
www.marisolsa.com.br

f!sndi Advogados Associados SIC
OAB I se 397/99

(47) 371-7511
'to Trabalhista Emj!esarial

90%
de preferência

DIRETOR: EUGÊNIO
VICTOR SCHMÓCKEL Ano 85 I N° 4,862

Estádio JoãoMarcatto recebe
vistoria parajogos da sérieB1

--'"---o
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Após quatro anos, o estádio João Marcatto volta a receber jogos do futebol profissional. Juventus entra na

disputa por uma vaga na A2 do Catarinense PÁGINA 11

Diamundial daágua levanta a
questãodaracionalidade douso

César Junkes

Márcio de Souza, líder do
Movimento Negro de Santa'
Catarina esteve em Jaraguá, do Sul
sábado último para participar da
reunião de/planejamento do ano

do Moconevi. PÁGINA 7

Curso de capacitação
prepara filiados às.
eleições deste ano,

PÁGINA 3

Guaramirim recebeu

segunda etapa da

Copa Norte
PÁGINA 11

Eugênio Schmõckel
vai receber título

de Cidadão Honorário
PÁGINA 7
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o Busílis daQuestão
. Luiz .HENRIQUE DA SILVEIRA

Governadór dó es"tado de Santa Catarina

Há exat�s. 20 anos, nb 'dlfl2'l de março de 1984, uma gigantesca
passeata' té\unifL 200milpessoas.em favor das "Diretas Já", caminhando
di {Càhdel�ria até a ün�là,n�á; no Rio de janeiro. Quase um mês

depois, em 25 'de abril, ,:1 ,éme��a Dante d� Oliveira era derrotada no,

Congresso .Nacional, ge�anç1o 'grande decepção' em roda a população,
Vinte atlas s�:passaram <? 'o páís hoje é outro; Muitos dos que estavam

naqueles 'palanques j� se foram, como Ulysses Guimarães, Franco
Montoro, Teotôriio Vilela, Tancredo Neves" Severo Gomes, Renato
Archer. Outros chegaram à presidência da República, CÕlJlO Fernando

Henrique e Lula, dando início a um novó tempo de liberdade,
democracia, participação e busca da eqüidade' social,

.

Aqueles que dedicaram parte de suas 'vidas à consolidação do -regime
democrático em nosso País sabem que nao fofa� pouco�' os desafios
nem pequenos os obstáculos a que fomos submetidos durante e após
o regime militar, mas, para nosso gáudio e orgulho, soubemos superar
tudo e construir uma das maiores democracias do mundo.
Podemos nos orgulhar do grau dematuridaddconquistado pelas nossas
instituições, da higidez dos ideais republicanos, d� consistência ela nossa
democracia.

.

" ,

Como diria o sociólogo Domenico de Masi, à linha c�rva, livre e

sinuosa da democracia superou a linha reta, dura, inflexível e pontiaguda.
da ditadura.

.

A culminância desse processo, creio, foi o espetáculo' oferecido pelo
professor e intelectual Fernando Henrique Cardoso e pelo metalúrgico
e sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, quando da transmissão do mais

_ alto cargo daNáção. Omundo inteiro assistiu e saudou aquele espetáculo
de civilidade.

Quiçá eles tenham "inventado urna tradição'ts-como no paradoxo de

Jorge Luis Borges. Quiçá tenha sido revogada, definitivamente, a célebre
frase de Sérgio Buarque de Holanda: "a democracia no Brasil foi

sempre urn lamentável mal-entendido".

Porém, como sempre dizia e repetia o velho e saudoso Ulysses, repetindo
Goethé, "é mais fácil matar o monstro do que recolher os seus

escombros". A ditadura se foi, é passado, mas o entulho autoritário
ainda pode ser percebido em todas as. instâncias .da vida nacÍonal.
Há 20 anos, o cientista político norte-americano, Thomas Skidmore já
nos alertavade que "o problema do Brasil é possuir urn sistemapolítico
permissivo que manipula urn sistema administrativo ultrapassado".
Urge, agora, que seja feito urn pacto feder;tivo;,redistrib�do os deveres
e os recursos, dando ênfase aos municípibs, assim como. -uma ampla
reforma política, que desfaça as muitas .árrnadilhas montadas pelo
autoritarismo, visando a sua perpetuaçâo..

'
. , .

Sempre acreditei que há duas espécies de �idadãos: os ativos e os

passivos. As oligarquias preferem os últimos; a democracia necessita
dos primeiros. Victor Hugo sabia disso ao dizer que "urna sociedade
de cordeiros acaba por gerar urn governo de lobos", assim como Aléxis
de Tocqueville, que em sua brilhante análise da democracia na.América
dizia que "o homem é feito de tal modo que prefere ficar imóvel a
marchar sem independência em direção a urn objetivo que ignora."
Eis áí o busílis da questão, eis áí o cerne dos nossos problemas: a

participação da sociedade é a pedra de toque, é o santo Graal capaz de
mudar esse Páís, � a utopia no melhor sentido, nos moldes de Erich

Fromm, que dizia ser a utopia "a visão dos fins antes da percepção
dosmeios". Para Fromm, "o homem sente sua insignificância e pequenez
em comparação com o universo, A menos que pertença a algum lugar,
a menos que sua vida tenha significado e rurno, ele se sentirá qual urna

.

partícula de pó 'e será esmagado por sua insignificância individual. Ele
não será capaz de, relacionar-se com nenhum sistema:queproporcione
um significado. e iim rumo à sua vida, ficará cheio de dúvidas e isto

. �Cabar á paralisando-lhe à capacidade de agir, de viver": "

Foi porisso que afirmei, �' agora reafirmo, que só darei meu apoio ao ,

próximo candidato a presidente da República que comprometer-se
'. ,1 -», ,/,'
com o pacto. federativo..
Artigos para Carta do' Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou

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

gramaticais necessárias. '
.

\
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Semana da água
A possibilidade de que, num

futuro próximo, venha a faltar

água no planeta, tem mobili

zado a sociedade, que, de um '

f.) .

modo geral, não sabe exata-

mente o que vai fazer para

impedir a desgraça iminente.

Ambientalistas de todas as

tendências apontam as Causas

e também ás soluções para

corrigir a série de desvios e de

erros cometidos aos longos dos
anos, erros esses que acabaram

ocasionando a poluição da água
e a sua conseqüente escassez.

,O Brasil é um' dos países
com recursos 'hídricos de fazer
inveja a qualquer outro. Infe-
'lizmente, devido a falta de

consciência -

ecológica,' o

ecossistema tem sido de

gradado continuamente, sem
,

'

que nenhuma iniciativa con-

creta para impedir a devas

tação de nossos recursos hí

dricos, que são,realmente abun
dantes, mas, ao contrário do

que muitos' ainda acreditam,
não são infinitos.

A atuação dos governos tem

r o Brasil é um

dos países com

recursos
,

. hídricos de

fazer, inveja a

qualquer outro.
. - _J

melhorado no que se refere a

criação de leis de proteção a

nossa água. Ontem, a imprensa
oficial do Estadodivulgou nota
informando que a Casa Civil do

Governo do Estado iria enviar

projeto de lei para aAssembléia

Legislativa propondo a .criação
do Departamento Estadual de

volvimenta econômico teno

como base a industrializaçã
também deve muito aos ri

que cortam o vale.

Ao longo dos anos, aba'

hidrográfica do Itapocu te

sido vítima da poluição gera

pelas empresas. Atualment

devido ao processo global
conscientização e da cobran,
da lei, .a grande maioria d

empresas possui sistemas

tratamento de efluentes qu

impedem a degradação do

rios. Mesmo assim, nota-seq
a prática não é adotada pe
totalidade das empresas d

região, o que preocupa
.' .

Recursos Hídricos, em come- 'sociedade e seus governante>
moração a SemanaMundial da Em Jaraguá do Sul,

Água, que teve início ontem. A preocupação com a manu

atitude do governo é bem vinda tenção e com a qualidade d

por toda a parcela da sociedade .nossos recursos hídricos temi

que entende ser de suprema' traduzido, especialment
importância a intervenção do através das obras de instala�
Estado na preservação domeio do esgoto sanitário, ull1

ambiente, nesse caso especí- medida que, sem dúvida,"
fico, da água. _

contribuir com a propolt
A região do Vale do Itapocu.i. ,global de preservação do md

que conquistou, seu desen- 'ambiente.

.. Dlretcr-presjdente:

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

REDAÇÃO E DPTO. COMERCIAL: Rua Coronel Procópio
Gomes de Oliveira; 2�.6, Centro - CEP 89251"200 -

Caixa Postal19 - CEP:B9251-970 -Jaraçuá do Sul- SC.

Tel. 371-1919 - Fax: 276-3258.
E-mails:comercial@jornalcorreiodopovo.com.br .

redacao@jornalcorreiodopovo:com.br

,

waltelIMPRESSÃO: GRÁFICA E EDITORA CP LTDA.: Rua
I

Marquardt, 1.180 - C EP - 89259-700 - ex. 19 - CE

89251-970 .Jaraquá do Súl . -,
SC'

graficacp@terra.com.qr· Fax: 370'-0816

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ERÇA-_FEIRA. 23 de março de 2004 POLÍTICA CORREIODOPOVO 3

IDELI ANUNCIA APOIO A MAURO PASSOS

A senadora ldeli Salvatti (PT /SC) e outros

integrantes da tendência Unidade na Luta

anunciaram apoio à pré-candidatura do deputado
federal Mauro Passos (PT) à prefeitura de

Florianópolis. Mauro é um dos pré-candidatos
doPT da Capital. No próximo dia 28 de março,

durante eleições prévias, o PT de Florianópolis
escolhe quem será o candidato do partido à

prefeitura. Mauro Passos disputa a indicação com

odeputado estadual Afrânio Boppré e com Serge
Goulart. A deputada federal Luci Choinacki, que
também era pré-candidata, retirrou sua

candidatura na sexta-feira.

O anúncio de apoio à pré-candidatura de Mauro

Passos foi feito na última sexta, dia 19, durante
entrevista coletiva, que contou também com a

d participação de Mauro e de outras lideranças que
i integram a Unidade na Luta.Cerca de 1.100

delegados, filiados até março de 2003, têm direito

a voto no próximo dia 28. O grupo de ldeli reúne

cerca de 40% dos votos.

lrOER ARTICULA REUNIÃO COM MINISTROS

Depois do ministro da Justiça, Márcio Thomaz

Bastos, na semana passada, a bancada .do PT

recebeu na última terça-feira, no Senado, o
i "

j
minIstro da Coordenação Politica e Assuntos

Institucionais, Aldo Rebelo. Os convites foram
J

.

)
feitos pela lider do PT e do bloco de apoio ao

J
Governo Lula, senadora ldeli Salvatti (pT/SC).
ComBastos, o assunto foi a reforma doJudiciário.
Com Rebelo, o tema foi o fortalecimento da

unidade da bancada governista e votações
\ Importantes para o Governo Lula. Participaram

da reunião dez senadores do PT e dois do PSB.

UNALE PEDE REFORMULAÇÃO DE ESTATUTO
A Dnale (União Nacional dos Legislativos

, Estaduais) realiza, no dia 26 de março, no

I Plenário da Casa, uma assembléia geral
extraordinária com a proposta de reformulação
do estatuto da entidade. O evento será

coordenado pelo diretor da Regional Sul da
UI' ,

na e, deputado Joares Ponticelli,
líder do Partido Progressista na Assembléia

Le�slativa. Ponticelli diz que a reforma objetiva
illodernizar a entidade e enxugar os seus quadros.
"O nosso desafio é regulamentar a re-

presentatividade dos estados, permitindo que os

parlamentares das 27 unidades da federação
tenham vez e voz nos encontros da Unale. Além
disso v

o

1'-o

) amos propor novas regras para as e eiçoes
da entid d

.

d
.

a e, evitan o, assim, transtornos quanto
ao .

. ..

quorum e a representação por estado. Enfim,
,

. .

amos dinamizar a Unale, dando mais agilidade
aos trabalhos".

.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IEVOLUÇÃO: DEPUTADO SALIENTA QUE A CADA ENCONTRO É PERCEPTíVEL A MELHORA DOS DEBATES

Oitavo

política
]ARAGuA DO SUL -

O Partido dos Traba
lhadores realizou neste final

de semana o oitavo curso

de formação de lideranças
locais, preparatório para as

eleições deste ano. Apro
ximadamente 70 filiados

do PT vindos de cidades

como Rio Negrinho, São
Bento do Sul, Itapoá,
Garuva, Joinville, São

Francisco do Sul, Ara
quari, Barra Velha, Barra
do Sul, além dos cinco

municípios da micror

região do Vale do ltapocu
. prestigiaram o encontro.

Os assuntos abordados
nesta edição referiram-se
às questões de desen-
volvimento econômico,
social e rural. O secretário

municipal do Desenvol
vimento Econômico e

Turístico de Concórdia,
Antônio Benini; o supe
rintendente do Desenvol
vimento Rural de Blume-

nau, Jurandi Teodoro
Gugel, e secretário mu

nicipal da Agricultura de

vereadores Pedro Garcia

(PMDB), Paulo Floriani

(PP),Marcos Scarpatto (PI)
e Roque Bachmann (PSDB)
reuniram-se semana passada
com a superintendente do

INSS, Eliane Schmidt, em
Florianópolis.A intenção do
encontro foi reivindicar a

contratação de mais cinco
funcionários para atendi
mento do órgão público.

Essa necessidade foi
solicitada porGarcia na ses

são da Câmara de Verea

dores realizada no dia 26 de

fevereiro, quando argumen
tou através de requerimento
a importância de agendar a
reunião com as pessoas res

ponsáveis por este serviço,
na capital do Estado.

Noprimeiro semestre

do ano passado, O aten

dimento ao público estava

de liderança
70 filiados

curso
•

reuniu

Superintendente vai encaminhar três funcionários em abril

funcionando bem até a deJaraguá do Sul. Como
deínissão de 14 contra- não pessoas suficientes para
tados, ocorrida no mês de o atendimento, ocorre

maio daquele ano. "O fluxo formação de filas extensas

de procedimentos tem e não queremos que esta

aumentadomuito e os fun- defasagem prejudique a

cionários não estão, conse- qualidade de atendimento

guindo atender a todos, por aos munícipes, que têm

isso estamos requerendo reclamado com razão", diz
. mais trabalhadores no INSS o vereador, acrescentando

que as vagas serão preen
chidas por pessoas que pres
taram concurso público no

ano passado. O INSS vai

chamar aproximadamente
600 concursados em âmbito

nacional, sendo que 50 serão
distribuídos pelas 49 agên
cias de Santa Catarina. "Em

princípio, Eliane garantiu
que pelomenos três funcio
nários viriam para Jaraguá
do Sul já para o início de
abril. Mas para contarmos

com atendimento de quali
dade, precisaríamos de pelo
menos dez pessoas", salienta.

Arquivo
Dionei explica que a intenção é capacitar possíveis candidatos às eleições
Gaspar, Célio Haverroth, feitura", destaca o depu- deste ano. O deputado
ministram o curso, apre- tadoDioneiWalter da Silva. enfatiza que acadaediçãodo
sentando projetos aplica- Dentre os projetos men- curso percebe amelhoranos
dos que obtiveram suces- cionados, Benini apre- debates. ''A intenção é real-
so nas respectivas cidades. sentou o Banco do Povo, mente capacitar os filiados
"Na ocasião, cada um dos que atua_ com economia para que eles entendam co-

convidados pôde explanar solidária, explanou sobre as mo funciona o município,
sobre a campanha de go- cooperativas agrícolas, agro- apresentando subsídios de
vemo que trabalharam e

, indústrias, artesanato, hor- propostas a serem aplicadas
também das dificuldades tas, além de outros assun- de acordo com a realidade

que enfrentaram de início, tos pertinentes para ospos- de cada cidade", diz.
quando assumiram a pre- síveis candidatos às eleições (FABIANE RIBAS)

Vereadores solicitammais funcionários para o INSS
]ARAGuA DO SUL - Os

Mt"
MaCRO
M
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I INICIATIVA: NOVA DIRETORIA DO NÚÇLEO DE JOVENS EMPRESÁRIOS QUER MUDAR ESTATÚTO

.Inccntivar o empreendedorismo
é o objetivo da nova diretoria

li

]ARAGuA DO SUL- Se a

propaganda é a considerada

pelos publicitários com a al
ma do negócio, para. os
jovens empreendedores de

Jaraguá do Sul a palavra
chave é persistência, aliada a

uma busca constante de

aperfeiçoamento. A defi

nição é do jovem' empre
sário Fenísio Pires Júnior,
integrante do Núcleo de

Jovens Empresários daAcijs
. \

e que ontem maugurou a

Central de Atendimento ao

Visitante do Jaraguá do Sul

Convention & Visitors

Bureau, empresa de eventos
criada por Fenísio e que
funciona naAvenida Getúlio

Vargas, no centro da cidade.
Na avaliação de Júnior,

que chegou aJaraguá do Sul
há cinco anos (com apenas
21 anos de idade) a persis
tência deve ser uma caracte

rística importante para os

jovens, que desejam ter seu

próprio negócio. E em

matéria de persistência,
Júniorpode ser considerado
um exemplo. "Comecei
com uma empresa de turis

mo em uma épocaque nin
guém acreditava nessa idéia.

iii,

Fenísio Pires afirma que o mais importante é ser Mersistente
César J unkes

Depois passei para o turis
mo ecológico e hoje estou

na área de eventos", co
menta Júnior. De acordo
com ele, Jaraguá do Sul é
uma cidade' de muitas

potencialidades, onde os

empresários dão espaço
para gente nova e com

disposição para o trabalho.
O coordenador do

Núcleo, Roberto Rocha,
afirma que a nova diretoria

já decidiu que vai alterar o
nome do Núcleo para
Núcleo de Jovens Empre-

endedores justamente para

abrigar mais pessoas. A

alteração já foi aprovada
pelos integrantes (atual
mente são 15 empresários)
e deve ser efetivada em

breve. Outra alteração é na

idade. Até agora, a idade

para ser considerado jovem
empresário era de 16 a 35.

Com a mudança proposta
pela nova diretoria, o limite
passa a ser de 45 anos.

O Núcleo de Jovens
Empresários da Acijs foi

fundado em 18 de novem-

bro de 1999. De acordo com
. o consultor Odir Antônio

Lehmkuhl, a intenção é tra

balhar pela busca do aper
feiçoamento, atender as

ne�essidades dos associados
e elaborarplanos de trabalho
que levem ao crescimento de

seus integrantes. Para o

primeiro semestre deste ano,

segundo o coordenador

Roberto Rocha, estão prev
istas uma série de atividades,
com destaque para a realiza

ção de palestras,
,

(MARIA HELENA DE MORAES)

Bancos registram pouca procura para a troca demoedas
]ARAGUA DO SUL - As

agências bancárias deJaraguá
do Sul registraram uma

. .

quase mexpresslVa procura
de clientes para a troca de
moedas de R$l,OO. O caixa

do Banco do Brasil,Marcos
Mahfud informou que

apenas três clientes apare
ceram para efetuar a troca.

Nas outras agências bancá

rias da cidade omovimento
também foi pequeno.

Ontem foi o último dia

para as pessoas trocarem as

moedas de R$ 1,00 de aço
inoxidável ( aquelas que não
possuem bordas douradas).
A troca poderia ser feita em
qualquer agência bancária

pai cédulas ou outras

moedas do padrão Real ou

depositá-las em conta

corrente e caderneta de

poupança.
A partir de hoje, se

gundo informações de
funcionários de agências

bancárias locais, a troca

sdmente poderá ser feita no
próprio Banco Central ou

em algumas agências do

Banco do Brasil. O caixa da

agência central do Banco do
Brasil de Jaraguá do Sul

afirmou ontem que so

mente o Banco do Brasil de

Joinville poderia fazer a

substituição das moedas na

região, mas isso somente até
o dia 30 de setembro.

A moeda de aço

inoxidável saiu de circulação
em 23 de dezembro do ano

passado. A partir dessa data
continuou valendo apenas a

moeda de R$ 1,00 com friso

dourado nas bordas. De

.

acordo com o Banco Central,
as moedas foram trocadas em

função da necessidade de

melhorar a circulação, facilitar
a identificação e aumentar a

segurança. Esta é a primeira
vez que oBrasil faz esse ripo de
troca de moedas.

IN
Os fiscais federais agropecuários suspenderam sexQ.
feira a greve iniciada na segunda-feira da semanl
passada. A Associação Nacional dos Fiscais Feder�
Agropecuários divulgou documento informando �Ui

a

o movimento está suspenso até o dia 29. Ontem,�
Ministérios da Agricultura, Casa Civil, Planejamento'
Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputado;,
a ANFFA deverão reunir-se numa tentativa de acordo

(

Cerca de US$ 500 milhões em produtos agropecuári� (

deixaram de ser exportados nos cinco dias de greveru
a

categoria. A paralisação afetou o agronegócio brasileiro
e todo o comércio exterior.

PEIXE
Consumidores de cidades que não tem contato como

mar terão abastecimento de peixe garantido na Pásco!.
Amaioria dos supermercadistas consultados na pesguill (

mensal que aWB Telecom faz para a Acats (Associação 1

Catarinense de Supermercados) respondeu que terão 1

estoques de peixe fresco e de água doce na Páscoa. O (

abastecimento é garantido pelos criadores m! (

respectivas regiões.

CHOCOLATES
Nas encomendas de chocolates os supermercads I

catarinenses estão divididos. Dos entrevistados, 41%

revelou ter comprado a mesma quantidade do ano

passado, 48% compraram mais (8,41% na média) I i

11% compraram quantidades menores (20 % na média).

REAJUSTES
O presidente da Acats (Associação Catarinense di (

Supermercados) José Emílio Meriegatti afirmou
recentemente que a onda de aumentos justificada pell
mudança na cobrança da Cofins ( Contribuição para i

Financiamento da Seguridade Social) não conseguiu (

seguir adiante, barrada pela falta de consumo. Segundo
ele, os preços 'estão voltando aos patamares antigos.A
orientação é de que os supermercadistas negociem com

os fornecedores. Em São Paulo, os preços registraram
queda de 0,48% em fevereiro. Em Santa Catarina,o
cenário não é diferente.

AMPLIAÇÃO
Aumentar o valor agregado dos produtos e atended
crescente demanda do mercado externo são objetivo!
da Aurora - um dos maiores grupos agroindustriail,
do país - abateu 87,5 milhões de frangos e 2,3 milhõ�
de suínos em 2003. A empresa trabalha em dois turnol

e emprega 1.042 trabalhadores. A ampliação das linhal

de corte exigirá a contratação de mais 250 pessoas nes1f

Cotação de ontem
Compra
2,9090
2,9000
2,8300

Venda

2,9110
3,0000
2,9900

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO

A cozinha oficial
da casa do BBB4

2r� •
I

Herllm
Valorizando seu estilo de ,vida.
Alhanáolo Ro... , 1457· Centro. Guaramirim 373-03��
www.cozinhasberlim.cOf11,
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ASSEMBLÉIA
AAssociação Beneficente Novo Amanhã convida seus

associados para participarem da Assembléia Geral

Ordinária, que será realizada dia 25, quinta-feira, na
Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, avenida

Getúlio Vargas, 621, Centro, às 19h30min em primeira
con�ocação. Na falta de quorum será feita uma segunda
convocação, às 19h45min, com qualquer número de

..
associados presentes. Na pauta: Apresentação das chapas
para nova diretoria; prestação de contas; eleição da nova
diretoria.

ACIAG
O Núcleo do Jovem Empresário de Guaramirim realiza

hoje, às 19 horas, na Aciag, a primeira reunião do ano

com a palestra O Jovem e o Associativismo. Com a

iniciativa do Núcleo e da Aciag. Associados e demais

interessados estão convidados a participarem do evento

e do núcleo em 2004. A entrada é gratuita. Necessário
I confirmar presença com Andressa, no telefone 373-
.

0037 ou e-mail: treinamento@aciag.com.br. A

programação prevê abertura, a palestra O Jovem e o

Associativismo, seguida de informações sobre o que é

! núcleo, como funciona, a importância e vantagens. A

palestra será conduzida pela diretora da empresa
Episteme Consultoria & Eventos Empresarial, Márcia
Alberton.

CAMPANHA
A Câmara da Mulher Empresária da ACIJS - APEVI
está apoiando a Campanha de Arrecadação de Agasalhos

i para Mulher Carente (roupas 'e calçados), promovido
pelo Hiper e Supermercados Breithaupt SA. A intenção

I é, no mês da mulher, apoiar e promover a campanha,
I onde os agasalhos de primavera/verão poderão ser

utilizados imediatamente e por um bom tempo, diante
da expectativa de dias com tempo quente. O que
também confere maior dignidade a quem recebe. As

I doações serão recolhidas em qualquer Hiper e

Supermercados Breithaupt de Jaraguá e Guaramirim,
até o dia 31 de março, ou posteriormente, caso se

entenda necessário prolongá-la. Duvidas contatar, na
Rede Breithaupt - setor de Marketing, Sr. Pedro Lopes

I de Oliveira, fone 372-9986, ou e-mail

marketing.pedro@breithaupt.com.br; na ACIJS a

Consultora Geovana, fone 275-7019, ou e-mail

geovana@acijs.com.br.

"Ele dá generosamente
aos pobres, e a Sua
bondade dura
para sempre."

REUNIÓES:
_1l...B.aDlR
4" Feira - 19h30 - ENSINO

1)'BJ9"'§BII�
PARTICIPE!

2 Coríntios 9:9

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

Fone: (47) 370-6180
www.ca$;çIdeoracao.com

notar que está batendo
e para mudar o quadro. Se

seus negócios e a grana
vai aparecer. ,

Câncer - Anda se sentindo sozinho? Nôo fique
triste, pois, como você, seus amigos também
onda s. Nõo está fácil pra

. Use sua mtulçôoe
os transformações em

ses pela dedicação em tudo o que
�

rça de um boiqocndo o

ois não é que de tanto arar
já estão rompendo a casca?
o e realize as mudanças que
portantes para uma boa
cê fizer agora deitará raízes r

,

'GERAL
redacao@jornalcorreiodopovõ.com"]Jr

Divulgação

IOBRAS: MAIS DE 22 MIL TUBOS FORAM COLOCADOS NAS RUAS DE SCHROEDER DESDE 2000

SCHROEDER - A' se

cretaria de obras está rea

lizando um amplo tra

balho de instalação de

tubos de concreto para
escoamento de água e de

esgoto emdiversas ruas

da cidade. São mais de 22

mil tubos instalados

durante os quatro anos

de administração.
Nesta semana a se

cretaria finalizou a coloca

ção de 280 tubos para
drenagem e saneamento

na rua Palmiro Gneipel,
acesso a indústria de

fundição da Menegotti,
n� centro. "Além destes

tubos serão colocados
mais três de dois metros

de diâmetro para am

pliação da tubulação, que
será colocada na entrada

da empresa", explica o

assessor de obras João de
Ávila. O vice-prefeito da

cidade, Orlando Tecilla

ressalta que a colocação
dos tubos é a primeira

Obras de saneamentomelhoram

qualidade de vida em Schroeder

Rua Palmito Gneipel contemplada com obras de drenagem
l\t

etapa para a pav1- emelhorando a qualidade
mentação da rua, e que de vida da nossa gente",
deixando o terreno com destaca o vice-prefeito.

A comunidade dea parte de saneamento

pronta, não há neces

sidade de abrir valas mais
"-

tarde para colocar tu-

bulação. "Mesmo ficando
escondidas aos olhos da

população, obras como

esta fazem a diferença no
saneamento básico, pr?
porcionando mais saúde

Jaraguá do Sul terá curso de_história da arte
]ARAGuA DO SUL - A 15 dias. O programa do seografia e sua impor

Sociedade Cultura Ar- curso apresentará as

tística de Jaraguá do Sul pectos concisos da arte

(SCAR) passa a oferecer contemporânea, com o

em abril um curso iné- objetivo geral de desen

dito, direcionado para volver um aprofunda- belecimento de novas

quem aprecia a história da mento do conhecimento categorias nas artes

arte. O curso será minis- nas diversas manifes

trado pelo professorOtto tações artísticas.

.

Francisco de Souza, e O conteúdo abordará

terá a duração de quatro aspectos relacionados

meses, com aulas a cada com as artes visuais; rnu- na e contemporânea,

. ano, a promoçõo não

é recém terça-feira, há
ente se dedicar mais e

sfrutos.

Virgem - Viva! Finalmente estão reconhecendo
tud nos últimos meses I Pois é,

eita está chegando. O que
a que parara excelente
o. Muito pelo co'ntrário.

bjetividcde para canalizar
lento. Que tal um curso de

Schroeder I, começa a ver

a diferença através da

drenagem de pouco mais

de 100metros às margens
de uma rua onde o esgoto
corria a céu aberto. O

vice-prefeito lembrou que
além de importante para
o saneamento, os tubos

tância na contempora
neidade; os "modernís-

simos" nos anos 50; a

década de 60, e o esta-

visuais; o signo geomé;
trico na arte moderna e

contemporânea; e o signo
conceitual na arte mode-,

ajudam a prevenir as en-
_

chentes.

Dos 22 mil tubos co-

locados ao longo dos qua
tro anos, mais de 750

foram instalados este ano,

abrangendo cerca de 12

ruas. "Estes trabalhos

são feitos graças a par- (
ceria com a comunidade

e convênios realizados

para aquisição. dos

materiais", finaliza Ávila.

entre outros aspectos.
O custo da inscrição

para matrícula é de R$
65,00, com aulas todas as

quintas-feiras. As aulas

iniciam no dia 10 de abril,
na SCAR.

Mais informações no

departamento de A:-tes
Plásticas, telefone (47)
275-2477 ou no site:

www.scar.art.br.

anda meio devagar, talvez
sei pouco mais na carreira.' As
co ia favorecem os atividades
00�.�1k!.Aa. "Mas quem d,eClde e voce. Bote a cachola pra
funcionare realize seus projetos.
Escorpião - Tudo em cimo, escorpiono? Se não está,

dinheiro guardado esperando
,

na hora de tomar uma atitude.
o no mesmo lugar não faz a sua

me suas estratégias rapidamente
mestre.

J90nsu'te um especialista.

Sagitário - Suas flechas estão demorando muito
poro olcc ? Nem pense em desistir

agora. O alo pode se transformar
to logo, logo. Continue
s ideais. O lempo é de

pra chegar e com elas os louros
nto deseja. Arribo, nada de

Capricórnio - Fazer as coisas bem-feitas sempre
foi o seu jeito. A diferença agora é que o pessoal

cê sempre administrou suo vida
om inteligência e bom senso, mas

ls. Aproveite que os olhos
você e faça ° seu shaw.
idez e trovcçôes diversos

Aquário - Está achando ludo muilo devagar?

SjnW.l,,�d•..��Ç.í$�..Car uma sacudida em seu

aq.6.\�a��€�I�da investindo sua forço?
E a alguém que prezo o

eira, você onda meio

a eio de idéias: se colocar

algumas em prática, os resultados poderão
surpreender a você mesmo.
Peixes - De tanto mentalizar e nutrir seus sonhos,,

tornando realidade. Você
trabalho e isto vai conduzi

. 'Use suo sensibilidade e

dos ventos. Fique atento
ntos, não caio nos blefes

. Voc._ê pode dor a cartada
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Escolas participam do

projeto Rã Bugio
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ICONSCIENTIZAÇÃO: DIA DE MOBILIZAÇÃO NAS ESCOLAS SOBRE ESCASSEZ E USO RACIONAL DA ÁGUA

/

Dia Mundial daAgua voltado para atividades nas escola!
JARAGuA DO SUL - A

água é um recurso natural

finito. E talvez seja o recurso
mais precioso que a terra

fornece à humanidade. Mas
sua quantidade per capita di
minui a cada dia com o

crescimento da população e

da degradação dos manan

ciais. O Brasil, como deten
tor de grande parte desse

precioso bem, cerca de 18%
da água doce do planeta,
tem responsabilidades espe
ciais sobre seu uso, de forma
a garantir a preservação da

qualidade e da disponibili
dade nosmananciais. Os rios,
lagos, banhados, reservató
rios subterrâneos e outros

corpos hidricos vêm sendo

degradados por esgotos de
variadas fontes, pela polui
ção industrial, pelo desmata
menta em áreas de nascen

tes e de .matas ciliares, por
atividades agropecuárias em
locais inadequados e pelo
uso indiscriminado de agro
tóxicos. Com o objetivo de

buscar soluções, aOrganiza
ção das Nações Unidas

(ONU) instituiu em 1992 o

DiaMundial daÁgua, 22 de
março. Desde então d
população vem trabalhando,
e discutindo o tema com

mais intensidade com intuito

de minimizar as agressões
ao meio ambiente.

César Junkes
A sétima série foi as ruas saber o quanto a população conhece sobre a água '

Atividades marcaram o dia
. II>

Em Jaraguá do Sul e região diversas

escolas trabalharam o tema água. No

colégio São Luís, alunos da quarta-série
desenvolvem desde o início do ano letivo

pesquisas e trabalhos unindo a campanha
da fraternidadç; Água, fonte de vida. "Os

alunos pesquisaram na internet e trouxeram

dados e informações para dentro da sala

de aula e confeccionaram cartazes", conta
Marilise Bússolo Fernandes, professora
responsável pela turma. A aluna Roberta

'David de Masi, 9 anos, se espantou ao

saber que, se não cuidado, dentro de 20

não desperdiçar água", resume a aluna.

A professora explica que o tema é

desenvolvido em todas as disciplinas de

alguma forma. ''Aprendendo o aluno leva

para casa e propaga a idéia, sendo um

multiplicador na defesa da água e do meio

ambiente", avalia Marilise. Já a sétima

série foi fazer uma pesquisa de campo, e

pelo calçadão da cidade alunos realizaram
um questionário sobre o quanto as

pessoas sabem a respeito da água. "Essas

perguntas fazem parte de um projeto
onde será feito um diagnóstico a respeito

anos os mananciais podem ficar da situação da água na nossa região",
escassos."Por isso devemos cuidar das avalia Vivian Lawin coordenadora de 5a

nossas florestas, não jogar lixo nos rios e a 8a série e ensino médio. (CG)

EscolaMunicipal foi às
ruas levando informações

Na escola Ana Towel Nagel, em Jaraguá do

Sul, os alunos da sétima e oitava série deram a

sua contribuição para o dia mundial da água. Os
alunos foram 110s semáforos na Água Verde e o

centro da cidade distribuir sacolas de lixo para
carro, contendo dicas, elaboradas pelos próprios

"

alunos sobre o uso racional da água. Alunos informam sobre uso racional da água

Em Guaramirim a es- devastada e

cola Lauro Zimmerm

man, foi escolhida para
receber alunos de outras

escolas que puderam co

nhecer um pouco mais so

bre a biodiversidade. A

explanação foi realizada

pela coordenadora da
ONG Rã Bugio para con

servação da biodiversi

dade, Elza Woehl em

parceria com alunos do

ensino médio da escola

anfitriã. Intitulado "Nós

temos sede de quê?", mais
de 300 crianças puderam
assistir uma encenação
teatral çompa-rando urna

propriedade rural

conservada, e suas co

seqüências. "Assim el

puderam conhecer os d '

lados de uma mesm

situação. A do homemq
preserva e do homem

desperdiça e desmata"
conta Elza. Além de�t
assunto foram realizad
atividades para conhe'
menta dos animais d

crianças não conhece
nossos animais. É preci
trabalhar isso e fazer co

que elas tomem conhe

cimento do quanto é ri

a biodiversidade no nOSM

Escola recebeu mais de 300 alunos para falar sobre a á!

A água pelo mundo
Em todo o globo, mais de um bilhão de pessoas não

tê� acesso a fontes de águamelhoradas, enquanto gua�
2 5 bilhões vivem sem saneamento básico. Estas pesso�, .

.

'

figuram entre as mais pobres do mundo, bem corno

entre as menos saudáveis. Na verdade, a falta de

abastecimento de água potável contribui, segundo
\ ,

estimativas daONU, para 80% das doenças e das morte5

no chamado mundo em desenvolvimento. Quase toda

a águadoplaneta está concentrada nos oceanos. Só urna
,

a
fração muito pequena (cerca de 1%) de toda a agtl

terrestre está diretamente disponível ao homem e aO)

outros organismos, sob a forma de lagos e rios, ou corno

umidade presente no solo e na atmosfera.

Fone/Fax: (47) 370-8655
·J'�ftf· W�I�ft�il� Ç�II�""', �(i�:z �J/il.8l41I�1I � Jilrilgll� �C» �III � �ç

Novo Coneelro
em Transporte
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imóveis veículos diversos

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

ScÉNIC ALI"'E E

CLloAu1'HENrIQUEI.0 t6V

Molhor•• Compras 2003
om sua. Categorias.

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

35&1.

dispensa, lav., toda murada e

garagem pI 4 carros.

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

120m2, cl ter. de 2.000m2, no
bairro Nova Esperança. Tr: 373-
1695.

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

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

."",. .

ImOVelS
ACEITA-SE - doação de casa de

madeira. Tr: 9136-8179.
BALNEÁRIO CAMBORIÚ -

vende-se: ou troca-se por carro

ou casa em Jaraguá do Sul. Tr:

273-1774.ALUGA-SE - quarto cl cozinha,
mobiliado, na R. Arthur

Aldrovandi, Rio Molha.

R$100,00. Tr: 370-7698.

GUARAMIRIM «venoe-se. na

Estrada Bananal do Sul, entrada
Ponta Comprida, 6° casa, cl
15x7m, ter. cl 20x40. Tr: 373-
6542.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,

m

'A '1levistà21Rodas, assiítâ'lJmliaÍJ(o.

Rede Renault. 183 Concessionárias no Brasil. Vale do Itajaí e Lit.oral Norte - SC

BLUMENAU
322- 8800

ITAJAI
348· 8460

JOINVILLE
435 - 3700

JARAGuA DO SUL
370-6006

Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessionária Renault para sua região.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



���ãO de Vendas na obra
<2153070
�rit� �� 9h às 19h.

Sª�adc)f,I, J)omingos e Feriados .

.••••••••••••• ;; l�dQj�p�r·····
.

Ri� 1 Genlr() de Jaragú8.do.SuIlSC

2 CORREIO DO POVO CLASSI

, _
... _-', .....

:<;,:, <>:-:-?::::: :_:> .

':_ .:"

. AREA DE LAZER
qUénte· •.... Sala de jogos

. .. ..

ná sac�da
. '. Sala de ginástica

. r�g�1l1 . Sauna cl ambiente
riltiltivo . de descanso

etÔi>isteola • Salão de festas
cl churrasqueira e bar

• Homo Theater

• Piscinaadulto e infantil
• Playground
· Ambientes decorados
e mobiliados

I
)CailibOriCi Business Conter

> RlJ&1101, n� 60 ·16" andar I Balneário Camboriú se

�(l,)�ftlSOI@torra.oom.br
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TERÇA-FEIRA, 23 de março de 2004

3 qtos, 3 banh. e demais

dependências. R$85.000,OO.

Aceita-se carro no nego Tr: '370-

8086.

JARAGUÁ ESQUERDO - alv.,

cj3 qtos, 2 salas, eoz.,

banh., na R. Horácio Pradi,
330. R$60.000,OO. Acetta
se carro. Tr: 370-8515 ej
Jorge.

PROCURA-SE - casa pj alugar,
cj2 qtos, valor aproximada
R$280,OO. Tr: 9103-6946 ej
Éder.

PROCURA-SE - casa ou apto no

centro, pj alugar. Tr: 8802-
1180 cj Miehele.

SÃO LUís - vende-se, ej3 qtos,
2 banh., garagem pj 2 carros e

demais dep. R$44.000,OO.
Aceita·se proposta. Tr: 371-

6069.

SCHROEDER I - vende-se, ej
3 qtos, 2 salas, 2 banh.,

ooz",lav., garagem, toda

murada, ej portão eletrônico.

R$50.000,OO. Tr: 371-

7178.

UBATUBA - vende-se ou troca
se por casa em Jaraguá. Tr:

275·2130 ou 9137-3648 ej
Carlos.

VENDE-SE � alv., dj 3 qtos,
sala, copa, eoz., área de

serviço, banho e

churrasqueira. R$60.000,OO.,
Tr: 370-8515.

'

VENDE-SE - alv., ej 110m2, ej
ler. de 370m2, próx. Unerj, R:
Afonso Nieoluzzi. Valor à
combinar. Aceita-se carro no

neg, Tr: 275-3020.

VENDE-SE - duas casas pelo
preço de uma, bairro Amizade,
uma c/ 2 qtos e outra ej 3 qtos,
acess0S independentes.
R$39.000,OO. Ambas
alugadas por R$230,OO cada.
Rendendo 1,17% ao mês. Tr:
9962-8154.

VENDE-SE - ou aluga-se no

Wlgando Meyer, ter. ej 15x30.
Aceita-se troca por casa em

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

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

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

ALUGA-SE no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

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

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

JOINVILLE vende-se,
residencial, ej 96m2,
quitado, bairro Espinheiro,
próx. Barco Príncipe. Aceita
se carro até R$15.000,OO.
Tr: 373-4142.

PROCURA-SE - moças ou

rapazes pj dividir apto no

Centro. Tr: 371-3571 após
18:00.

PROCURA,SE - homem' ou
mulher pj dividir apto no centro.

Tr: 9135-8848.

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

combinar. Tr: 9133-3476. Creei
3476

AMIZADE - vende-se, no Res.

Grünhouse, ej 380m2•

R$10.500,00 entro + 15x

R$300,OO. Tratar na Rua dos

Escoteiros, 114 próx. Posto
Mareolla.

BAR,RA DO RIO CERRO - vende

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

BARRA DO SUL - vende-se, ej
14x25, próx. lagoa, cj rampa pj
entrada de lancha. R$13.000,OO
ou R$4.500,OO entro + 36x ou 5

cheques pré-datados.

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.

ESTRADA NOVA - vende-se, ej
460m2, ej luz, água e esgoto,
boa loe., próx. de creche, escola,
mercado. R$18.500,OO à vista
ou R$10.000,00 entro + 34x
fixas de R$250,OO. Tr: 275-
4137.

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.TROCA-SE - terreno Cj364m2,

Vila Rau, Área Nobre, Lot.

Renascença + restante em

dinheiro, por apartamerito até

40.000,00. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

UBATUBA - vende-se, próx. a

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

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

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

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

PiÇARRAS - vende-se, ej
2,000m2, defronte BR 101, Tr:
372-1395.

RIO MOLHA - vende-se, cj
969 .480m2,

\

esc-ritu rado.

R$150.000,OO. Aceita-se casa

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

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

SÃO Luís - vende-se, na R. José

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

CORREIO DO POVO 3

SCHROEDER I - vende-se, cj
451m2, lateral da R. Francisco
Trapp, Lot. Saint Moritz.

R$10.000,OO. Tr: 370-6847.

SCHROEDER - vende-se, cf
750m2, centro, ótima

localização, ponto cornl., ej casa
de alv. R$55,000,OO. Tr: 374-
1665.

SCHROEDER - vende-se, alv., ej
110m2, toda murada, próx.
Posto Mime. R$30.000,00.
Aceita-se troca. Tr: 374-1031.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, próx. Chácara do

Despachante, cj 3.750m2•

R$20.000,OO. Aceita-se carro

na troca. Tr: 371-7178.

UBATUBA - vende-se, reta de

enseada, cj 390m2, de esquina,
próx. da praia. R$15.000,OO.
15.000,00. Tr: 371-6506,

VENDE-SE - próx. a Unerj. Tr:
9112-5143.

VENDE-SE - cj 750m2, ao lado
do Lot. Champagnat, c/ casa
mista grande + 4 quitinetes de

aluguel. R$55.000,OO. Aceita
se troca' pj carro ou casa até

R$25.000,OO. Tr: 9137-5573.

VENDE-SE - na R. Pref. José

Bguer, ao lado da Reer. Da Caixa
Econômica. R$14.000,OO nego
Tr: 9144-0752.

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

R$12.000,OO. Aceita-se carro

no nego Tr: 370-2461.

VENDE-SE - cj 76 margas, na

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

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

VILA RAU - vende-se terreno Cj
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 - loja de presentes
e decorações, completa. Tr:
8802-5979.

VENDE-SE - sala cornl., R. Exp.
Cabo Harry Hadlieh. R$

16.000,00. Tr: 9112-5143.

VENDE-SE - padaria em

Guaramirim. Aceita-se troca

por casa ou carro. Tr: 9117-
2447.

VENDE-SE - mini sítio, cj
20.000m2 ou 40.000m2, cj
infra-estrutura pj residência
ri lazer, 6km do centro,
acesso asfaltado. Preço de
ocasião. Visite nosso site:

www.sitiobarulhodagua.ejb.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
residir cj 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.

APAKTAMENT,O
com 2 dormitórios no Ed. Isabel la, próx.
Angeloni, semimobiliado, cf 2 garagens,
aquecimento a gás, salão de festas com

plsclna. Entr. R$ 25_000,00 e saldo em

40x direto com a c o n s truto ra.

Contato: 275-3070. Creci 8950.

CURSOS DE EXTENSÃ'O
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 atuar em Jaraçuá 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.
OBJ,ETIVO:
Desenvolver habilidades e competências para exercer a vida política com compromisso,
responsabilidade, maturidade, inteligência e ética.

.

CONTEÚDO:
*Desenvo)vimento interpessoal*Ética na política e o poder político*O poder legislativo*Os
eleitores e a pesquisa=Marketlnq pessoal+Marketinç politico=O. companheiro na

política*Administração do tempo* Protocolo e certrrrontals=Cornunlcaçãc Falar em

público*Organização do discurso= Uso da tribuna=Discurso de improviso=Postura durantea

campanha e depois das eleições*Semínário Livre* Eu e minha comunidade
-

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

Valorizando
seu ambienteI

/!Jíaçw-n�tu1Ul/
t�iúv/ -J

UNERJ
C&IItro UnlvenltSflo de Ja,aguá do ·Sul

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

�-mail: extensao@unerj.bt. (assunto: curso política)

A entidade reserva '0 'direito de 'não realiz'ar o curso caso não'atinja ó número de inscritos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS - 22/03/2004

-COMPRADOR (6117A) 01 ano experiência na área. (Schroeder)
-DEPARTAMENTO PESSOAL (6118 A) 02 anos de experiência
na área. (Schroeder)
-AUXILIAR FINANCEI,RO (6180 EL) 02 an�s de experiência em

contas a pagar/contas a receber, livro caixa, extratos bancários
I- '

(Jaraguá do Sul)
-AUXILIAR ADMINISTRATIVO ( 6179 EL)Que resida em

Schroeder.

-AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6178 EL) Que resida na Barra do

Rio Cerro. (Jaraguá do Sul)
-INSPETOR DE VENDAS (617.6 A) Formação Eng� de Alimentos,
Eng! Química, experiência em vendas. (Jaraguá do Sul)
-ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSOS (6171 A)Formação
Eng� de Alimentos, Eng! Química, experiência na área (Jguá do

Sul)'
-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (6154 A)
Conhecimento em Brigadas de Incêndlo (Jaraguá do Sul)
- MECÂNICO AUTOMOTIVO (6155 EL) Experiência em mecânica,
solda e pintura de caminhões (Jaraguá do Sul)
-PROJETISTA (6151 EL) Experiência em Auto CAD ( Corupá)
-TORNEIRO' MECÂNICO (6160 EL) experiência comprovada
(Corupá)
-DIRETOR DE ARTE (6120 A) Experiência em Agência de

Publicidade. (Jaraguá do Sul)
-REDATOR PUBLICITÁRIO (6121 A) Terceiro grau completo,
experiência em Agência de Publicidade. (Jaraguá do S,VI)
-AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6110 ES) com experiência em

faturamento, notas fiscais, orçamentos e cobranças.
Preferência residir no Bairro Vila Lalau ou proximidades.
(Jaraguá do Sul)
-AUXILIAR TÉCNICO III (6124 E) Formado em Técnico em

Eletrônica cóm experiência na área. (Jaraguá do Sul)
-ENGº ELETRÔNICO (6156 EL) Microprocessador e Projetos;
Placas Eletrônicas (Jaraguá do Sul)
-TÉCNICO EM ELETRÔNICA (6035 A) com experiência em

eletrônica digital e analógica, conhecimento em computação e

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

anos na área, com conhecimento em montagem de planejamento
Estratégico p/ PCP e planos de ação. (Jaraguá do Sul)
-ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR (5947 EL) experiência
na função, possuir curso superior em Comércio Exterior

I completo ou cursando, necessário saber falar fluentemente

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

áreas de construção civil, engenharia civil ou arquitetura.
(Jaraguá do Sul)
-SERRALHEIRO (5910 A) experiência na área de alumínio,
necessário saber interpretar de desenhos. (Jaraguá do Sul)
-SERRALHEIRO/MONTADOR (6175 EL) 02 anos de experiência
na área, possuir habilitação (Jaraguá do Sul)
-OPERADOR DE PRODUÇÃO/ESTAMPADOR (5978 EL) com
experiência em gravação de quadros,
-OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção
do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau
completo, sexo masculino. (Jaraguá do Sul e Guaramirim)
-COSTUREIRA (6153 A) 01 ano de experiência (Schroeder)
- CHACREIRO (6020 ES) com experiência. (Guaramirim)

Rua Jorge Czerniewitz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Posta/200 - CEP 89255-000

Fone (4l) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

(iIDSESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

Seleciona Profissional para atuar em JARAGUÁ DO SUL na Função de

ATENDENTE ODONTOLÓGICO / ATENDIMENTO AO PÚBLICO

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

(Carga Horária 44 hs';semanais)
A Instituição oferece Salário compatível com a Função e

Beneficios.

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

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

p/ Jaraguá do Sul e região. Ótima
remuneração. Tr: 371-8153.

PRECISA-SE - de costureira p/ .:

maq. reta e overloque, pi Vila
Lalau. Tr: 371-3830.

PRECISA-SE - de moças pi
revender roupas de São Paulo.
Tr: 275-2979.

PROCURA-SE - farmacêutica p/
Farmácia de Manipulação, em

Jàinville. Enviar curriculum para

contato@jguatur.com.br

OFEREÇO�ME - p/ trabalhar
como palhaço em festa de

criança, jardineiro, porteiro ou

entregador. Tr: 276-0828 c/
Margarete ou 373-6455 c/
Rose.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar, no
cuidado de crianças. Tr: 276�
2215 após 15:00.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista. Tr: 275-3440.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista. Tr: 275-2135.

Jardinagem &

Palsagtsmo,

PR'OGRAMAÇÃO DE CURSOS SENAC 2004

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar,
como diarista ou cuido de

crianças. Tr: 373-3787.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar na
limpeza de lotes ou de caixa

dágua, Tr: 370-6719.

senac

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
doméstica, resido na Barra.
Tratar: 376-3661 c/ Marli.

PROCURA-SE -estágio com
técnico têxtil. Tr: 3710
5640.

'

til
veículos

ótimo estado, dctos ok, cf 1
pneus novos, ar quente, limpj
des. traseiro. R$8.500,OO,
Aceita-se troca por biz ou Titan,
Tr: 376-2q56 ou 9125-9398cj
Wilson.CHEVY - vende-se, 88, ótimo

estado. R$4.300,00. Tr: 372-

2402 hor. comI. CORSA - vende-se, 99, 1.0,4p,
60.000km, azul, t.e., rodas,
alarme, película e som. li:
9117-3464.

CHEVETTE - vende-se, DL, 1.6.,
93. R$6.000,00. Aceita-se
troca. Tr: 273-6242.

CORSA - vende-se.wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c, RICHEVETTE - vende-se, 83, ótimo

estado. R$3.000,00. Aceita-se
troca.
Tr: 372-2402 hor. comI.

contemplado ou não

contemplado, mesmo
em atraso, pago à

vista, em dinheiro OXX

475220256 ou 47

99680588.

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

CORSA - vende-se, super, 98,
4p, bordô, uruco dono.

R$12.400,00. Tr: 373-5030 ou

9957-3751.

CORSA - vende-se, 94/95, 1.0,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CiIDSESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

Curso: Etiqueta Social e Profissional

Objetivos: Capacitar o participante a portar-se com desenvoltura e naturalidade diante das

diversas situações da vida social e profissional, reforçando sua autoconfiança.

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

Módulo I - PRINCíPIOS GERAIS:

Aspectos da Comunicação;
Etiqueta e comportamento social;
Módulo ll - 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 iimitadas para 15, alunos por turma
Investimento:

'

Funcionários do Comerciários e Dependentes de funciono comérc.: R$ 140,00
Conveniados (slnte/sínsep) e Empresários/depend. 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 Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.b

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

.�OTOS

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

carretinhas para motos e jet ski

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

CBX 750 Four Cinza

Vermelha

Vermelha

Vé a

CBX 200 Strada

'fi-OQ
Verde

�.

CORREIO DO POVO 5

18.300,00. r-: 9953-5541

(12:00 ou após 17:30)

KADETT - vende-se, 95, bordô,
trio elétr., ótimo estado.

R$2.800,00 entro + 29x

R$364,00. Tr: 373-2651.

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

MONZA - vende-se, 94, 4p, azul
met., c/ painal dig., freio ABS +

GNV. Aceita-se troca p/ veíc. de
menor valor. Tr: 9103-7891 c/
Cristiano.

ÔMEGA - vende-se, CD, 3.0, c/
kit gás. R$15.300,00. Tr:
9962-3664.

S-10 - vende-se, 2.2, bom
estado. R$10.000,00 e

assumir fncto. Aceita-se troca.

Tr: 9102-1701.

VECTRA - vende-se, 97, GLS, c/
air bag, Tr: 99694660.

PALIO - vende-se, flre, 4p, prata,
03, v.e., t.e. Sem troca. Tr: 372-
0025 ou 9975�1822.

DT 180 Preta

PRÊMIO - vende-se, 93.

R$7.000,00. Tr: 374-1117 ou

9975-0117.

SPAZIO - vende-se, 96, álcool.
Tr: 370-3287.

STRADA - vende-se, pick-up,
cinza chumbo. R$13.500,00. Tr:
8803-5791.

TIPO.-vende-se, 1.6, compl., 4p,
prata, 95. R$8.300,OO. Tr: 370-
4508.

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

c/ Vanderlei.

UNO - vende-se, 96, verde, aros
de liga leve. R$7.000,00.'
Aceita-se R$2.000,00 em mat.

de construção. Tr: 373-1012.

UNO - vende-se, mille, 92, som,
rodas de liga leve, insufilm.

R$5.800,00. Tr: 370-2809

após 18:00.

E�CORT - vende-se, hobby, 1.0,
94, dourado. R$7.500,00. Tr:

275-3544/371-3044 ou 9979-
7481.

ESCORT - vende-se, 84, preto,
gas. Aceita-se troca p/ Belina
ou Del rey. Tr: 370-3279.

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

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Revendedora exclusiva da região
de Reboques Pirâmides

G
A
G
G
GNV
<f, ...

'

A.,'
.A· .. ,J.
··G',··:
G

anco A

·
branco A
'·verde· G

'preta G

preta O

prata A
vermelha G

preto G
· preto G·'
.verde G

· branca G
ranco' G " ':.

"reto ,G:<
àzul . GNV
azul.'. ":'G
v.erde A

·

"ermelho G
86; azul A·:

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

Titan KS Prata

F-1000 - vende-se, cabine

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

GOL - vende-se, GLX, 2.0, 98,
vermo Ferrari, compl.
R$16.500,00. Tr: 3734997 ou

9107-4525.

Titan ES Verde

Titan KS Vermelha

F4000 - vende-se, 85/86, 22

dono, 82:000km, carroceria,
ótimo estado. Tr: 9979-1437.

GOL - vende-se, 1.0, 16v, cinza
grafite, c/ cd, v.e., t.e.'

R$13.400,OO. Tr: 371-8037 ou

9955-8968 c/ Sido

Titan Verde

KA - vende-se, 97, CLX, 1.3, c/
a.c., d.h., v.e., air bag duplo, IPVA
pago. R$12.300,00. Tr: 372-
0071.

Titan Cinza

GOL - vende-se, CU, 1.8, 96,
financiado. Tr: 374-1117 ou

9975-0117.

Fusca Branco

CBI.· •
Omega GLS (GNV) Prata

!)tU
1997

Verde 1985

PAMPA - compra-se, de ano 90
a 94. Tr: 373-3787 ou 9993-
1751.

GOl- vende-se, 1.0, 2p, branco';143.000km, super novo. IR$13.100,00. Tr: 373-5030 ou
I

9957-3751.
PAMPA - compra-se, 95 em

diante. Paga-se à vista. Tr: 374-
1151 ou 9962-3664.

GOL - vende-se, 1.6, 86,
branco. R$3.800,00. Aceita-se
proposta. Tr: 9975-0045.

GOL - vende-se, special, branco,
01/01, 5 pneus novos, insufilm.
Valor à combinar. Aceita-se
troca. Tr: 370-4810 à tarde ou

I

372-6025 manhã.GOlF - vende-se, 95, preto,
gas., 1.8. R$11.000,00. Tr:

371-6893. GOL - vende-se, 95, CU, 1.6, I

f';

�
.�
.fi.
S1
jõi.
�
!ii

.. Atendemos frotas e particulares ;�"

- li! convertedora de 'se
.. Mais de 2 mil veículos convertidos

REGIÃO NORTE em:

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

Rio Branco, 230 - centro

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Biz
1 Titcn
1 Titan KS
1 Titan KS Vermelha,
2 Titan KS Verde
3 Titan KS

.

Prata

Vermelha
Vermelha'
Vermelha
Vermelha

Strada
Strada

1 Strada
1

Roxa
Vermelha

Verde'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



/

TERÇA-FEIRA, 23 de março de 2004 CLASSI CORREIO DO POVO 7

. ··1 'I. �
!
.
c

.

.: ;:Jên'h'a'1�eii�f�aça Udí'�:Õtimlt'Negó�io!
�.",' •

•
. � "�"., "

',."./,<" ":':";-'
.

.
.

,/ J' II
ti

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



."VOforantinll Finanças

Moto CG 125 Titan KS
Corsa Wagon
1'-1000
1'-4000
Corsa Wind MPA
Fiat Uno Eletronic
Goll.000i
Gol GIII completo 1.6
MB 60B 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
Goll.0 8v
Gol modo Antigo, impecâvel
Vectra GLS comp!.
Uno Mille
Uno MilleI

CORSA1.0
VECTRA CD COMPl.
IPANEMA Sl/E
MONZA GL. C/ TRIO +OH

MAREA WEEKEND 2.0, 20V. COMPlETO
PAliO EX4P
PAliO 16V COMPL.
UNO MillE

ESCORT GL COMPL.
ESCORT SW GLX
RANGER
ESCORT GL 1.8
ESCORT HOBBY 1.6
VERONA GL 1.8. 4P
RANGER

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

G
G

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

� 370·3113
Av. waldem'r Grubba • Jaraguá do Sul·· se

GM

FIAT Uno4p
TIpo1.64p
Fiorino alongada
Uno

Tempra
Pampa
Voyage
ApoloGLS compl.
ParatiGL'

GolMIPlus

KadettGS

ChevetteoL
Uno 2p
Prêmio4p
Corsa

FORD

VW

F-l000 gabinada

Monzav.e., T.e.

Escort

Chevette 1000

Gol

Monza 4p cornpí.

Resta4p
Santanacf a.c., O.h.

Suzuki compl. 27.000km originais

CHEVROLET

AAT

FORD

VOLKSWAGEM

96

94

91

92

94

83

91

93

97

90

91

01

93

98

Bordô

Vinho

Verde

Vermelho

Cinza

Cinza

Cinza

Cinza

Verde

Branco

BordO

Grafite

Branco

Azul

Verde

BRANCO 1998
VERDE 1997
AZUL 1995
AZUL 1994

CINZA 1999
VERDE 1999
VERMELHO 1997
CINZA 1994

PRATA 2000
AZUL 1999
VERDE 1996
CINZA 1996
CINZA. 1994
VERMELHO 1994
VERDE 1997

R$ 7.500,00
R$ 5.900,00
R$ 7.900,00
R$ 8.500,00
R$ 3.800,00

. R$ 7..000,00
R$ -9.500,00
R$10.800,OO
R$ 7.600,00
R$ 6.300,00
R$10.200,OO
RS 6.500,00

.

R$10.000,OO

R$ 25,000,00

R$ 7.500,00

R$ 8,500,00

R$ 5,500,00

R$ 4.800,00

R$ 8.500.00

R$ 9.800,00

R$ 9.500,00

R$ 12.500,00

Scenic RT 1.6

GM
Branco
Branco
Prata
Prata
Bordô
Bordo
Vermelho
Cinza

.Bordõ
VW

Verde
Amarelo
Bordô
FlAT

Vermelho
FORD

Azul
Azul
Branco
RENAULT
Cinza

94

95
95
93
94
97

87
93
95
98
95
94
94

89
92
97

76
94
98

01
01
01
01
97
95
.93
93
95

93
69
95

89

98
94
03

00

373-0806
373-1881

00
00

azul 99

bege 91

prata 01

prata 94

preto 01

prata 99

prata 97

branco 99
branco 02

branco 99

cinza 97

prata 97

vermelho 00

R$15.5oo,OO

R$ 33.000,00

R$15.ooo,oo

R$ 18.000,00

R$1V·.OOO,oo

R$ 18.000,00

R$ 7.700,00

R$12.5oo,OO

RS 7.300,00
RS 7.500,00
RS 9.300,00
R4 6.900,00
RS 6.500,00
RS14.3OO,OO
RS17.9OO,OO
RS 7.800,00
RS 1.300,00

.

R$10.900,oo
R4 9.300,00
RS 9.500.00
RS 8.300,00
RS 5.400,00
RS 8.300,00
R410.5OO,oo

R$36.000,00
R$ 6.800,00
R$19.5OO,oo

G
G
G
G
G
G
A
A
G

FORO

01
99
01

96
96
98
97
01
98
03
99

97
97
96
00
00 Ver emet

01

96

96,

95

95

94

92

91

verde

cinza

.cínza

PAliO

CLlO·
.

" I;W' ":'
s-)(j[lE LUxE

, RANGER'xl'.
,,:,;' :. PARATi ..

..

:CORSAWIN
.

s.: ,,,.,·,·PAlIO'.(·
JEEPGcHE.

.

F10®
CORsAWAG.ON
'. \/ECTR..\

, \/ERONA
GOL

Rodocar
Veículos 273-6549

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - jaraguá do Sul

Celta 1.0 4p VHC branca 03 G
Ka 1.0 2p zetec rocan dourado 00 G
Gol GHI 1.0 4p Bv branco 00 G

Ka 1.0 2p prata 99 G

Corsa 1.0 4p M PFI preto 97 G

Ranger 2.3 2p cl GNV preta 97 G
Corsa 1.0 2p M PFI branco 96 G
Uno 1.0 4p eletronic azul 93 G
Kadet 1.8 2p EFI cinza 94 G

Omega 2.0 4p compl. verde 94 G

Quantum 1.8 4p básica branca 95 G
Gol CL 1.6 2p CHT azul 92 A
Monza 1.B 2p SL/E verde à7 A

Del Rey 1.8 2p G L vermelho 90 G
C8X 750 Wind cinza 90 G
CG 125 C/ partida e freio a disco prata 00 G

._-
VVotOrBntim I finanças

\ '.

W. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

li

94/94

01

00/01

00/01

CAMINHÕES

R$ 40,000,00

R$ 85.000,00

R$ 102.000,00

R$ 28.000,00

R$38.000,00

carroceria

3° eixo chassi

çhassl

turbo daly

. Branca
Bordô
Vennelha

Preto
Azul

Dourado

Bege
·Azul.
.Pratá·

..

Vennelho

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

311-0802
311-8281

.

Corsa sedam compl, modo Novo Prata

Corsa Classic Azul

Golf 1.6 compl. air bag Venmelho

Clio RN cl a.c. + trid Azul

Resta 4p a.c., O.h. Branco

Corsa 4p cl d.h. + trio Azul
Resta 4p cl opc. Verde

. Corsa sedan milênio, ac/vte Prata

Gol 1.6 power d.h., Trio Branco

Gol Power 16v, d.h .• Trio Branco

Parati Summer compl. Bordô
Gol Special Azul

Palio Weekend ElX compl. Azul
Palio EOX cornpl, Cinza

Scenic RT 1.6 compl.
Astra 'GlS compl.

Rua João Planlnchek, 293 - Nova Brullla -

Gol CL 1.6 Branco G 92/92
Pa"," Branco G 85
Passat LS \'ermolho A 19/80
""'_ CL Azul G 88/88
""'_ Plus Azul A 86/86
F\ls<:a Azul G 72/72
logu. Prat. G 95
Savellil aranca G 00
�ombl f\lfgão Branc:o (l 87/87
0..20 Sufan com):)!. Prata O 89/89
Che�\te A 83
Corsa GLS \'ermolho G 96
Kadelt EFI \'elde G 93
KadeltGSI Pnota G 93
Palio Grafite G 91

=�,16. = � ��
UnoMlleSX Azul G 96/97
Uno 1.0 \ Prata G 91

Millys � G 10
'R_ WlIIys '"'Ide G 76/76
HOO Bege G 65/65
Escort B...-.:o G 84
Con;eIII Marrom G 84

.

Con;eII '"'Ide G 76
T_ 94
MB 608D \'ennelha O 80/80

R$ 6.200,00
R$ 3.700,00
R$ 2,500,00
R$ 5.000,00
R$ 4.800,00
R$ 2.500,00
R$ 9,500,00
R$ 9.500,00
R$ 3.800,00

=}2��:gg
R$ 13.000,00
R$ &900,00
R$ 10.000,00
R$ 11.000,00
R$ 10.000.00
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$ 6'.500,00
R$ 20.000,00

03
03
01
01
99
98
96
02
03
02
01
00
03
99
01
99

94

91

94

92

88

93

96

92

98

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

Vectra GLS 2,2
Gol GIII 4p, 16v
Astra GL compl.
GoICL1.6

CorsaWind 4p
Goll.0

GolGllll.0, l6v, Plus compL
CorsaWagon GLS 1.6 compL
Vectra GL compl.
Pala Classic, compl.
Palia Young, fire, 4p, c/ opc.
Gol1.08v4p

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

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

Golt 1.6 compl.
Parati 1.0 4p I.t., o.t., a.q,
Saveiro 1.6 MI GIII

VW

�l� fNIXO ������!
I1Ipra Vende Troca Financia
IlIIer Marquardt, 1850 - Barra da Ria Malha - Jaraguá da Sul- se

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

cjnza�1.
prata
prata

bordô
branco
branco
verde
prata
preto
branco
branco

fire
Glllplus, gasolina, 4p
a4p

f.ONTilI
VEICUlaS

372-0676

Uno ELX 4p 94

Gol CU 1.6, cd e roda 96

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

vw 12.140H

vw 17.210

VW26.300

Kla 8ongo

Iveco Furgão 3310 99/99

98

branca 4p,1.0,16v,

grafite 1.8 cornpl.

azul GLS, comp!., GNV.

azul CO-GNV

branco Plus,4p
branca c/ carroc. Madeira, diesel

preto 1.0,opcinais

branco GSI, compl .• 2,0 gasolina
cinza 1.6, gasolina R$ 7.800,00

gabinada, diesel, campl. R$ 31.000,00
cinza 1.6 cl prot. Caçamba, lonamaritima R$13.980,OO
marrom CL 1.6 R$ 6.700,00
dourado CO, couro, 6cc R$18.0oo,oo
azul cl opc, R$ 6.700,00

Ia-se carro 1.0 acima do ano 95

SantanaQuantum
Vectra CD cornpl.
Clio RN compl, -v.e,

Parati 99

Meriva 03

Omega 93

Omega 95

GolGIII 01

1'-1000 89

Gol 95

,Kadett conv. 94

Escort Euro. 93

0-20 92

Saveiro GLI 99

Voyage 91

Omega
Uno Mille 93

Com

Gadotti vrícur.os
Fone: 47 372-2143

Mototroom-cas8rompl.Azul
JetskySeadoo 750
KiaClarus Prata

GM

G
G
G

G

Corsa Wind 1.0
Corsa Super 4p 1.4 GL v.e., T.e.
Vectra 2.0 GL compi. 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,
Escart Hobby LO, I.t., d.t., a.q,
Ranger 2.5, bancos de couro

Escort SW 1.8 16v compl,

G
G
G

G

G
G
G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

'G

Monza SLE, álcool 1,8
Goll.6
Voyage 1.8
Monza SLE, 1,8, compL, 2p, gasolina
Fusca 1300
Chevettel DL 1.6
Ranger XL GNV
Parati 1.6 álcool
Gol1.6, gasolina
Escort Europeu
Vectra GL
Santana compl. 2.0
Palio 4p
Pálio, LO, ED, 2p
Uno, 1.5, IE, áíc,
Fiesta 4p
Saveiro 1.6
Saveiro 1.6

Fusca 1300

GoI1.32p
ApoloGLS2p
VoyagelS2p
UnoCS1.32p
Premio 1.0 2p
Ranger2.8 CO
VeronalX1.84p
Corsa 1.04p
BlaserOlX 2.2 4p
Yamaha125K

Cinza

Azul

Verde

Bege
Cinza

Cinza

Cinza

Branca

Cinza

Branca

Verde

FIAT

FORD

GM

MOTOS

HondaC100Biz Preta G

IMPORTADO MeroedesC2804p Preta G

BMW3251Mp Cinza G

Barraca pI camping completa

W veíeulos 373-4047

FIAT

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

FORD

TIpo IE 2p (-a.c.) Preto
UnolE Verde

Tipocompl .• leto Cinza

Fiorino àlcool Branco

EscortHobby2p Prata

EscortSWcompl.+leto BordO

F·1000FBalltermito Pmta
EscortL Azul
EscortHobby Vermelho

CorsaWind BordO
CorsaWind BordO

logllSGLS. rompi. Cinza

l�Gl Prata
.

Gol CL B",nco

Sanlana Verde

GoI2p Bmnco

GM

vw

branca
prata
cinza
prata
prata

96
92
92
87
78
93
95
89
93
93
97
96
00
98
94
98
98
91

prata
prata
dourado
branco
verde musgo
branca
prata
verde

prata
prata
branco
verde

preta
cinza mel.
azul

G

G

G
A

G

G

O

G
G

GNV

G

1981
1983
1992
1983

1991

1987

2002

1994

2001
1996
2001
2001
1995

1993

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo-.

ferroviária)

preto

R$ 28.000,00

R$ 18.500,00

R$ 9.500,00

R$ 45.000,00

R$ 12,500,00

R$ 8,500,00

R$ 7,500,00

R$ 19.000,00

chumbo

preto

branca

ce_...
1IIIOIE
RICA
fItIIIII_

3�0'3�2895
RUA BERNARDO OORNBUSH, 1654 - BAEPENDI - JARAGUÂ DO SUL· SC

Chevette + rodas

Ternpra compl. Único dono

Logus
Escort Guarujá compl.
Uno 4p

Titan

Uno 2p

GoIM!

87

97

94

92

96

01

93

97

prata
verde

trava
V.e, • trava ai.

completo, ar
Trava
aq- limpjdes. _

Ar
a.c.

cinza

borda

verde

prata

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

branco 01
'preta 02
-

-branco. 00
azul 99
branco 99

•

azul 98
branco 91
branco 91
bege 98
verde 95
preto 95
preta 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/vermelho88/89

Gol MI1.02p
VT ·Shadow600cc
Go1G1II16v2p
FiestaGL 1.D 4p
OucatoFurgão2.8 diesel
EscortGLX 1.816v, compl.
Pampal.6L
Parati 1.6 MI cl a.c.
Palio 1.0 4p a.c.
OmegaGLS 4.1 compl.
Passat2.0 4p compl •

Gol CL 1.6
Gol LO
LogusGL1.8
Corsal.02p
KadetSLE 1.8
Ipanema SL 1.8
Saveiro CO
MonzaClassic 2p
1'-1000
Pampa1.6
Uno1.3S
Del Rey 1.6 GL
Escort

SantanaQuantum GLS

,Voy�ge >

Monzll ,
..

'. Del Rey'Ghia .
.

Coicelll> : ..

. EscoitGLf.6 •..• '
...

"
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10 CORREIO DO POVO CLASSI

branco. R$9.800,00. Tr: 370-
2385.

KOMBI - vende-se, pi 9

pessoas, 82, motor' novo.

R$5.000,00. Aceita-se troca. Tr:
9980-4313.

PASSAT - vende-se, 86, ótimo
estado. R$3.500,00. Aceita-se
troca. Tr: 372-2402 hor. comI.

QUANTUM - vende-se, compl.,
de particular, ótimo estado.

R$15.000,00. Tr: 9985-2302

após 19:00.

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

I 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.

BESTA - vende-se, GS, 12

lugares, 00, cornpl, Tr: 373-

5030 ou 9957-3751.

CUO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de
som, t.e. 5p, trava pi crianças,
rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tr: 370-8928.

CUO - vende-se, 01, Rl, a.c.,

trio, trava. R$16.500,00. Tr:
373-4997 ou 9107-4525.

DODGE - vende-se, camlonete,
Dakota Sport 3.9C, 99, cabine
estendida, verm., compl., gas/
GNV. Tr: 371�506.

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.

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

TERÇA-FEIRA, 23 de março dezO�1 TI

0362 ou 9975-6721.

XLX 250 - vende-se, 83,
preparada pI trilha, ótimo
estado. R$2.000,00. Tr: 273-
6242.

.

YBR - vende-se, verm., 02.
BIZ - vende-se, 03, preta, R$1.500,00 + 16x R$192,00.
impecável. Tr: 376·1481 ou

Tr: 9975-5167 cl Martim.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.

CB 500 - vende-se, prata, 98.
Tr: 9101-7158.

CG 125 vende-se.

R$3.200,00. Tr: 9952-9649.
.

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

DR350. Tr: 374-1117 ou 9975-
0117.

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

HONDA - vende-se, 74, 750

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

TITAN - vende-se, 01, ótimo
estado. Tr: 372-2591 cf
laurita.

TITAN - vende-se, 00, dctos 04

pagos. R$3.100,00. Tr: 9905-

AROS - vende-se, quatro aros

14", de Fiat tipo, ql 1 pneu.
R$80,00. Tr: 370-6719.

CD PLAYER - vende-se, pI
carro, Sony, cl controle ·e 2 auto

falantes, trixiais, 50ww RMS, cl
nota fiscal. R$450,00. Tr: 8802-
8968.

COMPRA-SE - pick-up saveiro,
pampa ou fiorino, em ótimo

estado, até ano 92. Tr: 371-
7526.

RODAS - vende-se, TSW, aro

16" modelo VX1, furação
4x100, com pneu Pirelli P7000

,

195x45. Tratar: 372-3235 cl
Gláucia.

RODAS - vende-se, de Gol GTS,
cl pneus, orbital. Tr: 9131-2157.

RODAS - vende-se, jogo, de

Porshe, aro 15, cl pneus que
servem pi carro Fiat e

Volkswagem. R$800,'OO. Tr:
9101-4214 cl Ruy.

SOM - vende-se, automotivo,
2sub, caixa selada, 2 cornetas
+ 2 de titâneo, quatro 69, 2

módulos + fiação. R$1.800,00
nego Tr: 376-1903.

SOM - vende-se, aparelho de

cd, Pioneer, cl MP3, modo 4550,
cl controle, novo, na caixa.

R$585,00. Tr: 376-2206 ou

9111-9968 cl Alexsandro.

AR CONDICIONADO - vende-se.

Tr: 371-7570.

'C'�'�:"'de"'Peç��"'Antõi
ErQp'ª-fq'J

�
_Fone: 370-2764

1�;�:�.:�,�::a�:,�.�,�:�.7�:

diverso_
AR CONDICIONADO - vende-se,
Consul, 10.000btu, cl 1 ano

de uso. R$800,00. Tr: 273-

5144.

BARRACA - vende-se, pi 3

pessoas, nova., modo Iglu.
R$100,00. Tr: 275-2140 ou

9117-6404 cl Viviane.

BICICLETA vende-se,
sundown, 18 marchas.

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

BOLSA - vende-se, de viagem,
semi-nova. R$90,OO. Tr: 8803-

6061.

CACHORRO :- vende-se, filhoti de
de poodle e micro-toy, brancl 31
Valor à combinar. Tr: 373-3181. -

----------. CA
CACHORRO - vende-se, filhoil ale
de cofab. Tr: 373-3787. 31

CACHORRO - aceita-se doaçfu CA

de rotweiller, filhote ou adunl mi

Tr: 373-6247 cl Valdemiro. 21

C!,CHORRO - vende-se, filho!1 CA

de boxer. R$200,OO. Tr: 371 Tr:

3655.
----------. CA

CACHORRO - vende-se, filho!1 de

de poodle, micro toy. Tr: 211 sã

1587. far
__________ .Va
CACHORRO - vende-se, filho!1 8:

<'

•

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

Operacionais, Soluções de Conflitos, Configuraç�es e Substituições de Peças. etc.

"Um click em sua vida pessoal e p r o f r s s r on a l

! Computadores
,

cO_I'!lP�����_'_M_' _

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD

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

comércio e

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

Oferta
MICRO a partir de:

R$ 1.487,00
. A vista ou financiamos

em até 24 meses.

Configurações: Duron 1.6' - 128

de memória, Hard Disk 40GB,
modem 56k, cd rom LG S2x,
mãe ECS, Placa de vídeo AGP 32 mb,

monitor IS" Samsung, drive
1.44, teclado, mouse, gabinete
300-.:v, cáixas de som amplificada,
18Ow, placa de som e rede,

Vende-se .

Monitores
usados com

garantia. R$
150,00 unido

Programas/
licenças do
windows

excel/word/linux

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

··I;i�'�@ib�$f.:C:001,brl
j;:.;::"::,,_':::." :'_c:::._
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SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de umoesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
t'l1tÚ4- de� ti-� Ú4, s� des� de4«4&� tU/-

1f!�. éKtu etH-��_� des� da. Aetútu

de pintcher, nº1. R$120,00. Tr:
376·2393.

CACHORRO - vende-se, pastor
alemão, cl 5 meses, puro. Tr:

373·3787.

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

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

CACHORRO - vende-se, 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 Pornerane a anão,
labrador, boxe r, buldogue
inglês, pit buli, todos cl
pedlgree ou contrato. Tr: 370-
8563 ou 9103�3580.

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

CAIAQUE vende-se.
R$100,00. Tr: 273-1774.

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

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

CARREGADOR - vende-se, de

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

CARRINHO - vende-se, de

cachorro quente. Valor à
combinar. Tr: 9117-2447.

CARRO - vende-se, de controle
remoto total, na caixa, semi

novo, cl carregador. R$30,00.
Tr: 273-0944.

CELULAR - vende-se, Motorolla,
V8160, ,vivo, pré pago.
R$350,00. Tr: 372-3157.

Viços da região
,;ee.com.br

(

m.or

Ruà João ',�", dn.t'lscheck, 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

Referência' de nosso trabalho (calçadão e pátio da SCAR,
Floricultura Manque, Colégio Municipal Rio da Luz)

em dedetização

CORREIO DO POVO 11

Os

Situada na rua Antônio Gesser, 40, no bairro

Czerriiewicz, a Imunizadora Jaraguá conta com uma equipe
de seis funcionários que atuam nos serviços de dedetização,
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

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

Jaraguá iniciou suas atividades em 1976 prestando serviços
à clientela local. Atualrnente, 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 Itapccu,

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

dedetização, além de já ter obtido outros prêmios, inclusive
corno destaque na preservação ambiental.

E SUA CASA OU'INDÚSTRIA
.baíxo teor Tóxico)

n ônio Gesser, 40 - Czerniewicz
. á do Sul - Telefone: 371-1558

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

CELULAR - vende-se, LG.

R$150,00. Tr: 376-2393.

CELULAR - vende-se, LG.

R$100,00. Tr: 371-9256.

CHIQUEIRINHO - vende-se, pi
neném. R$60,00. Tr: 372-

1593.

COMPRESSOR - compra-se,
industrial, em bom estado. Tr:
370-'8088.

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

COMPUTADOR - vende-se. Tr:

Tudo em colocação de lojetcs, paralelepípedos, cokiqrcmc.
Espedalizada na colocação do verdadeiro peiver, intertravado.
Temos compactador e policorte.

FONE/FAX: 392-3071 ou 9'122-8935.

AULAS DE PINTURA
Com a artista plástica Magda Stahlke.

Pintura em óleo sobro rela, nas mais, variadas 1,t\cnic1L';, desde ()

acadêmico, técnicamista (com aplicação de outromaterial), abstrato.
etc, Técnicas para você descobnr o seu estilo próprio e desenvolvô-lo.
Estas aulus o ajudarão a despertar li criatividade, senso de clit6tica,
liberar ti espontaneidade e auto-confiança.
lt uma excelente terapia pura ajudar na cura e prevenção de

depresBiio e para desenvolver urna hoa auto-estima. quI' é

fundamental para todas ás áreas da vida.
I� I II na aula semanal de 3 ou:1 horas de duraçaõ, 4 vezes por mês.Você

pode escolher (,) tempo, e os horários disponíveis nos períodos
matutino. vespertino ou noturno. Voc,� também pode optar p()r aulas

. avulsas, onde V()C(� faz seu horário de acordo COIll sua agenda, Se

desejal'façlllllll(J (lula erperimental.

Fale hoje mesmo com a Magda da AJAP, pelo fone
371-0873 ou pelo e-mail: mstahlkeiêterra.com.br

370-8599.

CONSÓRCIO vende-se,
sorteado. R$3.500,00. Tr:

9995-27,78, cl Ahtônio.

CONSÓRCIO - vende-se, em

andamento, c/17 prest. pagas.
Desconto de 45% nas presto
-pagas: Tr: 370-5602 cl Volnei.

CONTRA-BAIXO - vende-se

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

DISCO DE ARADO - vende-se;
pi carnes, original, de

implemento agrícola, excelente
,pi picanha, peixe, assados etc.

R$40,00. Tr: 370'-1058 ou

9962-2865 cl José.

ENCICLOPÉDIA:'" vende-se,
Barsa, compl., ótimo estado, cl
bíblia, atlas e 9 livros do ano.

Aceita-se troca. Tr: 371-9897

ou '9905-8113.

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

I

ENXOVAL - aceita-se doação, de : ','Ibebê, c/ pessoa carente. Tr: I ji
370-4445 cl Joice após 18:00. !

I

ESTUFA - vende-se, pi
estamparia,

Met,alnox.
Tr:

370-1,'7861.
'

,
,

FILMADORA - vende-se, JVC, I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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is DE
ARÇO

GEOMETRIA - SUSPENSÃO

FREIOS - PNEUS

k i k a r @ n e tu no. c o m . b r

Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaraguá do Sul Santa Catarina

TEMPERADAS NOS

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

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

FOGÃO - vende-se, à gas, 4

bocas. Tr: 371-7797.

FREEZER - vende-se, 230L,
Cônsul. R$380,00. Tr: 372-
1593.

GALPÃO - vende-se, pré
moldado, 13x10, c/ õm de pé
direito, c/ cobertura.

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

GELADEIRA - vende-se, Consul,
280L. Ir: 371-8040.

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

JOGO DE QUARTO - vende-se,
infantil, babylândia,
laqueado, cor creme. Tr: 371-
5153 comI.

LIXADEIRA - vende-se, de fita,
c/3m, nova. R$1.000,00. Tr:
376-0551 c/ Udo.

MÁQUINA - vende-se, de
costura, overloque, cobertura,
4 agulhas. Tr: 370-7861.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, oveloque, marca

Rimoldi. Tr: 370-8599.

MÁQUINA - vende-se, de

escrever, elétrica, Cânon, c/
tela, último lançamento.
R$150,00. Tr: 150,00. Tr: 273-
0944.

Saiba emagrece�sem

parar de comer:

Conhe�a o programa
DISCIPLINA ALIMENTAR

Info(ma�õe$: 9973-3814

*

telefonia e segurança

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

escritório e residência.
Produtos e serviços para telefonia,
rf:des de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

Centrais telefônicas 'ntelbras

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

Mais Qualida�e

Para o lar
e para a IndústriaTECN.

CALHAS

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com Q

qualidade em tudo que produz: Calhas, Coifas, Aqueced�
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 EXCELfNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A TECNO CAIlI! 77
Rua felipe Schimidt, 279· Cenlro - Jaroguó do Sul. SC . fones: 370-6448 - 275·0448 . fax: 371.!I! 00

MÁQUINA - vende-se, de

costura, Debrum, 2 agulhas. Tr:
274-8107. PIANO - vende-se, Essenf �o

ótimo estado. R$5.500,OO.1
275-3541.MÁQUINA - vende-se, de lavar

roupa, Brastemp, p/ 12

pessoas, revisada. Aceita-se

troca. Tr: 371-9897.

TO'

---------1,
QUIMONO - vende-se, tamarr R$
de 10 a 12 anos. R$30,OO.
370-7995. ro

OURO - compra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada. SECADOR - vende-se, pI ca

Autêntica Pizza Paulistana -:

Forno à Lenha
VE
bal

Rua Exp. Cabo Harry Had/ich, 831 - Cen.

(próx. Supermercado AngelonlJ
Fone: (47) 275-6464 - Jaraguá do Sul' se

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

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

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 1.9"
Patch Cable CAT 5e

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interiones
Cancelas automáticas o/ portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P18 e Calor)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

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

VENDAs_E-SERVIÇOS: Rua: Onélla HOI", 104 .. Vila Lenzl· 'Jalaguá do Sul- se I emall: maketel@terra.��m.bl· - Fone/Fax: '(471371)7001
� � �, y
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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.

de coluna, Pandora. R$200,00.
Ir: 376·2752.

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, cf controle, bom estado,
cf suporte. R$250,00. Tr: 273-
0050.

TOCA DISCO - vende-se, 3 em

1, gradiente, bom estado.

R$100,OO. Tr: 276-0478.

TORNO - vende-se, mascote,
Nandine, bom estado.

R$15.000,00. Tr: 9975-8433.

VENDE·SE - mesa de tênis. de
mesa, compl. R$100,00. Tr..
376·2393.

VENDE·SE - máquinas, torno de

bancada, furadeira de bancada

c/ motor, pcilicorte c/ morsa e

solda de Assitileno.

R$5.000,00. Tr: 9975-8433.

VESTIDO - vende-se, dois, de

prenda, um verde e um bordô.
Tr: 371-5270 noite ou 371-
5042 comI.

VIDEOGAME vende-se,
Nintendo 64, ç/ 3 contr.,
rnernory-card, 4 fitas, um ano de
uso. R$350,00. Tr: 371-3375
na parte da tarde.

VIDEOGAME vende-se,
Dreamcast, c/2 contr. e 3 jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, c/ 2 controles,
memory card, 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$750,00. Tratar: 376-2206.

PLAN:ET GAME
• VENDAS 'LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

.

VENDEMOS E ALUGAMOS '

TOOA A LINHA DE
ViOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• PLAYSTATION 2

'xeox
'PLAYSTATION ONE
, OREAMCIIST
'NINTENOO 64
'GAME BOY COLOR
'GAME BO., ADVANce·
'NINTENOO GAME CUBE hÍlranode_imllllo: segU!ldaa $Iglllldadas 10:00 Í$22:oo;

�ua: Bertha Weegue ,1087· Barra· Jaraguá do Sul· E·mail planetagame@ibest.com.br'

PREVINA·SE
Use Camisinha

PREVINA·SE
Use Camisinha

PREVINA·SE
Use Camisinha

A mais completa, possuída, ,

agradável e perfeita. :
•••••••••••••••••••• ** •••
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Tratar:

12 Apresentação do Relatório e Prestações de Contas;
22 Discussão e Aprovação de alterações estatuárias

(adequação ao novo Código Civil).

SOCIEDADE ATIRADORES DIANA

Rua dos Atiradores, S/N
Guaramirim - se

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/04

o presidente da Sociedade Atiradores Diana, Elisabeth

Guenther, no LISO de suas atríbuiçôês e de acordo com o que
estabelece o artigo 52, item '1)" dos estatutos, vem através

do presente, convocar todos os associados a participar de
uma ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia

31 de março de 2004, nas dependências da Sede Campestre
da Sociedade, sito à Rua Otto Lemke, S/No A primeira
chamada será às 19:00hs, com a presença de no mínimo

um terço do total dos sócios e a segunda às 20:00hs, com
qualquer número de sócios.

Ordem do dia:

Obs: Somente terão direito a voto, os Sócios Patrimoniais

que estejam em gozo pleno dos direitos conferidos pelo
estatuto.

Guaramirim, 16 de marco de 2004.

Elisabeth Guenther - Presidente

373·4997 9107·4525

Botafogo Futebol Clube.
Rua Pastor Albert Schneider, 157 - Barra do Rio Cerro

CEP: 89:260-300 - Jaraguá do Sul - SC
Fone: (47) 376-1775 - C.G.C.: 79.378.089/0001-84

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o Botafogo Futebol Clube convida os sócios quites com suas.

anuidades, para a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada

no dia 28 de Março de 2004, às 08horas e 30minutos em

primeira convocação e às 09horas em segunda convocação,
com qualquer numero de sócios presentes, tendo por local a

sede da sociedade. Para deliberar sobre os seguintes assuntos:

1 - Leitura da Ata

2 - Prestação de contas referente ano 2003.

3 - Assuntos diversos

A Diretoria.

SIMPAtiA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 'h copo de água e dentro dele o

número de grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja
perder. Não coloque grãos a mais, pois os quilos perdidos não
serão recuperados. À noite beba a água deixando os grãos de

arroz, completando novamente com 'h copo de água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com 'h copo de água. Sexta
feira pela manhã em jejum beba a água desta vez com os grãos
de arroz junto. É importante conservar o mesmo copo. Não faça
regime, pois a simpatia é infalível. Publique na mesma semana.

Agradece C.A. R. L.

Anuncie aqui!
371-1919

Natasha

r

i com acompanhantes I

j !:. vo,,. ,<14 ,""",do do fir_", "11 co,a sem com""oi., ,o"h. i PR EV INA.SE
1

j ,""h"., nuee ""u"d' '0" lindO' "oh!�,,,h.o!.. Z4 h te ! Use Camisinha 'I Jarasuá do Sul
� QI) S(l.!J dl��or. Tames �t(l.ÇOS Rce�tívcús: P. $luto QffllldirmHlfo. �
i T"do �RNt f:tvotn(l(!t st voei! c!iQnfp.. T�mbiim �1�mdQmo!: hof6í�,f

l�7?:ºº?? .not'.I" 1,,'dn�'ln'·ln � I L!.1J ." .. " " " "" ' I ?ttl�Q�?ll., ,., , " ,_ "",, ,

,
_ " .. _ ...•. "." _ " , -""_ _ " _-,._ ,,. -"", .. ,_ _-, '.,-_ _._ .. ,

! LOIRO - OLHOS VERDESq -

;

MARCOS
i Iniciante. somente para 'Anuncie aqui!; mulheres .

19143-7678' 371-1919

! Das 81t') às 1211s c 22hs â I h I....-_.---_---- ... --.--... _----._'.-------,,_--_."

Se o seu marido sal para jogar bola ou

beber com os a.mlgolip ligue para mim

(8runo), loiro. olhos verdes, 1.78 de altura,

c. .7".•
5

__ka"..•••..o_:_._t:"._�__:_:.,,:.. ,,_O-.:__ ,,�__:,._:
ra

__ ._e."I,a._S_)•_ ,,< " _ ..•..__ ., _ .. , "............

I
_ __ _ .

Anuncie aqui!
371-1919

IAnuncie aqui!
371-1919

para eles, !
elas e casais

'

I
MORENO CLARO. !,8Jalt .. 75kg. 25 ANOS.,

9963-80021.•..................... , , ,
'

.. _.

-1
_.- .. --_.-- .. --_ .. _ .. - .. - .. -.-.- .. --.

Eduarda, I 9 anos,
morena bronzeada, "

PREVINA.SEJ
dos olhós verdes e

U corpo escultural.
se Camisinha Atende hotel,

morei e residência.

�__ 21_i_J.:f:Iº5_l
i -'-' ,----.-----

i II
! II
jAnuncie aqull] ',I PREVINA-SEi 371-1919 Use Camisinha

!

I

PREVINA·SE
Use Camisinha

9963-5544
Atendemos Motéis, a domldlio e temos local
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CS Recursos Humanos

admite:

EM ELETRO ELETRÔNICA (CONSERTO

--------------------------------------------------------'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..._

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

TELEFÔNICAS)
• MECANICO DE EMPILHADEIRA 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 ... )

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

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

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

• TÉCNICO

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 ruturo!

CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA

A SUA EMPRESA MERECE!

DE CENTRAL

,I
I

Fone: 371-6110
9905-2653

-�j
\..' g:áce C(j(rf"f0

e Distribuidora de Cosméticos:

=m« d�. c;'(M(LS- '.SflInllnlL

fone: 275 .. 1450
Av. 1'1''''. DcoJ_oro da FOI1'''':''_' 491
s��lól '01 . Centro. Jaragmi l10 Sul

Manipulação de fórmulas médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos mlllipubdos

Fone: 371-8298
-

Rua oão Pico/li 110· Centro

SAUDE Bc I

Os cuidados no uso dos óculos escuros

o sol forte, típico de um país tropical como o nosso, não

prejudica apenas a pele e os cabelos. Os olhos merecem também
cuidados especiais. Isto porque os efeitos dos raios ultravioletas
A e B são cumulativos e, quanto maior a exposição, maiores são
os riscos corno passar dos anos.

Basta andar pela rua com um pouco mais de atenção, para
percebera variedade de modelos nos rostos das pessoas, Mas
será que eles realmente protegem? A oftalmologista Ora.
Fernanda Carneiro nos explica, em entrevista exclusiva ao

portal www.saude.com.br.·quais
oscuidados que devemos ter com os óculos escuros. Fala sobre a

verdade e os mitos ligados ao assunto e nos dá, ainda urna

orientação quanto ao uso correto de alguns medicamentos.

Óculos e'scuros realmente protegem os olhos?

A luminosidade em excessq causa ofuscamento e sensação de
desconforto visual. Os olhos têm mecanismos naturais para
minimizar a quantidade de luz que chega até a retina, que são o

estreitamento da pupila e o fechamento reflexo das pálpebras.
Os óculos escuros também são uma barreira importante neste

processo, principalmente em pessoas que apresentam fotofobia
(sensibilidade à luz).

Que tipos de filtro existem para lentes escuras?
Existem lentes coloridas (de várias cores e tonalidades) e lentes

fotossensíveis, isto é, lentes que mudam de .cor em função do

grau de luminosidade. Elas .escurecern quando há grande
luminosidade e se tornam claras em ambientes com pouca luz.
É importante que as lentes coloridas, fotossensíveis, e mesmo as

lentes completamente transparentes tenham 100% de proteção
contra os raios ultra-violeta, pois estes são nocívos aos olhos,

podendo causar, a longo prazo, a formação de catarata e até
mesmo degeneração retiniana precoce.

Quais os problemas causados pelas lentes sem filtros?

Usar lentes sem filtros UV é como sair à rua sem filtro solar

para a pele, ou seja, os efeitos dos raios solares cumulativos só
aparecerão a longo prazo, não sendo possível perceber
nenhuma alteração ocular imediatamente.

Há alguma contra-indicação para óculos escuros comprados
em camelôs?'

Os óculos escuros comprados· em camelôs têm origem
(fabricação) desconhecida, podendo causar distorções dé
imagens e desconforto visual após certo tempo de uso. Além

disso, que garantia temos que essas lente. têm proteção U V?

Existe alguma maneira de saber se os óculos comprados em

camelôs possuem fi Itros?

Já existem no mercado aparelhos que detectam a existência de
filtro U V nas lentes. Algumas óticas já dispõem desse

equipamento.

Quais as doenças que o uso incorreto dos óculos escuros causa?
Existe o mito de que o uso de óculos incorretos causa doenças
oculares. Isso não é verdade, O que pode ocorrer é desconforto
visual e dor de cabeça,
Quais os principais cuidados que se deve ter na utilização
destes óculos?

Os óculos de procedência duvidosa ou desconhecida devem ser

evitados. O ideal é adquirir óculos em óticas de confiança, pois
essas especificam o fabricante.

.��
Saúde e Beleza

_ Shampoos, cosméticos,
! sucos naturais de Babosa

(Aloe vera)

- GINECOLOGIA·
,

�
�JolGSiri��

, CRM/se .I2Q2 - TEGO 030,19

lLl!>il!!ação SOBRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: GiI.iUll'n/lI! P/Ct'gc 50 � SL 4D6

Fone: 370-1705
�?St!I}lflla'fi?t.lelWW,comil}l' � lamgwí do.SII!
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I
Tele Entrega

Horário :'ll'nd�m('1l10: oSiih. ;llt� IJh." ilo: I Jhs.

Sego a Scx. das Shl'i ii� l1h,� c dil� 13h�;.;<. I�hs.

Anuncie aqui!!!
371·1919

& Arquitetura
Topografia

· Medição de terra
· Desmembramento
· Regulorização de medidas
· ProJeto e execução
IresidenCial, comercial, etc.)
· Reformas em geral
· Paispgismo
370-7611/9911-2525

Wo�er Marquoldf,744 Sl5

AUTO PEÇAS

Papagaio
Em NOVt;,1ibT�foi'irl�';lgJlTad�
a nova loja da Alttb

Pap�gâio/ lo�
.

Rlla25 di T�

371-1063

Ánuncie aqui!!!
371·1919

, A
.' nn

! nuncle aquI •••:

371·1919

: :
. .

i Anuncie aqui!!!
371·1919

Fone' (47) 373·0703/ F ... (47) 373·1138
Rua, Alhanáslo Rosa. 115 • Guaremtrtm - se
e-m e u : frellagd@netuno,com br

S''';m,éFe'iie.
InstaladOra

L;@,R,ge, · ...ida
,�.

'>'"
. ,

RUI4 2S DE JULHO, 1650 -

VILA NOVA - JQuÁ DO SUL
E.mail: PaPoQoiO@terra.com.br

ua Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schroeder - se

(47) 276-3429
9975-5659

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC
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i TRABALHOS"
I COM LAVA-JATO'!
I (Água quente e fria)

". i
I DelfellIaçio lCUplDs'balJ I
i lavação el'fRlul8l1eTeI_ e lIIIm i
I ((l l/QllJeza deDilo tÍflflae :< 1
I Im/llJl1IHlallllll8çã8 dePIIflas !
i Trabalhamos onde você precisar i
I (cldadurala,sitlo, etc_) •

I {41l 310·1488 I 31O·BB101 9602-31351 L .... --,.----

1 ... Rua:.Jo�é.l(r;ust!,.212 .,Vila�ova.JôI�uá.doSul •.sci

MudançasJ
fretes e

viagens com
F-4000 Baú.

"'";

Serviçó' de Instalações
61' Hid ' r'.

.

. �, • I, ��v lCa,
ricàdê,Postes

iII elA DOide 6'e 8 metros : ;
I '

(47) 374- 430 IFOTOCO�AVO!S�M�E���
9991-8567 I - MATERIAIS DE CONSUMO

:
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA

276-34171
LI.u.• �� de.IIlIIlI,.�.5.:.VI.I.�.....!.·.JlrIIIU�.d. ., SId.:.� .. !

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Tratar: 274-8456
9902�7575

. .

( Anuncie aqui!!!
371·1919

Acessórios em Geral
Cosméticos - Fantasias

Roupas íntimas
Brincadeiras· Artesanato

Endereço, atendimento e entrego
com total privacidade

I Mensagens
I

1276-3:6211.I ATENÇAO! I
I Novidade em Jaraguá do Sul I
! NOVO TELEMENSAGEM.! !

li· Ligue e solicite demonstração gratuita II
.. � .. _ __ .......•.. _ � _ .. _ � .. __ . __ _ ......•...•...........•.•. :

Serviços com Retr,oescavadeiras '

Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes
Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto
Barrinha Pedras

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto I,

Remoção de Rochas

Drenagem ,

Pavimentação cl Lajotas

* Orçamento sem compromisso

iAvenida Getúlio Vargas, 594 ;
Centro· Jaraguá do Sul :

Tel.: 370·3612 :
.� � _"" , v', · .. ·· .. ,··v··_··,·····

.

I Produto:

, :

: tlPtl6E .P.-LF I"ltl.P.-LF !

., Venha Conhecer a !

Moda que é um Doce!

I Preços especiais!
! de inauguraçãol
: Modinha
: tam. 01 a 16

Moda Adulto:

Fone: 371;.5810
. . .

. .

: Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 '

; •.• 1••.......
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• ORIENTAÇÃO: LIDERANÇA ESTADUAL DO MOVIMENTO NEGRO PARTICIPA DE REUNIÃO REGIONAL
ALUNOS MARISTAS REFLETEM SOBRE O TEMA:

Água, Fonte de Vida
Alguma vez você já se deu conta de que já viveu por

muito tempo dentro d'água?
É issomesmo, Durante nove meses você cresceu no

ventre de sua mãe dentro de uma bolsa de água, ou seja, de

liquido arnniótico, com todas as subsÚncias necessárias para
�eudesenvolvimento, até nascer, Durante toda sua existência

preeis'ará de água para continuar vivendo.
.

A água é indispensável à vida. Uma pessoa pode ficar

várias semanas sem comer, porém se ficar mais de dois dias

�em tomar água ou ingerir outros liquidas, começará um
processo de falência múltipla de seus órgãos.
A aluna Rafaela Piazera Taranto do 2° ano do Ensino

Médio do Colégio Marista São Luís, através da poesia,
expressa seus sentimentos com o tema CHUVA.

Fim da discriminação racial.
ainda está longe de ser realidade

conquista de um espaço

próprio para o desenvol
vimento do Moconevi. Na

avaliação do lider do movi

mento estadual da cons

ciência negra, a sede não é o

mais importante, especi
almente se vier com uma

conotação d� favor.

No seu terceiro ano de

atuação, o Movimento Negro
do Vale do Itapocu é CO,11-

siderado pelo lider estadual

como um dos mais atuantes

e organizados. Na avaliação
'

do presidente do Moconevi,
Luiz Fernando Olegar, o

Moconevi cresceu bastante,
mas considera que o negro
ainda é negado quando se

trata de valorizar sua

participação estratégica mi
formação da nação brasileira.
(MHM)

]ARAGuA DO-SUL - "O

caminho .é a legislação. A
transformação de projetos
em leis e a exigência de 'que
essas leis sejam cumpridas".
A afirmação é do coor

denador do Movimento

Negro de Santa Catarina,
Márcio de Souza, durante en
contro promovido pelo Mo
conevi (Movimento de

Consciência Negra do Vale

do Itapocu) e realizado no

sábado último, nas depen
dências da Câmara de Verea

dores. A reunião, de acordo

com o assessor de comuni

cação da entidade, Francisco
Alves, teve por objetivo a

realização do planejamento
estratégico para 2004 e

também para reunir a dire- '

toria em torno de um pe
queno curso de formação,

CHUVADEVERÃO

Chuva que vem, chuva que vai

Porque não ,consegue me deixar em paz?
Em cada nuvem a lembrança de um dia que choveu

A cada dia aumenta a distância daquele tempoque morreu
César Junkes

Márcio de Souza prega a independência e autonomia

mais de um ano a entidade
luta para conquistar uma
sede própria. "A prefeitura
havia nos prometido um

terreno, mas até agora a

promessa não foi cumprida",
afirma Sandra, que consi

dera, assim como seus pa-res,
de suma importância a

ministrado pelo líder negro,
Márcio de Souza.

, Entre os objetivos traça
dos pelo Moconevi para este

anC?'Ó a construção de uma

sede própria é o mais po
lêmico. De acordo com a ex

coordenadora do Moconevi,
professora Sandra Maciel, há

Chuva que chega, chuva que sai

Porque não leva tudo o que ficou para trás?

Em cada a esperança que insiste em viver
Em cada verso aquela criança teima em aparecer

Chuva que ilumina, chuva queme cega
Por favor, vá embora, mas antes mostre-me do que sou capaz
Cada um escreve sua própria história
E não deve arrepender-se do que faz

Eugênio Victor Schmôckel é Cidadão Honorário de JSChuva que refresca a alma, chuva queme acalma
Traga consigo tudo o que podemudar e fazer acontecer
Dançarei até chover razões para viver A indicação, ainda segun

do Lessmann, foi feita em

meados do ano passado,
quando ocupou o cargo 'de

vereador. A idéia foi apro
vada por todos os colegas do
Legislativo. ''EugênioSchm6ckel
representa a história de Ja
raguá do Sul. Por tudo o que
realizou na área política e

cultural nada mais justo que
receba esse título", reforça

Eugênio é responsável pelo crescimento de JS
\ Lessmann, que ocupa o cargo

ao diretor do CP é nada me- anos no meio polí tico- de secretário executivo da Câ-

nos que um gesto de reco- administrativo de jaraguá do mara de Vereadores de Jara-
nhecimento pela expressiva Sul e pude perceber o quanto 'guá do Sul. Mesma honraria

contribuição de Schmôckel foi e ainda é importante a foi concedida ao diretor do CP

no processo de desenvol- contribuição desse senhor pela Câmara de Vereadores de
virnento do município de para a nossa cidade", argu- Guaramirim, em solenidade

,

Jaraguá do Sul. "Estou há 24 menta Lessmann. realizada ano passado.
,

]ARAGuA DO SUL - O

diretor do Jornal CORREIO
DO POVO, Eugênio Victor

SchméiCkel recebe, na quinta
feira desta semana, o título

de Cidadão Honorário de

Jaraguá do Sul. O título será

concedido pelo Legislativo
jaraguaense por indicação
dos vereadores Rui Less

mann e Gilberto Gonçalves.
A solenidade, marcada para
acontecer às 19h15, marca
ainda as festividades alusivas
aos 70 anos de emancipação
política administrativa de

Jaraguá do Sul.

De acordo com Rui Less

mann, um dos responsáveis
pela indicação, a homenagem

Chuva que cai, chuva quememata
Porque continuo insinuando que apesar de tudo ter mudado
nada mudou?
Mudo tudo nessa vida, só não mudo o que sou

Chuva que molha, chuva de verão
\ Atinja os desiludidos, ajude-os a criar nova ilusão

�e é de ilusões que viverei minha vida,
Talvez eu viva em vão

Chuva e sol, sol e chuva
Que de sua união nasça um belo arco-íris
Para guiar nossos passos'
Eque,todos aprendam que a vitória só chega
Após inconfortáveis fracassos.

ERRATA'
No dia 22/02/2004 a poesia foi publicada_ i,11completa.
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• O empresário Paulo Anselmo Weber e Inês Tornczak Weber
proprietários da Móveis Berton, marcaram presença na

Feira Internacional de lançamento linha 2004

• Parabéns e felicidades de
seus familiares, aos

Fisioterapeutas Jerri e

Crismene, da Fisiocorpus,
pois ele aniversaria dia 23
e ela dia �4 e também na

mesma data comemoram

aniversário de casamento

• Completou 13 anos no dia

19, Jessica Alline Ruysam.
Parabéns em especial do
seu avô Ademar

CENTER, SOM

•
Cd's· DVD's· ACESSÓRIOS PARA SOM

Av. Mal. Deodoro,406· Centro 371-2847

Shopping Breithaupt· Centro . 275-2005

GENTE & INFORMA ÃO
Por Franci.ene Fagundes

TE RÇA-FEI RA, 23 de março dnij E

• O casal Rodolfo e Frieda lenz comemoraram junto com se�s
familiares no dia 11, Bodas de Diamante

• Completa 60 anos hoje, dia 23, Hubertt> Steinert.
Parabéns e muitas saúde de sua esposa Regina, dos
filhos Saionara e Kerstion, do genro Fernando e da
nora Carla

•
Rafael da Silva
completou idade
nova, 17 anos, no
último dia 20. Quem
deseja felicidades é a

sua namorada Nyara e

todos os seus amigos

o jovem farmacêutico
residente em Itajaí, Jackson
Radüenz aniversariou no dia
20. Quem deseja é a Oma

Alzira, tio Rogério, Sérgio e

família.

• Cola grau em Árquitetura e

Urbanismo, pela Unerj, nesta
Sexta-feira, dia 26, Franciela
Alvina leitempergher.
Sucesso!

•
Opa Guido festejou no

último sábado dia 20
seu aniversário e

completou 70 anos.

Parabéns é o que
deseia Rosecler,
Johann e Regiani

AMA

AMA(Associação do Amigo
, Autista) convida a todos

para um chá beneficente

que acontecerá no dia 31/3,
das 17 às 22 horas no

Baependi. Convite a

R$15,00.

• A bela Mônica W. Cavagnani
(Campinas -SP) ao lado .do
amigo Xororó. Mas sempre
com muitas saudades das

amigas de Jaraguá do Sul

• Feliz aniversário para Sandra
Sueli S. Dollagnelo que no

dia 21 comemorou junto com

seu marido Sérgio e seus

filhos Jonathan e Fernando

• Parabéns para a Vivian
Porath que no dia 19

completou 21 anos. "Um

abraço para essa moça
prendada". Homenagem
da mãe Rosecler e a

prima Regiane

Nicanor da Silva
Nícolas I<ersting
João Pedro Papp
Licinete de Luca

Wigando Behling
Guilherme R. Doge

Fabio Formante
Moacir Kuhn
Roseli Terezinha Klein
Deise Laus Müller
Wilson Dalpiaz
Ricardo Chaves
Cleber Saade
D ietmar G rutzmacher
Amasilda M. L. Leitemperg

Leitholdt

Ari Arno Ramthum
Isabelle Sayuri Sasse Iwas
Si Ivana Ap. Augusto
Altair José Kreutzfeld
Lucia Steilen
Leonir Buzzi
Guido Mannes
Elisabethe Gielow

Rosmeri
M arcos Luiz Kretzchmer
Mauri César Raduenz
Fasbiane Rodrigues
Leonida K. Sasse

Irene
Valério Karzmierski
Olinda Pradi Chiodini
Vilberto Rollof
Ondina Soares

Thiago Henrique Fodi

Harry Gumz

Augusto Geisler
Mários César Felippi
Marli Maria Papp
Leonardo Lunelli Arnecke
An nete M affezzo II i

Sônia Martinelli Valentini
Rosane Sasse

Dilson Porath
Carmem Schwirkowski

- Bianca Tomio
Narciso Sevegnani
Ricardo Voigt
Sueli K. Grutzmacher
João Nilson Schiochet
Matheus W. de Moura

Jean Marcelo Pereira

Franzner
Jucelí da Rosa
Márcia Murara
Maria Isolete F. Guesser
Valmor Ernesto Bona

Michele Bertoli
Zeno Bublitz Júnior
Fabian Radünzki
Daiane Glatz
Valmor Bona
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HISTÓRIA CORREIODOPOVO 9
POR EGON L. JAGNOW

A Sociedade Hípica
]araguaense foi fundada
na década de 1930. A

raia de corrida situava

se onde hoje está o

campus da UNERJ. Na
foto ternos o Sr. Vitório

Lazzaris e seu cavalo

Bossoró, depois de ter

vencido a penca de 400
- metros. Correram com

este o cavalo Cairu de

Alexandre Hacke e a

égua Safira de ] oão
Rudolf e Dario Pereira.

Isto foi em 1959. Nosso

m'uito obrigado ao Sr.

Vitório pela foto e

informações.
A foto da publicação

da terça-feira passada
foi identificada. Nela
temos a antiga Igreja"
Evangélica de Gua

ramirim (antes da trans
ferência para o centro, a

ponte da via férrea

sobre o Rio Itapocu
zinho e a antiga estra

da). Obrigado a todos

que contribuíram para
sua identificação.

r

A HISTO POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

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

HÁ IS ANOS HÁ 3 ANOS

Em 2000, a delegada Fedra Konell anunciava que iria indicar os quatro
filhos do ancião Pedro U rbainski, 66 anos, morto por infecção
generalizada e desnutrido, em decorrência de abando, podendo pegar até

12 anos de prisão.
A empresária Christiane Hufenüsller (CMC) -.. Central de Marketing e

Comunicação, era eleita presidenta da ACIJS (Associação Comercial e

Industrial d�Jaraguá do Sul). Ela substituia o superintendente daMetalúrgica
Menegotti, Eduardo Horn, que presidiu a-entidade por dois anos. Christiane,
que integrava a diretoria anterior como vice-presidente para Assuntos de

Serviços, dizia que' não acreditava que o seu nome fosse indicado para presidir
a entidade. Entre os projetos administrativos, revelou que pretendia implantar
o Centro Politécnico "GeraldoWerninghaus" e criar novos núcleos setoriais.
O advogado Fernando Marrey Ferreira escrevia para o CP, abordando

aspecto� do Salário Mínimo de US$ 100, dizendo que "o povo brasileiro

pode tirar proveito das discórdias entre os politicas do Planalto Central. O
PFL foi trapaceado na base da aliança que dá sustentação ao governo FHC

e deixou de ser a maior bancada da Câmara dos Deputados, perdendo a

possibilidade de muitas nomeações para cargo nas comissões da casa. O

partido nunca preocupou-se com a sociedade, na voz de um de seus

interlocutores "estavam fisiologicamente atrelados ao rei, sempre dizendo

amém. O povo um dia há de se levantar!"

Em 1988, um grupo de pessoas de destaque na comunidade jaraguaense,
liderado pelo empresárioWerner Schuster reunia-se para traçar planos relacionados
com' a ampliação das instalações do Hospital e Maternidade Jaraguá, objetivando
dar maior funcionalidade ao nosocômio e solucionar os problemas de ordem

econômica que afligiam o estabelecimento hospitalar. Neste primeiro encontro era

discutida a viabilidade da execução da obra e analisar 'o montante de recursos

necessários, assim como diversos meios de envolvimento e integração da comunidade
jaraguaense ria consecução dessa importante meta.

A sondagem do terreno onde se localizaria a terceira ponte urbana sobre o Rio

Itapocu, nas imediações do antigo comércio Grubba, ligando a Epitácio Pessoa
Com a rua Rio de Janeiro, já era concluída, permitindo desta forma, o cálculo de
Custo da obra, sobr� o qual o município, através do Executivo, iria reivindicar recursos
em Brasília, uma vez que os cálculos de viabilidade Técnico-Financeira já eram

reilizados pela Empresa Brasileira de Transportes Urbanos. E o próprio ministro
Prisco Vianna, do Urbanismo, Habitação e Desenvolvimento Urbano, já acenava

sobre a possibilidade de alocar recursos, quando da sua visita à Jaraguá do Sul.
Os Pracinhas da FEB radicados emJaraguá do Sul, reuniam-se junto ao Mantimento
dedicado a eles, para a solenidade alusiva à tomada de Monte Castello, pela Força
Expedicionária Brasileira, a 21 de fevereiro de 1945, na Itália. Naquela oportunidade
era prestada a homenagem aos que tombaram naquela batalha, inclusive jaraguaenses.
Na narrativa de Ferdinando Piske, voltava-se dos cento e três soldados brasileiros
que morreram nas cinco batalhas pela consquista de Monte Castello.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIODOPOVo POLÍCIA/EsPORTE
esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

Direção daMcLaren diz ter uma "montanha a escalar"
A McLaren completou tanha para voltar a estar en-

um'ano sem vitórias na F-i tre as grandes.
- a última havia sido com

I ''Acho que vai levar um
Kimi Raikkonen no GP da pouco mais de uma corrida
Malásia do ano passado. para voltar a uma posição
Terceira colocada no Mun- de vitórias, mas nós chega-
dial de Construtores de remos lá", comentou o di-

2003, disputou o título de rigente. "Eu fiquei mais en-
Pilotos até a última corrida corajado depois deste fim
com Michael Schumacher. de semana,mas alguém tem

Este ano, com o MP4-19, de ser equilibrado: não

parece estar longe disso. Ron estamos aqui para ficar em

Dennis, chefe da equipe, segundo, terceiro ou quarto,
declarou à "Reuters" que mas sim para vencer. É
tem de escalar uma mon- como uma montanha a

escalar, e estamos escalan
do", completou.

Detalhe é que, nem se

gunda, nem terceira, tam

pouco quarta: a McLaren é

atualmente a quinta força da
temporada, atrás até da

BAR. Enquanto] enson
Button comemorava seu

primeiro pódio na Malásia,
David Coulthard esforçava
se para trazer seu carro em

um discreto sexto lugar e

KimiRaikkonen emburrava

nos pits com mais um

abandono - por conta do

motor Mercedes. Mas

Dennis promete mudanças.
Só para o GP da Espanha,
quinta etapa do campeonato.

''Ainda vai ser duro nas .

próximas duas corridas,
acho que as coisas vão

melhorar depois disso",
finalizou. Até Barcelona, há
as corridas do Bahrein, em
4 de abril, e de San Marina,
que abre a etapa européia
da F-i no dia 25 do

. próximo mês.

Cópula da Ferrari em êxtase por vitória no domingo,
"Eu não estou apenas

feliz pela vitória em Sepang.
Estou encantado", definiu
Luca di Montezemolo, pre
sidente da Ferrari. Os prin
cipais dirigentes da equipe
fizeram elogios ao time pelo
desempenho na Malásia.
MichaelSchumachervenceu

e Rubens Barrichello foi o

quarto. "Não há motivos

para tristeza quando você

consegue 15 dos 18 pontos
possíveis de se conseguir em
uma corrida e no campeo
nato tem 33 dos 36 pontos
que poderia ter", avaliou
Jean Todt, diretor esportivo

da equipe.
O reconhecimento da

Ferrari também foi para a

Bridgestone, que teve um

bom desempenho mesmo

no calor de Sepang. "A
temperatura foi um pouco
menor do que o habi�al,
mas a performance de

Schumacher nos deu a

impressão de que vence

ríamos sob qualquer con
dição", falou Monteze

mola. ''A Bridgestone fez

um excelente trabalho. Eles

são silenciosos e ótimas

pessoas", concluiu Jean
Todt.

Sexta-feira (19/03)
BR 280 - Nereu Ramos

Polícia Militar abordou um Chevette de Jaraguí do Sul e encontrou um revólver calibre 32 de marca não identificada. O

proprietário disse à polícia que havia comprado a arma de um amigo, na mesma noite.

Rua Carlos Eggert - Vila Lalau
,

Gol de Jaraguá do Sul é furtado. O proprietário do veículo deixou o carro em frente a urna lanchonete e quando saiu, por
volta das .23h30, percebeu que o carro não estava mais no local estacionado e então comunicou as autoridades.

Sábado' (20/03)
Rua Leno Nicoluzzi - Água Verde
Homem é esfaqueado após briga. Na madrugada de sexta para sábado, a polícia foi avisada de urna briga onde urn

homem foi ferido no pescoço e no abdômem. Logo após, o autor fugiu do local, mas fOI encontrado em sua residência

por volta das 5hlO da manhã.

BR 280 - Estrada Nova

O Corpo de Bombeiros Voluntários de JS atendeu urn atropelamento por volta das 4h40 da manhã. Um homem de 51

anos diz ter sofrido o acidente e logo após o carro se evadiu do local. A vítima foi encaminhada ao Hospital e Maternidade
São José com um corte no cotovelo e suspeita .de fraturana coluna.

Domingo (21/03)
Rua Bernardo Dornsbusch - Vila Lalau

Uma viatura da PM foi abordad� por urn homem que disse ter sido assaltado por três pessoas que levaram R$ 103,00.
A polícia repassou para outras viaturas as características dos assaltantes e dois deles foram detidos .e reconhecidos pela
vítima. O terceiro se entrego na delegacia de Guaramirim.

Rua Wally Emilia Mohr - Bairro Água Verde
A Polícia Civil de Jaraguá do Sul abriu inquérito para investigar um assalto que ocorreu por volta das 20 horas. Dois

homens entraram na residência, roubaram várias jóias e cerca de R$ 300,00 em dinheiro e fugiram com o veículo da

família até a localidade de Braço Ribeirão Cavalo, onde liberaram as vítimas para voltar para casa. com o carro. Os

assaltantes ainda não foram encontrados.

TERÇA-FEIRA, 23, de março de 20� TE

Guga consegue se

.manter entre os top 20
No novo ranking de

entradas divulgado nesta

segunda pela ATP (Asso
ciação dos Tenistas Profis

sionais), o tenista Gustavo

Kuerten conseguiu se man

ter entre os vinte melhores

mesmo depois de ser

eliminado na sua estréia no

Masters Series de Indian

Wells, na semana passada. O
brasileiro agora ocupa a 19a

colocação.
Guga, que antes ocupava

a posição de 160 do mundo,
estava ameaçado de perder
mais de oito posições na

lista já que ano passado foi

finalista nesta mes

competição. O ranking
entradas computa os res
tados dos últimos 365 '

Contando com aso

e contando com os ma

resultados de seus adve '

rios diretos, o tenistacollSt
guiuperder apenas três coi 13
cações, o que lhe garan 20
adversários mais fáceis n� 1. , 2
torneios seguintes,

Já na corrida dOi

campeões, lista que contaoo
T

os resultados do ano UI

2004, Guga caiu apenai
uma posição, do 9° para0
100• Ic

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL A

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAl
GERÊNCIA DIVISÃO DE TRÃNSITO E

TRANSPORTE

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL �

Vi

Com o objetivo de finalizarmos os processos B

de adequação dos transportadores especiais
(escolares e fretamentos) que possuem alvará Q

Si
do município, à Lei Municipal n° 3074/2002,

F
solicitamos aos mesmos que complementem N

toda a documentação faltante nos seus

processos até o dia 31/03/2004, prazo este

que, se não obedecido, implicará nas penas

previstas na mesma Lei e no CTB - Código de

Trânsito Brasileiro.

jaraguá do Sul, 22 de março de 2004,

Maria Christina da S. M. Quintaes

Supervisora de Controle do Transporte Urbano

Mauro Mahfud
,

Diretor da Divisão de Trânsito e Transporte

LOTERIAS
Quina

concurso: 1276
03 - 1 4 - 24 - 33 : 75

�-------------------+--�--�������
Loteria Federal
concurso 03818

1 ° prêmio 49.556
20 prêmio 62.144
3° prêmio 16.639
4° prêmio 58.644
5° prêmio 28.346

__

Megasena
concurso: 547

04 - 13 - 28 - 30 - 53 - 59

Lotomania
concurso: 401

19 - 22 - 25 - 31 - 36 -

40 - 43 - 45 - 46 - 47 48
- 51 - 56 - 73 - 75 - 76-

87 - 93 - 97 - 00

Segunda-feira (22/03)'
I Rua Rio de Janeiro - Czerniewicz

I. Um acidente envolvendo urn carro e uma moto deixa urna pessoa ferida. M. R., 43 anos, sofreu ferimentos t;la perna
direita, com suspeita de fratura. O acidente ocorreu por volta das 9h40 da manhã.

Rua Adela Ermann - Barra do Rio Cerro

Um homem é agredido na cabeça e no queixo com pauladas, por volta das lOh l O, R. T., 50 anos, foi encaminhado ao

Hospital e Maternidade São José com ferimentos.

Corupá
O Corpo de Bombeiros de Corupá atendeu ontem, por volta das l1h20, uma ocorrência de suicídio. O jovem o. J. S., 24
anos estava desa arecido desde uinta-feira e foi encontrado morto às mar ens do Rio lta ocu em Coru á.
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JOGOS JUVENTUS - 10 TURNO

lí/04 - Juventus x Inter de Lages
es 02/05 - Operário Mafrense x Juventus

09/05 - Juventus x Canoinhas

16/05 - Blumenau x Juventus
l3/05 - Juventus x Fraiburgo

m 30/05 - Carlos Renaux x Juventus

e' 06/06 - Juventus x Brusque
Dn� 10/06 - Figueirense B x Juventus

13/06 - C�mboriuense x Juventus
20/06 - Juventus x Real

27/06 - Concórdia x Juventus

llao Sexta-feira (19/03/2004)
Icrolnformática x MalweelFME Juvenil (adiado em

função da falta de energia elétrica)
ArtexlLabambina Sestrem 1 x 1 Posto Cidade

Ai Valência/Julecler/JGB 6 x 1 Franca Calçados

Terça-feira (23/03/2004)
Kiferro X Farmareis

Valência/Julecler/JGB X Coremaco
IS Baquetas Spanking X Franca Calçados
IS

lá Quarta-feira (24/04/2004)
I
2
I'
n

tll_Po_st_o_C_id_a_d_e_x__Ic_r_o_I_n_t_o_rm__ á_ti_ca �

Is11r--------�----_

Sales Seguros/Ditrento Automóveis xWizard/CEJ/

FME

MalweelFME Juvenil x ArtexlLabambina/Sestrem

COMUNICADO
�olicitamos a presença do Sr. Elias Costas, Auxiliar
deProdução, portador da CTPS número 33.728 série

00028SC, para comparecer ao seu local de trabalho
no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, sob pena de
caracterizar abandono de emprego.
ic Embalagens Ltda - ME

Corpo &Mente
ACQUA CENTER

R. PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU

AYROSO. 783 • NOVA BRASíLIA

(47) 371.9659

ESPORTE
esporte@jornalcorreiodopovo.com.br
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ESCOLHA: JUVENTUS TEVE PREFERÊNCIA DA FCF PARA PARTICIPAR DA COMPETiÇÃO

João Marcatto recebe vistoria

para sediar os jogos da.B 1
jARAGuA DO SUL - o

estádio João Marcatto

recebeu, na manhã dessa

segunda-feira, a vistoria

para os jogos da série B,l

do Campeonato Catari

nense. O presidente da.Fe7

deração Catarinense de
Futebol, Delfim de Pádua
Peixoto Filho, e mais dois

representantes da entidade,
estiveram presentes para
avaliar as condições do

gramadÓ para as condi

ções de jogo. Nesse caso,

o único problema são as

traves, que não estão de

acordo com as medidas
oficiais e terão que ser
trocadas. O Corpo de
Bombeiros e a Polícia Mili

tar de Jaraguá do Sul ob

servaram as questões de

segurança oferecidas pelo
estádio.

De acordo com o

presidente da Federação
Catarinense, a equipe de

Polícia Militar e Bombeiros fazem a vistoria do estádio para os jogos do JuVeiítü�es
Jaraguá do Sul teve prefe- e pela própria história do pretende voltar à elite do

rênêia na hora da escolha clube", diz o presidente. futebol catarinense. "Te-

para entrar na competição. Nessa semana, os di- mos alguns processos em

"Quatro equipes estavam rigentes do clube.irâo se curso, mas nada que possa
interessadas em participar' reunir com o empresário atrapalhar o time e, dentro

da B1, caso houvess� algu- " paulista ValdirAlbino, onde de dois anos, devem ser

ma desistência e oJuventus irão discutir questões'; resolvidos", diz Tironi. A
saiu na frente pelas condi- como contratação de joga- estréia está marcada para

ções do estádio, pela im- dores e da comissão téc- o dia 25 de abril, contra o

portância de Jaraguá do nica. O presidente do clu- Inter de Lages, no João
Sul no cenário catarinense be, Lio Tironi, explica que Marcatto. (JUlIMAR PIVATTO)

Guaramirim recebe segunda etapa da Copa Norte
GUARAMIRIM - o Au- categoria Street Car Tração Rosa (Mecânica Zezinho/ M. dos Santos em terceiro.

todrómo Silvestre Mannes Traseira, o primeiro lugar Rozzaco Pneus) em segun- As baterias da Fórmula

recebeu, neste final de ficou com Carlos Hugo do, e Adriano Duarte em Chevrolet (Opalas e Che-

semana, a segunda etapa Dequech (Dequech Ali- terceiro. Nas Gaiolas, o vettes) não foram reali-
da Copa Norte de Veloci- mentos), seguido por vencedor foi Jocélio de zadas porque o número de

dade na Terra. A prova, Orlando Tambozetti (Ter- Moura (Nelson Automó- pilotos inscritos não atin-

que deveria se realizar nos raplanagem Tambozetti) e veis), seguido de Edilson giu o mínimo exigido pelo
dias 13 e 14 de março, Edson Peixe r (Kairos/ Spézia (fornearia Spézia) e . regulamento da compe-
trouxe mais de 1,5 mil de Haco). Carlos Vaz. Romir Roeder tição. A próxima etapa d�
pessoas para prestigiar as A categoria Street Car (Hobby Máquinas) venceu Copa Norte será realizada

boas disputas. Tração Dianteira terminou a categoria Kart Cross, nos dias 24 e 25 de abril,
A classificação final das com Paulo Krutzch em tendo'Dorival Zen como no Autódromo Municipal

categorias ficou assim: na primeiro lugar, Cristiano segundo colocado e jair de Massaranduba. (JP)

�Ajinc/Urbano/FMEmnquista29medalhas emFloripa
]ARAGuA DO SUL - A

equipe de natação Ajinc/
Urbano/FME conquistou
29 medalhas - 13 de ouro,
11 de prata e cinco de
bronze - obtendo a quarta
e a sétima colocação geral
feminina e masculina, res
pectivamente, do Troféu

Fita Azul de Velocidade,
disputado no último final

de semana (20 e 21/03), no
Clube 12 de Agosto, em
Florianópolis. A compe
tição, que também valeu

como Seletiva Estadual

para os Jogos daJuventude
Italiana, reuniu 359 na

dadores de 17 clubes

eatarinenses,

O destaque feminino

entre as jaraguaenses foi a
atleta Talita Hermann, que
ganhou três medalhas de
ouro - nas provas de SOm

livre, peito e costas. Já no

masculino, EduardoJunkes .

obteve os melhores resul

tados para a equipe de Ja
raguá, com medalhas de

ouro nos SOm borboleta e

costas, além de prata nos

SOm livre. A delegação de

Jaraguá competiu com 24

atletas, com Mayara Mar

tins, Flávia deMasi, Otávio
de Azevedo e Rodrigo
Demarchi participando
também da seletiva dos

Jogos daJuventude Italiana,
que tem a lista dos clas

sificados divulgada nesta

terça-feira (23).
O próximo ,compro

misso da Ajinc/Urbano/

FME é a primeira etapa do

Campeonato Estadual

Mirim/Petiz de Natação,
que acontece no próximo
final de semana (27 e 28),
no Clube Bandeirantes, em
Brusque.

Nessa competição, a

equipe .jaraguaense deverá

participar com 11 atletas:

Ariana Félix, Marie Na

zário, Luana Mannes Tages,
Mídia de Andrade, Aléxis
Schroeder, Augusto Piazera
eMatheus Loja.,
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I DESAFIO: PRÓXIMO TRAVESSIA SERÁ DIA 28 DE MARÇO EM FLORIANÓPOLIS

Atletas de Jaraguá trazem três
troféus de travessia em Palhoça

JARAGUÁ DO SUL - 22

nadadores da Academia

Impulso participaram, no
último sábado, 20/03, da
Travessia Ponta do Papagaio,
na cidade de Palhoça (SC). A
prova valia pela quinta etapa
do Circuito Mercosul de

, Travessias e tinha um

percurso de 1500 metros e

contou com a participação de
mais de 500 nadadores do Sul
doBrasil.

A equipe trouxe na

bagagem de volta, três trofeus
e quatro medalhas. Daniel
André da Silva, de 9 anos,

conquistou o segundo lugar
na Travessinha de 300

metros. Raquel Cristina
Mayer ficou em 'terceiro.na

categoria Manjuva e Marlise
Klemann o quarto na cate

goria Na�orado. Neste

próximo final de semana

(domingo, dia 28 de março)

acontecerá em Florianó

polis a Travessia Parú. Com

percurso de 3.000 metros, o
evento acontecerá na praia
deJurerê, em Florianópolis,
defronte ao Doze de

Agosto. (JP)

TERÇA-FEIRA, 23 de março de 200�---.....:

Figueirense vence e

lidera o quadrangular
o Figueirense venceu

neste domingo o Atlético
Hermman Aichinger por 3

a O, em casa, pela segunda
rodada do quadrangular
decisivo do Campeonato
Estadual. Rodrigo, Fer

nandes e Paulo Sérgio
marcaram os gols do time
de Florianópolis. No outro
jogo da rodada, a

Chapecoense superou o

Guarani de Palhoça pelo
mesmo placar. Com �

I

resultados, a equipe OI
. Florianópolis ultrapassou ��
o Hermman Aichinger I

agora lidera a competiçà�
Após duas rodadas o

alvinegro é a única equi�
invicta nessa fase decisiva
da competição.

Seara Alimentos S/A paga aos Funcionários
pela Participação nos Resultados

Programa Seara de
Participação

nos Resultados'

Semear

Na última segunda-feira, 22 de março, a Seara Alimentos'S/A pagou a todos os seus colaboradores o
"Prêmio Lucratividade" e o "Prêmio Desempenho Operacional", modalidades do

SEMEAR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS.
Ontem_dia foi pago aos funcionários da empresa um valor adicional de 1,38 e 1,55 salários rnensols. de acordo com

o cumprimento das metas de cada setor,
a SEMEAR possibilita a cada colaborador, o recebimento de até 2,2 salários/ano, conforme o atingimento das metas

e a lucratividade da Empresa,
No total dos dois programas, referente o exercício de 2003, na Unidade de Jaraguá do Sul. cada funcionário

conqulstou.ern média 1,77,salários,

"É cada colaborador Plantando, Cultivando e Colhendo os Resultados da Empresa."
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