, onde acontece

rão palestras a comuni

dade", frisa a secretária de

saúde.

A área total cons

truída será de 161 metros

quadrados e o custo de R$
80 mil, sendo em con

vênio com o governo fe

deral e contrapartida de

R$ 20 mil da prefeitura.
A próxima meta,

segundo Aline, é a cons

trução do posto de saúde

na Vila Tomaselli, ainda
este ano. "A Vila está com

sua população em cres

cimento e necessita de'
um posto naquele local.

Lá implantaremos tam

bém urna equipe de agen
tes comunitários de saú

de", adianta.
(CELlCE GIRARDI)

Burocracia retarda a entrega de caminhão para os bombeiros
GUARAMIRIM

Continuaparado no pá-tio
da Petrobrás de São
Francisco do Sul o ca

minhão GMC - ABTR

(autobomba tanque' res

gate), que foi doado pela
empresa ao Corpo de
Bombeiros Voluntários
do Município, em no

vembro do ano passado.
A burocracia retardou
mais uma vez a entrega
do benefício que, se

gundo declarações do

prefeito Mário Sérgio
Peixer em entrevista

numa rádio, era para ser

efetuada até o dia 15

deste mês. Informações
da assessoria da Petrobrás

apontam que a depen
dência está na compati
bilidade de datas entre o

diretor da empresa, que
vem do Rio de Janeiro e

o prefeito.
O comandante dos

bombeiros de Guara

mirim, Nelson Oliveira,
explica que este cami

nhão é muito importante
para que possam atender
melhor à comunidade. "O
veículo conta com equi
pamentos de primeira
qualidade, é excelente. O
queme admira é que, não

é pra nós bombeiros o be

neficio, o caminhão é para
a comunidade, é para 0-

benefício deles mes

mos", enfatiza.
- Se for o caso eu

busco este caminhão a pé.
.

Mas a questão é que não

depende de nós, essa

burocracia não tem nada
a ver com politicagem,
temos de aguardar um
posicionamento da Pe
trobrás. Seria muita falta
de discernimento cobrar
urna doação de alguém
, argumenta o secretário
de administração de fi

nanças da prefeitura, Jair

Tomelin. O assessor da

Petrobrás, Benedito José,
diz que a cobrança é até
antiética. ''A empresa vai
dar um presente para a

cidade e o Município nos

cobra por ele? Estamos
trabalhando com dinheiro
daUnião e não de boteco,
por isso tem todo um

processo a ser seguido.
Quando o nosso diretor
vier e assinar o convênio,
o caminhão será entre

gue", salienta, acrescen
tando que a previsão é

para a entrega acontecer

até o final do mês.

(FABIANE RIBAS)

QUINTA-FEIRA, 18 de março de 200�
. -...: �

Prova para os Agentes I

Comunitários de Saúde I
SCHROEDER - Encerraram ontem as inscrições

para o processo seletivo de Agentes Comunitários de

Saú�e, no bairro Sossego, próximo a unidade dai
Marisol. Os aprovados nos exames de seleção serào
contratados em caráter temporário para atender 01Programa Saúde da Família. De acordo Com a

Secretária de Saúde e Assistência Social, Aline Mainar&
os candidatos serão submetidos a um exame escrit�
no dia 25 de março, no centro ,de múltiplo uso, A
prova terá dez questões de conhecimentos gerais. Em
seguida será feita uma entrevista individual, no mesmo

dia e local. Serão avaliados, simpatia, postura, lideranÇl
e comunicação. Um representante da comunidade
também avaliará a postura do candidato no momento

da entrevista individual. A lista dos aprovados no

exame, ficará a disposição a partir do dia 29 de março,

Palestra sobre etiquetagem de

produtos seráapresentadahoje
]ARAGuA DO SUL - o

Senai de Jaraguá do Sul em

parceira com Associação
Brasileira dos Técnicos
Têxteis e BSF - Consultoria
e Evento, realizam hoje, a

partir das 16h30 uma

palestra nas dependências
do Senai com o Especialista
do Inmetro do Rio de

Janeiro Adelgicio Leite; que
abordará sobre o regu
lamento de etiquetagem
de produtos têxteis apro-,
vado pelo Conselho Naci-

onal de Metrologia, Nor·

malização e Qualidade ln

dustrial (Conmerroi
O especialista discute tam

bém sobre a definição clt

produto têxtil, o que eU

quetar, porque etiquetar,
como etiquetar, tipos t

características das etiques,
aplicação do regulamento ,

por segmento e legislaçàu i
As empresas que par·

ticiparem receberão gratui
tamente o material da pales
tra (cartilha impressa).

SOCIEDADE ATIRADORES DIANA
Rua dos Atiradores, SjN

Guaramirim - SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO 001/04
o presidente da Sociedade Atiradores Diana, Elisabeth
Guenther, no uso de suas atribuições e de acordo com � que
estabelece o artigo 52, item "b" dos estatutos, vem atravesdo
presente, copvocar todos os associados a participar de utndiaASSEMBLEIA GERALORDINARIA, a realizar-se no a !

31 demarço de 2004, nas dependências da Sede Carnpestre�aSociedade, sito à Rua Otto Lernke, S/No A primeira chamadaserá às 19:00hs, com a presença de no mínimo um te�ço o

total dos sócios e a segunda às 20:00hs, com qualquer numero
de sócios.

Ordem do dia:

10Af'resentação do Relatório e Prestações de Contas; "

20 Discussão eAprovação de alterações estatuárias (adeq�çao
ao novo Código Civil).

Obs: Somente terão direito a voto, os Sócios Patrimoniais que

.
estejam �m gozo pleno dos direitos conferidos pelo estatut�

Guararnirim, 16 demarco de 2004.

Elisabeth Guenther - Presidente

A cozinha oficial
da casa do BBB4

rr�

6erli
. Valori'zando seu estilo de yida.
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MARISTAS IMPLANTAM CESMAR
AmissãoMarista tem por objetivo a formação integral

das crianças e dos jovens, considerando a educação como
obra de amor, como dizia São Marcelino Champagpat,

oe fundador dos Irmãos Maristas: "Para bem educar uma

la criança, antes, é necessário amá-la". Percebendo a carência

lO deuma educação realmente baseada no amor, a qual dá
fundamentos sólidos para a vida toda, surgiu a proposta
do CESMAR- Centro Educacional e Social Marista que,

lia em parceria com a GEREI e Prefeitura Municipal de
, ]araguá do Sul, vem proporcionar à escolas de rede

o, estadual emunicipal, uma proposta inovadora, que valoriza
A a vida, os valores fundamentais da sociedade, oferecendo
m momentos formativos de cultura, convivência e lazer

10 para os alunos de 5a à sa série e Ensino Médio, por meio
do programaMaristaVida Feliz. Além disso, ofereceremos
momentos de formação para professores durante o ano,

REBU, PALESTRA SHOW, curso de liderança jovem
o

por meio do grupo de jovens ]UVEMAR (Juventude
Marista), o qual se reunirá semanalmente, aos sábados a

1. tarde nas dependências do Colégio Marista São Luís, isto,
por meio do programa Marista SOMAR. O trabalho

le junto as escolas já completou oito anos, vimos agora
confirmar mais uma vez que a comunidade de ]araguá
do Sul e municípios vizinhos realmente correspondem a

le essa parceria tão importante para a sociedade. Na próxima
2' feira, dia 22 de março, estaremos realizando o

I[ lançamento oficial do CESMAR em ]araguá do Sul,
� contando com a presença de autoridades locais e da
), ABEC- Associação Brasileira de Educação e Cultura,
n mantenedora da Província Marista do Brasil Centro Sul.

oe Por meio de os CESMARES, atingimos em torno de
120 mil educando diretamente em seus educandários. É
uma proposta que vem auxiliar na construção de uma

sociedade mais fraterna, justa e solidária, vocacionada a

amar a si e ao próximo.

I
I

,
Contribuíram, durante todos esses anos.

J;.PRO ....ETO,

t.:
t IIISTALAQAO
�NUTENÇÃO

-�""'�� �--- --���=�-"-��- �- ,--

Neste ano de 2004 a Belfrio se destaca
novamente no ramo de clirnatlzação de
ambientes residenciais, comerciais e

industriais. São 10 anos de experiência e

dedicação aos clientes, inúmeros prêmios
recebidos pela qualidade nos serviços
prestados. Agradecemos a todos que

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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I ENVOLVIMENTO: OFICINA DE ARTE OFERECE CURSOS PARA ALUNOS DAS MAIS VARIADAS IDADES

Atividade artística é considerada

importante no amadurecimento
]ARAGUÁ DO SUL - ''A

arte está no campo do

cérebro que a gente não

lida no dia-a-dia". A

afirmação é da dona de

casaAdriana Susigan, aluna
do curso de Desenho e

Pintura, ministrado pela
arrista plásrica Du Janhke,
na Oficina de Arte. Ela

começou a freqüentar as

aulas de pintura e desenho

este af!.o com o objetivo de

ocupar o seu o tempo livre
com uma atividade pra
zerosa, que a fizesse relaxar
e ao mesmo tempo ocupar
corpo e mente expressando
se artisticamente. As ga
rotas Sylvia Costa Gatti e

Lídia Mattedi, 11 anos,
também freqüentam a

Oficina de Arte e são alu

lfOS do curso de Arte In

fantil. São alunas assíduas
há quatro anos. O que as

três têm em comum é o

gosto pela atividade artís

tica e o fato de freqüenta
rem o mesmo ateliê de arte,
embora com professores

Alunos das mais variadas idades freqüentam a Oficina

diferentes.
De acordo com a artis

ta plástica e professora dos
alu�os menores, Elise

Ossowski, o desempenho
de seus aprendizes é sur

preendente. ''A evolução
pode ser observada já nas

primeiras semanas. E não

estamos falando apenas
do desenvolvimento da

aprendizagem artística,
mas também do amad

urecimento, do senso de

responsabilidade e da dis

ciplina", assegura a artista,

que com paciência e boa

vontade, ensinas aos pe

quenos as técnicas da pin
turà e do desenho como

alternativas para a reali

zação pessoal.
A proprietária da

Oficina de Arte, artista
plásticaMara Opperrnann,
que há nove anos admi
nistra o espaço, salienta que
a Oficina nasceu como

uma forma de ocupar um

espaço na cidade no que se

refere a cursos de arte e

também como satisfação

pessoal. Atualmente, a

Oficina de Arte oferece os

cursos de Arte Infantil,
Desenho e Pintura, Cerâ
mica, Atelier de Pintura.

História em Quadrinhos e

Fotografia. Este ano a

artista plástica Cristina

Pretty - que já l�ciona na

turma de História em

Quadrinhos, inicia novo

curso, denominado "Man

ga", estilo japonês tipo os

encontrados na série de TV

"Cavaleiros do Zoodiá-co".
O curso. de fotografia, mi
nistrado pelo profissional
Lúcio Sasse também é rela

tivamente novo e este ano

forma a segunda turma.Na
avaliação de Mara, os cursos
têm uma procura média,
embora salienta que este ano

foi mais difícil fechar as

turmas. "Os preços são

acessíveis - R$ 50, 00 a R$
60,00 - mas amaioria das

pessoas não elege esse tipo
de aprendizagem como

prioridade", lamenta.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Movimento Negro promove reunião de planejamento
-

\

]ARAGUÁ DO SUL - A

diretoria do Moconevi

(Movimento de Consciên
cia Negra do Vale do Ita

pocu) promove no sábado
reunião para o planeja
mento deste ano. A infor

mação é do assessor de

comunicação da entidade,
Francisco Alves, que tam

bém anuncia a presença ao
encontro do presidente
estadual doMovimento de
ConsciênciaNegra,Márcio
de Souza, que também é

vereador do PT em

Florianópolis.
De acordo com Alves,

Conheça as
Vantagens que a

Fellows '

Idiomas
tem para você.

E faça agora mesmo
sua matrícula.

(l'-Matrículas Permanentes;

(l" Convênios com empresas
,

e escolas da região; .

� �7 Material didático
" específico para crianças;

� Turmas para todas as
.

idades a partir de 8 anos;

César Junkes

Francisco Alves afirma que prioridade é construção da sede
a reunião deve acontecer a diretoria e outros filiados ao

partir das 9 horas, na Câma- Moconevi. Alves salienta que'
ra de Vereadores. Estão a parricipação do presidente
sendo esperadas aproxima- estadual do Movimento é

damente 60 pessoas, entre importante no processo de

(l: Turmas fechadas para empresas
com vocabulário direcionado;

Curso de Viagem, Curso Vip
e Aulas Business;

Livros didáticos super conceituados
INGLÊS - NEW INTERCHANGE - CAMBRIDGE
ESPANHOL - CUMBRE

organização da luta pelo res
peito aos direitos dos ne

gros. O convidado vai, qu
rante o período da manhã,
ministrar umcurso de for

mação política aos presentes
e, no período da tarde, par
ticipa do planejamento anual
do Moconevi.

Ainda de acordo com
,

Alves, o Moconevi tem co

mo prioridade a conquista
de um terreno para a cons

'trução da sede própria e

também a consolidação da

pesquisa sobre o número de
,

negros que moram no

Bairro Morro da Boa Vista.

..

::;:>_.
,

Fellows'
D 10M A S

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul •
Fone (47)275-3475. E-mail: feliows@netuno.com.br
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I li REFORÇO: PIVÔ ALEXANDRE, EX-PAULO AFONSO (BA) COMEÇA TREINAMENTOS NA PRÓXIMA SEMANA

Malwee
•

GoiásVIaja para
.

onde estréia na Liga Nacional
}ARAGUÁ DO SUL - A

equipe da Malwee fez

ontem à tarde seu úl

"
timo treino em Jaraguá

, do Sul, antes da estréia

na Liga Nacionai de

Futsal. A equipe em

barca hoje de manhã

para Palmeiras de

Goiás eGO) onde joga
contra a equipe local às

20h30 deste sábado,
20/03.
A equipe fez um

amistoso na terça-feira,
na cidade de Imbituba,
contra a equipe da ci

dade, e venceu por 11

a 1. "Depois da folga de
oito dias da equipe,
fiquei surpreso com a

vontade e o preparo fí

sico dos atletas neste a

mistoso", diz o auxiliar

técnico Marcos Mo-

Alexandre Bago
Atletas fizeram treino físico na tarde de ontem

raes, que vai dirigir a

equipe em quadra, já
que Fernando Ferreti

está se dedicando à sele

ção brasileira.

Para o jogo de estré

ia, Moraes deverá usar o

esquema de duas forma

ções se alternando em

quadra a cada cinco mi

nutos. "Será mais fácil
,,\'

para suportarmos a

quantidade de com-

promissos neste primei
ro semestre, que var

exigir muito do preparo
físico dos atletas", sali-

ema Moraes. (})

Após a partida em

Goiás, a equipe vai para

O, Rio de Janeiro, onde
enfrenta o Macaé na

segunda-feira, às 20h15.
"São dois adversários

difíceis, sabemos que-as
equipes têm jogadores

de qualidade, mas nos

também temos isso e

podemos sair com bons

resultados nessas duas

partidas", diz Moraes. O
fixo Nuno e o ala Xoxo

não disputarão a partida
de estréia contra a equi
pe do Palmeiras, pois
estão com problemas
musculares.

A partir da próxima
semana, a equipe de

Jaraguá do Sul já pode
contar com o novo re

forço, que é o pivô
Alexandre; ex-Paulo

Afonso (BA). Quem
está retornando à equipe
da Malwee é o prepa
rador de goleiros Flávio

Cavalcante, que fez bre

ve passagem pela equipe
de Joaçaba.
(JUlIMAR PIVATTO)

I Grande Prêmio do Brasil: começa venda de ingressos
Sete mesés antes da

realização do GP do

Brasil, a organização da

'II corrida anunciou nesta

terça-feira que a c;ampa,
'li nha de venda de ingressos
II para o evento terá inicio

If a partir desta semana. A

prova, que encerrará pela
primeira vez uma tem

porada da F-l, acontece
entre os dias 22 e 24' de
outubro.Os organiza
dores recomendam cau

tela na aquisição dos in

gressos, usando apenas o

site oficial do GP

(www.gpbrasil.com.br).
as agências de viagens
cadastradas ou através da
central de telemarketing.
Para este último caso.Io
telefone é (011) 3329-

4686. O serviço funciona
de segunda a sábado das

9 às 21 horas (horário de

Brasília). Os torcedores

podem optar pelo paga
mento à vista ou parce
lado, por meio de boleto

bancário ou cartão de cré

dito. Os ingressos serão

entregues a partir do dia
1 de agosto.Atendendo a

solicitação de muitos

torcedores, será lançado
um novo ingresso, deno
minado "Race Ticket",
ou seja, válido somente

para sábado e domingo
(treino oficial e corrida).
Além desta nova opção,
estão disponiveis os tra

dicionais ingressos para
os três dias do evento, e

ingressos somente para a

corrida de domingo. Os
ingressos para o treino de

sexta-feira serãovendidos

diretamente na bilheteria

do autódromo na.semana

do evento. Haverá ainda

na bilheteria atendimento

especial para estudantes,
mediante a apresentação
de carteira válida.
,-------------------------,

�.# IJUltl;"'-"'IC(!(!-' fio

'7f(jmlu�le" /J!t"U' flo,:iJUI,.il

mr,jgs@terra,com,br ,

Rua Bernardo Dornbusch, 540:

Renault bate contra Corcel II, perde o controle e
,

derruba muro, na CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Proprietária observa o buraco deixado em sua loja após
a colisão que ocorreu por volta das 19h30 de ontem

Dixon faz teste na equipe
Williams napróxima semana

Segundo o site

"GrandPrix", a \X/illiams
realizará um teste CQm

Scott Dixon na próxima
semana. Será o primeiro
contato do neozelandês
com um carro de F-1 e a

pista escolhida é a, de
Paul Ricard, na França.
Uma segunda sessão já
está marcada para abril.

A intenção da Wil

liams, de acordo com a

página, é primeiramen te
deixar Dixon se acostu

mar com o carro para de

pois avaliar sua veloci
dade. Nem o piloto nem

seu empresário, o sueco

Stefan Johansson, co
mentaram sobre a reali

zação do teste.

Para apróxim, tem.
porada, é certo que o
time de Grove não terá
o colombiano Juan Pa:
blo Montoya, que irá
para a McLaren. Ralf
Schumacher também
deve deixar o time, visto
que suas negociações de
renovação de contrato
encontram-se paradas
por divergências sah.
rrars.

Dixon tem 23 anosé

campeão da IRL e corre

pela Ganassi, equipe que
já "forneceu" à Williams
Alessandro Zanardi e

Juan Pablo Montoya,
quando ambos foram

campeões na época da
Cart.

Alexandre Barros visita

Santiago de Compostela

Tenistas conseguem tirar

Nastás da 'presidência .

- d�o presidente da Flávio Saretta, que

Confederação Brasileira sistirarn de disputar a

de Tênis (CBT) decidiu Copa Davis.
Nelson Nastás, atu�

presidente da CBT, co111'
- 00'

prometeu-se a nao c

.
'

as
para o dia 15 de maio. A correr nas proxJlll

eleições e deixar que OS

próprios atletas escolhanJ
• nova

quem formara a

. - . ni ca do
corrussao rec

Brasil na. Copa Davis,

No próximo domin

go, dia 21 de março, a

chamada "rota inglesa"
do Caminho de Santiago
de Compostela receberá

peregrinos ilustres, o

brasileiro Alex Barros e

o norte-americano Ni

cky Hayden.
Os dois pilotos da

Repsol Honda vão li
derar o pelotão de
motociclistas quc pas
sará pelas mais belas

paisagens de La Corufia,
a estrada sentido San

tiago e pelas suas pito
rescas ruelas. Este

passeio, que está: aberto
a todos e é gratuito, sairá
da Praça de Maria Pita,
em La Co rufia e ter

minará na Praça do
Obradoiro, em Santiago
de Compostela.

adiantar as eleições para
a presidência da entidade

de dezembro de 2004

decisão, anunciada na

tarde desta quarta-feira, é
decorrente das pressões
dos tenistas, em especial
de Gustavo Kuerten e

Aqueles que acom

panharem os pilote
Repsol na Rota Xacobe
receberão um passa·
porte, que devidamente
carimbado na saída em

La Corufia e depois oa

chegaQa a Santiago,
poderá ser trocado por
uma camiseta comemo'

rativa da concentração,
Além da camiseta, a

Repsol também sorteará
brindes promocionaIS na

Praça do Obradolro
(Santiago). O brasileiro
ainda participa da

gravação de um comer,

cial para a Repsol no dia

22 em Barcelona anW

do's testes coletivos da

IRTA que acontecerão
no circuito da Catalunha
entre os dias 26 e 28 de

março.
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CRlcfuMA: DIRETORIA CORRE ATRÁS DE REFORÇOS

1a A diretoria do Criciúma recebeu das mãos do

técnico Vágner Benazzi uma lista contendo nomes
�1l1,

de possíveis reforços para a disputa do
e o

terá Campeonato Brasileiro. O treinador pediu a

Pa, contratação de, pelo menos, sete jogadores e o

irá
primeiro nome que está negodando é o atacante

�alf
ém Fumagali, que disputou o Campeonato Paulista

sto pelo Santo André-SP. Benazzi também está
; de ajudando os dirigentes a conseguir a marcação de
ato

ja� amistosos antes da estréia no Brasileiro, prevista
tia, para o dia 21 de abril diante do Vasco, em São

Januário. O treinador quer a realização de duas
IS é

partidas. Nesta quarta-feira os jogadores realizaramIm

llle treinos físicos e a atividade voltou a se repetir nesta
m, quinta-feira.
I e

�I�; Figueirense: Time nesccia atacante
da A diretoria do Figueirense 'deverá acertar nos

próximos dias a negociação do atacante Roberto,
:a de 19 anos, para Nigata Albirex, que disputa o

Campeonato Japonês. O jogador, revelado nas

categorias de base do clube catarinense, foi
111, convocado na quarta-feira para a Seleção Brasileira
os sub-20. Roberto esteve em janeiro participando
ica da pré-temporada do Nigata, convidado pelala·

lte comissâo técnica do clube japonês, foi aprovado e

�m teve a sua contratação pedida. Os documentos de
na Roberto já foram encaminhados ao Japão para
;0,
,or serem avaliados pelo Nigata. A diretoria do

10- Figueirense não revelou se o jogador será
ia emprestado ou cedido em definido. Os valores da

Ira transação ta�bém não estão sendo revelados pelas
na partes envolvidas.
rol--�---------------_j
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ITREINAMENTOS: KEROLEN E CAMILE SE APRESENTAM EM ABRIL NO RIO GRANDE DO SUL

Atletas de Jaraguá convocadas
paraseleçâobrasileiradehandebol

]ARAGUÁ DO SUL -

Depois de receber a no

ticia da quarta colocação
no estado, a equipe de

handebol de Jaraguá do

Sul tem mais motivos

para comemorar. Duas
\

atletas da categoria ca-

dete (até 16 anos) foram
convocadas para os

treinos da seleção brasi-
. leira da categoria, que
está se preparando para
o Sul-Americano, � ser

realizado nos dias 20 a

2S de setembro de 2004,
provavelmente na cida
de de Maringá (PR).

As atletas Kerolen

Santana, armadora-es
querda e ponta-esquer
da, e Camile do Prado

Dias, pivô, se apresen-,
tam na segunda quin
zena de abril, na cidade
de Capão da Canoa (RS)
onde serão realizados os

MASSARANDUBA - O

Motodrómo de Massa

randuba recebe neste

:�� Conceição conseguemedalha final de semana a segun-
r da etapa do Carnpeo-
íia de prata em Porto Alegre nato Catarinense de

�; }ARAGUÁ DO SUL - prata, "Eu prefiro lutar Velocross. Os treinos e

Mes'" di d as vistorias nas motos
ia

mo isputan o em com qUlmono, mas as

la
duas categorias diferen- regras do torneio não começam no sábado, a

Je tes, o lutador Antônio permitiam isso", diz o partir das 13 horas e as

Conceiçã� (Demicá/ lutador. Segundo ele, o provas começam no do-

Smurfs/'T' 1 F' / d
' ,mingo,. às .1 O horas.

'

r
í

otaí itness suor eixa o corpo mais
.

TôàToa/lmagem Colo- liso e, numa luta de solo, São cinco categorias
rama) conquistou' uma é mais fácil pro adver- que envolvem cerca de
boa colocação rio de- sário escapar.

120 pilotos de Santa
n,

safio Submission de Dia 4 de abril, o lu- Catarina e do Paraná:
a Solo, em Porto Alegre tador vai disputar o .: 50cc, Nacional ABC,

(RS). Disputando com campeonato gaúcho de .Força Livre Especial e

atletas até 85 kg Con- jiu-jitsu. "Nesse evento,'
Master. Segundo o orga-

l' cei" ,

d d A
A

çao perdeu sua se- devo levar alguns alu- ruza ar a prova, nto-
I' gu d
S

n a luta, que o levaria nos meus aqui de Jara-
nio Wust, o Nino, são

. pata a final da compe- guá", diz o atleta, que aguardados em torno de
IS tIção. '

'Itambém é professor. quatro a cinco mi pes-

a bMas na categoria Outra competição mar-
soas para assistirem às

a solu . id "Tto, ou seja sem cada é o Storm Samurai corri as. emas uma

peso defilnl'do o 'atleta d V 1 T d C' boa estrutura de cam-.

e' a e u o, em Uf1�
trou

'
. " ,

)(e a medalha de tiba, dia 18 de abril. (JP) pmg, que sera grauuto, e

'f " César J unkes

Atletas convocadas (camisas escuras) tem Como objetivo se manter na seleção
treinamentos e os testes tegoria, e. espero agora diz que isso é fruto do
entre as convocadas, e me manter no grupo que trabalho da equipe, que
esperam ter seus nomes vai defender o Brasil", vem se destacando cada

co�firmfldos na lista que diz Kerolen. vez mais no cenário

disputará o Sul-Americano, "Fiquei surpresa estadual e nacional do
No ano de 2003, Ke- quando o nosso técnico esporte. ''Agora vamos

rolen conquistou o titulo me contou da convoca- torcer para que as

de melhor jogadora de ção e agora espero cor- atletas consigam passar
posição em Santa Cata- responder à altura", nos testes e representar
rina, na categoria infan- salienta Camile. O nosso país neste Sul

to. "Fiquei muito feliz técnico e coordenador Americano", conclui o
com a convocação, pois do handebol em Jaraguá treinador.
esse é meu ano na ca- do Sul, Marcelo Milani, (JULlMAR PIVATTO)

alimentação para que
público e pilotos sejam
bem atendidos", diz.
Nino lembra ainda que
no local haverá shows

com bandas de rock.

Os destaques da

região são Luciano ''Boca''
Oliveira (Elite Móveis/
Koru Motos), de Jara
guádo Sul, eBeta "Schumi"
Alchini (Netuno Trans-

-portes/Posto 28/Águia
Motos!Azevedo Auto

m
ó

ve i s Z Gu e n th e r

Despachante/Corpo e

Mente/Trasntarjan/
Prefeitura Guaramirirn),
de�Guaramirim. Eles
estão liderando a com

petição, j,á' que na

primeira etapa conquis
taram, respectivamente,
o primeiro e segundo
lugares na primeira
etapa que aconteceu et?
Witmarsum.

Livre

último final de semana,

participando da Copa
Alto-Vaie de Velocross,'
na cidade de Pouso' Re

dondo, de onde trouxe

duas vitórias, uma na

categoria DT-180 e

Nacional. "Esta prova
serviu bem como' trei
namento para (),,:.esta
dual, e me sinto Cada vez>
mais, 'preparidç:>",

' i:üi�'{�
Al�hini. Lj
(JULlMAR PIVATTO):

Massaranduba recebe segunda etapa do Velocross
Alchini esteve: no outra na' Força

)

PARA QUEM POSSUI CAVALOS

Cuidado ao ferra-lo!

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

de ser sacrificado devido a sua Incom

petência e falta de sensibilidade!

Elizabeth de FátimaMartinelli Viehmann
RG 7.787.981-8

Te!.: O(XX)l1 4043-5512.
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• APRENDIZADO: MÉTODO DE ENSINO ATRAI ALUNOS DE TODAS AS IDADES

Menina de dois anos é

sensação da Capoeira
]ARAGUA DO SUL'

Com dois anos de idade,
completados recente-mente,
a pequena Larissa Sabino
Alves é a sensação da escola
de capoeira Porto da Barra.

O pai da menina, Ronaldo
Sabino Alves, diz que a filha

co-meçou ouvindo as

músicas de capoeira na casa

do primo de sua mãe, que é

praticante do esporte. Logo
após, ela dizia que queria
começar a "gingar" capoeira
e os pais a levaram até o

professor Diego Marcolla,
praticante do esporte há
oito anos e professor há
cmco.

As aulas são minis
tradas todos os dias e,

sempre que podem, os pais
da Larissa a levam ,para

praticar o esporte. "Tem dias
em que per-cebemos que ela
não está muito disposta a

gingar capoeira, mas não

forçamos ela a fazer nada,
afinal ela é uma criança
ainda", diz o. .pai. Ele

Horst Baumle Especial CP

Grupo de capoeira Porto da Barra conta com 30 alunos
também ressalta que muitas segundo ele, é o conjunto
vezes sua filha já sur- de dança, música, poesia,
preendeu muita gente, com luta, defesa pessoal e ctl-
sua habilidade no esporte. tura popular. Os prati-
O pai diz que já procuraram cantes de capoeira já so-

registros na cidade e no freram muitos tipos de

estado e Larissa é a pr;l- preconceito, mas isso vem

ticante mais jovérn em mudando de acordo com o

Santa Catarina. tempo. "O que falta para
Marcolla conta cdro 30 nós é um espaço onde

alunos, de todas as idades, possamos mostrar a arte

e ensina os fundamentos para a população em geral,
básicos da capoeira, que, afinal praticar capoeira é

valorizar a nossa cultura",
diz Marcolla.

O professor desen

volveu um método fácil

para o aprendizado do

esporte para qualquer idade
I ,

ou sexo, e quem estrver

interessado em praticar o

esporte, deve ligar para o

telefone 9991-5556 e falar
com Marcolla.: (JULlMAR
PIVATTO)

II: Horst 8aumle Especial CP
,

Professor Marcolla e a pequena Larisa "gingando"
.

Clube Náutico Marcilio
Dias completa 85 anos

O Clube Náutico Mar

cílio Dias completou on

tem, 17 de março, 85 anos

de fundação. O "Ma
rinheiro" é um dos expoe
ntes da tradição. do futebol
catarinense e era a clube
mais antigo em atividade
no Estado até 2004, já que
o Clube Atlético Carlos
Renaux reativou seu depar
tamento de futebol neste

ano e participará da Série

BIque começa em abril. O
Marcília Dias con

quistou uma vez o título

estadual, no ano de 1963.

QUINTA-FEIRA, 18 de marçOde200�
----..

Goleadas marcam IníCIO da segunda
etapa no Torneio de Futsal em Schroeder

SCHROEDER _ 24 gols
em três jogos. Assim ini

ciou, nesta terça-feira, a

segunda fase do 11 Tor

neio de Verão Aberto de

FutsaljCopa Caraguá em

Schroeder. A primeira
rodada teve uma partida
terminada em empate e as

outras duas com goleadas.
No primeiro jogo da

noite, a Farrnareis fez 7 a

2 sobre aWIZard/CEJjFME
de Jaraguá do Sul. Na

partida do meio, a atual

campeã da competição,
Coremaco e a Franca Cal

çados ficaram no 2 a 2.

Para fechar a noi te, a

Kiferro mostrou sua força
e goleou, a Sales Seguros/
Ditrento Automóveis pelo
placar de 9 a 2,.

Ontem jogaram Posto

Cidade X Juvenil da

Malwee/FME, Valência/
Julecler/JGB X Baquetas
Spanking e Icro

Informática X Artex/
Labambina/Sestrem, mas

os jogos ainda não haviam
terminado ainda até o

fechamento dessa edição,
Segue abaixo a tabela d
jogos desta quinta-feira,As
partídas acontecem a partir
das 19h15, no Ginásio
Alfredo Pasold, em

Schroeder.

Quinta-feira (18/03/04)
Coremaco x BaqueIas
Spanking
Fanrrareis x Sales Seguroo/
Ditrento Autamóveis

WIZard/CEJ/fME x Kiferro

Ricardo Puf!é mais uma vez destaque

o otorrinolaringologista Ricardo Puff é homenageado pela Podhium Pesquisas como o

melhor profissional de sua área pelo quinto ane consecutivo. \\Este prêmio serve de estimulo

para atender cada vezmelhoros pacientes que confiam em nossos serviços"I declara.
Formado em medicina pela Puc de Pelotas (RS) e com especialização em

otorrinolaringologia pela Pae de Porto Alegre (RS). Puff também é membro efetivo da

Sociedade Brasileira de Cirurgia Estética de Face e da Academia Americana de Cirurgia de

Face.
Natural de Rio do Sul, o profissional atua em Jaraguá do Sul desde 1985, realizando Iatendimentosna Polidinica Rio Branco e nos dois Hospitais domunidpio.
Segurado Puff, cirurgia estética de nariz e de orelha. cirurgia de amígdala e de sinusite,

esta por vKdeo, além das cirILIrgia.s a laser para retirar manchas de pele são alguns dos

procedimentos cirúrgicosmais freqüêntes.
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