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Divulgação

Atividades culturais e de lazer foram programadas para comemorar os 70 anos de emancipação política de

Jaraguá do Sul, município que tem 120 mil habitantes e perfil econômico de cidade grande. PÁGINAS 6 E 7

Weg trabalha cidadania nas
,

escolas através de cartilha

César j unkes

Cerca de sete mil alunos das escolas da região receberão cartilha com conteúdo pedagógico. PÁGINA 5

-:

Legislativo aguard,a
definição sobre o

número de vereadores

PÁGINA 3 '

Sebrae e Prefeitura

lançam programa

para empreendedor
PÁGINA 4

Começa hoje a 3º fase

do Torneio de Futsal

em Schroeder
PÁGINA 11

Massaranduba recebeu

cinco mil pessoas nas

provas do Motociclismo

PÁGINA 12
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Artigo 170, uma promessa
de campanha, uma '

questão de justiça!
LUCIANO FORMIGHIERI

COORDENADOR ESTADUAL DO MOVIMENTO PELA AMPLIAÇÃO DO 170.
EX-PRESIDENTE DA UCE

EX-VICE-PRESIDENTE DA UNE (048) 9119-9878
i' ,_"" ",:

o tão Citado, r;; 1.(!�;:ttido artigo 170 da Constituição Estadual, que'
destina 5% do petceritual que se gasta em educação em nosso Estado

, para bolsas de estudo em cursos de �nsino superior, é polêmica
certa em todos os governos estaduais nos 'últimos anos.

Atualmente, temos aproximadamente 23.000 estudantes beneficiados
com bolsas parciais (na sua grande.fnaioria), ou integrais.
Ocorre que em 1999, houve uma mudança na legislação, a Lei

Complementar 180 deu nova regulamentação ao àrtigo 170,
destinando destes 5% de tudo' que se gasta em educação,
aproximadamente 60 % para estas bolsas, a fundo perdido, e os

restantes 40% para um crédito educativo estadual que nunca saiu do

papel, De lá pra cá, então, todo santo ano os 40% deste recurso não

são aplicados ridrí. em bolsas de estudo, nem em crédito educativo
e deixamos de atender assim mais de 15.000 alunos sem condições
financeiras em Santa Catarina. Não bastasse este problema, os alunos
de faculdades privadas (excluem-se aí as fundacionais que também
são pagas) estão impedidos de pleitear o benefício, sendo que
atualmente o sistema privado responde por mais de 35.000 alunos'
em nosso Estado, uma realidade muito diferente daquela de 1.999,
quando os estudantes em faculdades privadas não atingiam sequer
5% do total. O projeto dos Deputados Paulo Eccel/]oão Paulo

Kleinubing, apresenta duas questões importantes: 1 °
- Inclui os alunos

carentes das faculdades privadas (ainda que em percentual reduzido
a 10% do global), corrigindo uma distorção da Lei atual. 20 -

Redireciona os 40% do "creduc virtual" para bolsas a fundo perdido,
dando finalidade a um recurso que deve ser utilizado conforme
determina a Lei. Esta proposta foi fruto de um amplo debate e

, entendimento, entre diversos setores ligados ao ensino superior (UCE,
DCEs, AMPESC, ACAFE), além dos abnegados parlamentares
que estiveram presentes em audiências públicas e reuniões por todo
território catarinense. Mesmo com a descrença' de alguns, foi

possível elaborar um substitutivo global ao projeto inicial, que
unificasse a comunidade acadêmica catarinense. Para nossa surpresa
e espanto, o Governador Luiz Henrique que não dever ter sido
bem orientado e assessorado, a exemplo do já ocorrera em outras

situações (intervenção na UDESC, negociação com o SINTE,oo.)
pelo seu ineficiente e enrolador Secretário de Educação, vetou o

projeto. Ao lembrarmos do debate entre os candidatos-ao Governo
do Estado, no 2° turno da última eleição, o então candidato LHS
cobra de seu oponente o cumprimento integral do artigo 170, e

apresenta uma ressalva do Tribunal de Contas justamente pelo não

cumprimento do Governo Arnin ao creduc estadual. Percebemos
também quê no material específico para a juventude no 2° turno, no

5° ponto da proposta do então candidato LHS, ora Governador;
"ampliação do artigo 170". Por estas razões, esperamos que nos

próximos dias, o Governador dê mais ouvido aos apelos que vem

das ruas e das Universidades, do que ao insensível e incompetente
"

Secretário d� Educação, dialogue com as entidades representativas 'e
'apresente urna propqsta concreta para resolver esse impasse. Somente

assim, mais 15.000 jovens catarinenses poderão ter acesso ao ensino

superiore'uma melhor condição de vida, sempre se levando em

'., catita a DESC�NTRALiZA:ÇÃO da distribuição das v;agas, como
,'jáocorre'atualmepte. '

'

Justa homenagem
Hoje, a Câmara de Verea

dores de J araguá do Sul

entrega ao diretor do CP, Eu

gênio Victor Schrnôckel, o

título de Cidadão Honorário,
uma horntnagem mais do que
merecida e que acontece justo
no momento em que o mu

nicípio completa 70 anos de

emancipação política admi

nistrativa. A outorga do título

demonstra a relação entre a

pessoa do homenageada e sua

participação no desenvol
vimento politico e cultural de

Jaraguá do Sul. Portanto, é

oportuno que, depois de

praticamente 50 anos contri

buindo para o crescimento do

município, que representantes
do Legislativo resgatem um

ato que já deveria ter sido'

concretizado há muito tempo,
haja vista a importância do
trabalho realizado por Schmôckel
em prol de Jaraguá do Sul.

Infelizmente, muitas pessoas
. valorosas que também con

tribuíram com o seu trabalho

e esforço pessoal ainda não

tiveram uma demonstração
adequada de reconhecimento

por, parte da sociedade. Quer
por desconhecimento ou

plantar os alicerces de seu !
'senvolvimento.
Em 70 anos de existência
cial como município auto�

mo e independente, Jaragua
-Sul, sem dúvida, conse

construir uma história m

da pelo processo dernocrái

tendo com exemplo a sagaJ
colonizadores, que souber

interagir com o meio arnbe
e plantar a semente do pi

gresso que hoje desfrutam

Ao comemorar tão si

ficativa data, a administra

municipal dá um exemplo
grandeza e gratidão com

empreendedores do passado
ao mesmo tempo ácena com

futuro onde terá lugar
experiências do presente,
atividades oferecidas ao púb
a partir de hoje e até sába

foram organizadas de modo
chamar a atenção para a dan

tornar visível 0/ esforço
gerações passadas.

O Jornal Correio do F

que ao longo de seus 85 anos

existência tem divulgado a

tória de Jaraguá do SUl, sen�

igualmente homenageado cow

indicação de seu diretor ao
'

de Cidadão Honorário.

rDessa formá, corremos

o risco de perdermos a

oportunidade de

resgatar, de pessoas
ainda vivas, parte
importante do nosso

passado recente.
..J

mesmo indiferença, cidadãos

que contribuíram de maneira'
. .

expreSS1va com o crescimen-

to da região ainda não foram

lembrados. Dessa forma,
corremos o risco de perder
mos a oportunidade de resga
tar, de pessoas ainda vivas,
parte importante do nosso

passado recente.

As atividades comemora

tivas aos 70 anos de emanci

pação política-administrativa
de Jaraguá do Sul, organi
zadas pela Fundação Cultural,
demonstram o empenho da

administração municipal. em

mostrar para a sociedade a

importância da comemo

ração, que resgata um dos
momentos mais importantes
da história de Jaraguá do' Sul..
afinal, é a partir de sua inde
pendência que um município
e uma nação conseguem.
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Representantes de várias universidades catarinenses,

companhados pela senadora Ideli Salvatti (PT/sq,
explanaram em audiência no Ministério da Educação,
ontem à tarde, como é o funcionamento do Sistema

�cafe, tendo em vista que está em discussão a reforma

universitária e a estatização de vagas em instituições

privadas e filantrópicas. Os catarinenses explicaram ao

�ecretário executivo do Ministério da Educação e

coordenador do programa "Universidade para

Todos", Fernando Hadad, que se trata de um sistema

diferenciado das universidades privadas, por ser

público de direito privado e investir em pesquisa e

extensão, atuando �om. projetos sociais nas

comunidades onde estão inseridas, diferentemente de

outras que apenas aplicam recursos no ensino.

PROJETO 2S
O ex-governador Antonio Carlos Konder Reis

participa hoje do Dia de Filiações do PFL de

Guaramirim. 'Trata-se de mais uma etapa do Projeto
15,no Salão da Igrejq Evangélica Luterana do Centro.

Para o encontro, que terá início, às 19 horas, também
la

" foram convidados integrantes do PP no município,a�[

ao
O PFL de Guaramirim atualmente conta com 612

er
filiados (entre eles o prefeito Mário Sérgio Peixer) e a

,ier meta é chegar aos 825 até o mês de-maio deste ano,

POLÍTICA
redacáõ@jornalcorreiodopo-v-o-.c-o-m-·.br
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I DEFINiÇÃO: LEGISLATIVO AGUARDA SENTENÇA DO TJ OU EMENTA NA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Número de vereadores para
as eleições ainda está indefinido

]ARAGUÁ DO SUL

Os partidos politicos do

Município ainda operam
com a incerteza de quan
tos vereadores poderão
indicar para as eleições
deste ano. Todos estão

aguardando uma decisão

. do Tribunal de Justiça ou

da câmara de deputados,
em Brasília. Apesar de
não haver data prevista
para uma resposta, a

expectativa é receber um

posicionamento até o

início de junho, quando
cada partido realiza as

convenções e homoioga
no Tribunal Regional

'Eleitoral os nomes que
concorrerão à vereança.

Indefinição é decorrente
de urna ação elaborada pela
promotoria pública no final

do ano passado, pedindo a

diminuição do númerode le

gisladores emJaraguádo Sul
A iniciativa derivou da

César J unkes

lessmann enfatiza a importância dos vereadores

determinação da Pro- dores. Então, dos 19 que
curadoria de Santa Catarina estavam atuando, oito

em�trarcom ação coletiva, foram afastados, levando

entendendo que 86 cidades em consideração os me-

do Estado contavam com nos votados e o coeficien

número excessivo de vere- te de cada partido", expli-
adores, em cada comarca.

"Apromotoria local subs

creveu o pedido, o juiz
acatou a redução e, se

gundo os cálculos dele, a

câmara jaraguaense com

porta apenas 11 verea-

ca o diretor da câmara,
Rui Lessmann.,

A sentença desagra
dou ao legislativo e mo�
tivou os vereadores a

entrar com mandato de

segurança solicitando que

fossem reconduzidos à
\ ,çâmara e, o próprio Tri

bunal de Justiça acatou o

pedido. Em seguida, en

traram com recurso pelo
desgaste e desconforto que
sofreram, também solici

tando que o número 19

fosse mantido. O recurso

está sob [údice e ainda não

tem data prevista para
entrar em pauta.

- A própria tabela

estadual aponta que um

município com mais de
. I

cem mil habitantes com

porta até 21 vereadores.

Jaraguá do Sul é uma ci

dade com 34 bairros, cada
um com suas adversida

des, o que torna impor
tante a atuação dos vere

adores em termos de re

presentatividade. E na

minha opinião, todos
estão fazendo um bom

trabalho -, defende.

(FABIANE RIBAS)

e administração: O poder
municipal e a qualidade de
vida do cidadão; Aspectos
jurídicos do processo eleito

ral; Estratégicas básicas de

campanha; Uso da informa

ção em programa� eleitorais;
e marketing político.

P�L lança hoje curso para candidatos às eleições
Florianópolis - O PFL e

o Instituto Tancredo Neves

lançam hoje o Curso de
Monitor da. Escola Nacio

nal de Política, destinado aos

prefeitos, vereadores, can

didatos às eleições de outu

bro, assessores e filiados. O

curso será transmitido por
circuito fechado de televisão.
Em Santa Catarina, 11 mu

nicípios recebem o sinal:

Florianópolis, Blumenau,
Brusque, Chapecó, Criciú

ma, Grão Pará, Lages,
Laguna, Joinville, Pinhal
zinho e Tubarão. A soleni-

dade de abertura, em Bra

sília, pelos presidentes do

PFL, senador 'Jorge Bor

nhausen, e Instituto Tancre
do Neves, deputado Vilmar

Rocha, também transmitida

por TV, será às 19 horas.

Em Florianópolis, o ponto
de recepção do sinal, para
onde estão sendo convi-,
dados os interessados, é o

auditório do diretório

regional. Nas demais ci

-dades, os locais estão sendo

preparados e divulgados
pelos respectivos diretórios

municipais. Na abertura, os

....�CANARINHO
����'Wfil -- - 'f @l1

presidentes do PFL e I'FN

falam sobre formação polí
tica e preparação de candi

datos. O curso, às segundas
feiras (19 horas), será minis

trado - até 26 de abril - por
especialistas em temas rele

vantes para campanha elei

toral - ex-ministro Gustavo

Krause, advogado Admar

Gonzaga e especialistas em

marketing e informática An

tônio Labareda, Hirarn

Pessoa de Melo, Luiz Al

berto FerIa e João Evaristo

Debiasi. As aulas tratam de

temas relacionados à eleições

r
- ..

!

I
=
�
i mr·igs@terra.com.br.:

'

1..R1!�_'.!!!I_1I1.�_P_��!I�I!_s.�1!1 $..4.9,
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IiNICIATIVA: SEBRAE E PREFEITURA tANÇAM PROGRAMA PARA QUEM DESEJA SER EMPRESÃRío

Empreendedores terão acesso

a programa de incentivo em JS
]ARAGuA DO SUL -

Tendo como ponto de par
tida o resultado da pesquisa
realizada pelo Sebrae e Pre
feitura de Jaraguá do Sul,'
será lançado no dia 31 deste

mês, no Cejas, o projeto
"Jaraguá do Sul Cidade

Empreendedora. A inten

ção, de acordo com o agen
te de articulação do Sebrae,
Donizete Bõger, é, neste

primeiro momento, selecio
nar candidatos com poten
cial empreendedor. Os
escolhidos irão participar de
um amplo cronograma de
atividades de orientação
voltadas aos interessados em

abrir seu próprio negócio.
Serão 100 horas de capaci
tação gratuita. As vagas são

limitadas em aproximada
mente 60 candidatos; que,
até o final do ano, receberão
todo o apoio necessário

para a concretização do em

preendimento.
"É sabido que no Brasil,

cerca de 61 % das empresas
que abrem, fecham as por
tas no primeiro ano de
atividade e estas falências
ocorrem principalmente
por falta de uma gestão ade-

Donizete Beger afirma que JS tem potencial empreendedor
Alexandre Boqo

quada à sua atividade",
argumenta Bôger,

Segundo ele, a pesquisa
realizada pelo Proder
Comcenso identificou urn

número de 3.885 candidatos
a empreendedores, ou seja,
6,9% dos moradores da área

urbana do município pos
suem o interesse de abrir seu

próprio negócio. Destes

empreendedores, 75,20%
'tem idade entre 25 a 50 anos,
sendo que 60,1% possuem

,

urna renda mensal média de
até três salários minimos.

O projeto, ainda de

acordo com Bôger, Jerá
implantado em parceria
com a Prefeitura de Jaraguá
do Sul, parceiro do Sebrae
desde a realização da pes
quisa. O custo do projeto
integral é de aproximada
mente R$ 270 mil, sendo

que a contrapartida da Pre
feitura foi de R$ 134 mil. A

meta, conforme Bôger, é

capacitar os empreende
dores com cursos, realiza-'

ção de planos de negócios,
aproximar os candidatos ao

microcrédito e, ao final; a

crição de 10 empresas e a

,

geração de 30 oportunida
des de negócio.

O objetivo final é

qualificar, até o final do ano,
60 candidatos a empresários
com subsídios necessários

para iniciar no mundo dos

negócios, criar 10 micro

empresas e 30 empregos
diretos, além de buscar a

formalidade das micro e

pequenas empresas do

município deJaraguá do Sul
e finalmente possibilitar urna

melhor qualidade de vida

para os moradores do

município.

Caixa oferece descontos para estudantes quitarem contratos
BRASÍLIA - As agências

da Caixa Econômica Fe
deral estão prontas para
começar a receber os inte
ressados em quitar seus

contratos do antigo Progra
ma de Crédito Educativo.

A instituição e o Mec anun

ciaram no início desse mês

regras de renegociação para
o Creduc que deverão bene

ficiar cerca de 200 mil estu

dantes e ex-estudantes que
ainda têm dívidas com o

Programa. A Caixa vai ofe-

recer descontos de 80%

para os inadimplentes e 90%

para os adimplentes, com o

objetivo de liquidar a carteira
do Creduc, atualmente

extinto.
Os incentivos oferecidos

buscam a quitação do saldo

devedor, de maneira que os

descontos serão aplicados
sobre o total da dívida (ven
cida e a vencer) desses con

tratos. Do total do saldo

devedor, 62,41% dos con

tratos estão na faixa de até

10 mil, sendo 23,35% de até
, R$ 1 mil. O pagamento po
derá ser feito à vista ou

parcelado em 12 meses -

neste último caso, com

descontos variáveis confor
me o prazo de amortização
escolhido.

Quando a opção for o

parcelamento, o estudante
deverá assinar urn Acordo
de Parcelamento e em caso

de inadimplemento de

quaisquer cláusulas ou em

decorrência de atraso supe-

rior a 90 dias no pagamento
das parcelas renegociadas, o

acordo será cancelado,
voltando o contrato a situa

ção original, com saldo
devedor descontado do
valor já pago.

Para renegociar o con

trato, o beneficiário de�erá
comparecer a urna da Caixa
Econômica com os docu
mentos pessoais (RG e

CPF) e comprovante de
residência. ACaixanão exigirá
comprovação de renda.

QUINTA-FEIRA, 25 de março de2Q U

TRIBUNAIS
A Schincariol vai

Pagodinho tenha dores de cabeça com as cervej�
Brahmas que voltou a beber desde que tomouo
partido da AmBev na guerra ?as cervejas, A
cervejaria, com sede em Itu (SP), anunciou qUt
processará por quebra de contrato o sambista
carioca. Ex-garoto, propaganda da Schincario\
Zeca Pagodinho estrelou um, comercial da
Brhama na qual diz ter voltado para o seu "amor"
após ter provado "outro sabor". Além disso, a

Schincariol vai processar a Ambev por perdas e

danos.

FORÇA
Assim que completou a negociação de compra
da rede Bompreço ganhou dimensão o

faturamento mundial da cadeia Wal-Mart, de
estratosféricos 245 bilhões anuais, -� maior

empresa do mundo de acordo com a Revista
Fortune. Para se ter uma idéia, em apenas dois

dias a Wal-Mart fatura o equivalente ao resultado

anual de Santa Catarina.

AçÃo
Quinzenalmente, os associados ao Núcleo de

Jovens Empresários daAcijs/Apevi se encontram

para discutirem as ações a serem implementadas,
Para este semestre, de acordo com o coordenador
do Núcleo, Roberto Anselmo da Rocha, da Ação
Livre e Turismo, estão previstas a luta pelo
fortalecimento do empreendedorismo, promoção
do intercâmbio com outros núcleos e a criação
de grupos de estudos para capacitar os nucleado
A nova coordenação do Núcleo foi eleita em

assembléia realizada no dia 2 de fevereiro último,

.cotação de ontem '

Compra
2,9256
2,9300
2,8500

Venda

2,9264
3,0200
2,9500

COMERCIAL
PARALELO

TURISMO

"Ele dá generosamente
aos pobres, e a Sua

bondade dura

para sempre'."

REUNiÕES: _

1�1i!lã.:-J9ii3Ji�o
4'"F.eira - 19h30 - Ef!��

momrog_�r9J;iióZE�ft1ILi1
PARTICIPE!

Rua: Max Wilhelm, 28f se
Baependi / Jaraguã do S8�

-

Fone: (47) 370-61
www.c�sadeoracao.con'l2 Coríntios �9
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Herlim
Valorizando seu estilo de Vi�a.A_á$lo Rosa, 1457 • centro • OVaramlrim 373-031b1
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A cozinha oficial
da casa do BBB4
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ARTESANATO
A secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte

Ci eLazer de Schroeder programou para o dia 03 de

ai abril, a 4' Feira de Artesanato. O evento acontecerá,

Iodas 10 horas da manhã até às 18h, no prédio ao lado

do DespachanteJonas, no centro. De acordo com o

secretário de Educação, Harildo Konell, a feira é uma

forma de valorizar o trabalho dos artesãos do

município e oferecer uma oportunidade para a

comercialização dos seus produtos. "As pessoas

" poderão encontrar produtos de ótima qualidade,
desde bordados e cerâmicas até aqueles feitos com

fibras de banana, por preços acessíveis", lembra o

secretário. Mais de 30 artesãos devem participar da

feira.

fORMATURA
OSenai/Jaraguá do Sul e a Unerj formam, amanhã,

aprimeira turma do curso superior de Superior de
:e

Tecnologia em Eletroeletrônica. Esta é a primeira
DI

turma de um curso de nível superior formada pelo
Senai emJaraguá do Sul e também a primeira turma

de nível superior na área de eletricidade formada na

cidade. Os 15 formandos ingressaram no segundo
semestre do ano de 2000.

ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA

le Considerado um dos mais importantes nomes da

arquitetura brasileira, Ruy Ohtake estará em Jaraguá
do Sul amanhã. O arquiteto vai falar sobre

"Argui tetura brasileira., identidade e

contemporaneidade", durante palestra às 15 horas,
no auditório do Centro Universitário de Jaraguá do

Sul- Unerj, e às 19 horas prestigia no Centro Cultural

da SCAR a formatura dos alunos do curso de

Arquitetura e Urbanismo. Ruy Ohtake se diz

influenciado diretamente por Oscar Niemeyer e

Vilanova Artigas, e sua produção arquitetônica
valoriza a liberdade formal, criando resultados

arrojados, por vezes polêmicos, porém, com uma

qualidade técnica inquestionável. Mais informações
na coordenação do curso de Arquitetura e

Urbanismo, telefone (47) 275-8247.

_eO}f1ue você faz tudo tão rápido
êóóo levantando a maior poeira

aí, GêmeoslAteoçôo, não

o. Às vezes é bom tirarum

odor pra evitar um estrago
a poeira baixo r, aí sim você

: cheio de energia e ... Vrum!

Câncer - Mal abriu os olhos pelo manhõ � sues

anleninhas já captaram energias estranhas? Nôo

se assuste, tudo pode ser mudado.

�e ��?di��:; �:�s�;s:os�::��
d los 00 lado das pessoas

sair da toco e abandonar

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

bilidade apenas das escolas,
mas de toda a sociedade, que
vem contribuindo de forma

admirável", elogia.
A cartilha foi feita em

parceria com as secretarias

de educação do estado e do

município, garantindo assim

a sua inclusão no plano de

ação escolar. Será uma

ferramenta para trabalhar

temas como cidadania, ética

e outros valores impres
cindíveis para o crescimento

de um país. O professor
poderá trazer à tona, de

maneira simples e divertida,
conceitos complexos como

autoridade, direitos e

deveres, eleição, hones

tidade, inclusão, justiça,
qualidade de vida, solidarie

dade entre outros assuntos.

O projeto inclui também

um concurso entre as 118

escolas, criado para incen

tivar a participação das cri

anças e a interação com a

cartilha. Através da apresen

tação de trabalhos os alunos
irão mostrar como assimi

laram os conceitos estuda

dos.
Os melhores trabalhos

serão selecionados e concor

rerão a prêmios.
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I EDUCAÇÃO: CARTILHA DA WEG ENSINARÁ CONCEITOS DE CIDADANIA PARA MILHARES DE CRIANÇAS

Cartilha levará' cidadania
•

para crianças
]ARAGuA DO SUL - Pelo

terceiro ano consecutivo a

Weg lança um projeto de

alcance social dirigido espe
cialmente para estudantes. Na

terça-feira desta semana foi

apresentada e entregue ao

público a qual é dirigida a

cartilha "Mania de Cida

dania". O lançamento foi no

Museu da Weg, com a parti-
'

cipação de diretores e repre
sentantes das unidades de en

sino que vão usar o material,
.

específico para as terceiras e

quartas-séries do ensino

fundamental das escolas pú
blicas e particulares de Ja
raguá do Sul e Região.

De acordo com o dire

tor de Marketing e Recursos

Humanos da Weg, Jaime
Richter, a participação da

empresa junto à comunidade

e levar educação são prio
ridades da empresa. Em

2001 lançamos uma cartilha

sobre o meio ambiente en

focando a importância dos

sapos no nosso ecossistema.

Ano passado o foco foi o

voluntariado e este ano, o

resgate é o estímulo da cida

dania entre as crianças que

�ursam as terceiras e quartas
séries do ensino fundamen-

SCHROEDER - No dia 22

de abril, 30 pessoas estarão

iniciando as atividades de

mais um grupo de diabéticos

e hipertensos de Schroeder.

Trata-se do nono grupo a ser

formado no município,
abrangendo homens e mu

lheres da região do Bracinho,

nas escolas

Divulgação

Cartilha da cidadania fói lançada no Museu da Weg

tal", explica Richter.

A cartilha apresenta, de

forma clara e de fácil en

tergiimento, conceitos bási

cos de cidadania inspirados
nas letras do alfabeto, e

acompanhados por ilustra

ções do Plácido e sua tur

ma. Ela será distribuída para
as escolas particulares e

públicas de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Schroeder,

Corupá e Massaranduba,
alcançando cerca de sete mil

crianças. A idéia é que o

aluno leve pata casa a

discussão dos temas, en

volvendo toda comunidade.

Na avaliação da coor

denadora pedagógica do

Colégio Marista São Luís,

que sofrem de diabete ou

de pressão alta. A primeira
reunião para estimular o

grupo a se encontrar perio
dicamente, aconteceu no

início de março, com a par

ticipação dos responsáveis
pelo programa da Secretaria

de Saúde e Assistência Social.

Formadononogrupo dehipertensos e diabéticos em Schroeder

rqueomundoestá boqunçodo Ilbrc � Você está constantemente atrás de

gasto, não desanime. E apenas equilíb bo fazendo com que nem

Siga seus planos com paciência em cada momento. Se a

otkios estão chegando por m gol, paciência. Não dá

? Amor? Você decide. Mas p Ia porcausa disso. Bola

so passar a noite ronronando pra_�d�Rri?�9J��,t;i�e é quinto-Ielro. saia pra

com algué I, não? noite, v�"s�'díVEfrti((Õm cineminha, um chope
Virgem � Para alguém superorqonizodo como você, com os amigos?
o início deste dia pode dar nos nervos. Insuportável, Escorpiôo � Você foi fundo onde não devia e agora

qu com calmo e objetividade, tud a rrciorccnfvsôoã Ok, também

em um jeito, Almoce tranqüilo ar se punindo por isso. As

emesa, já estará querendo boas, é passivei reverter. Encare

programar viagens, cursos, aragem e toque em frente. Tire

portas só vão se abrirse você s mancadas, Se existe algum
erros, com certeza está

Soeli Pereira, a cartilha

servirá de reforço aos temas

já trabalhados pelos pro
fessores do Colégio. "A

contribuição é muito bem

vinda e demonstra o inte

resse do empresariado em

colaborar com o trabalho

de incentivo à cidadania",
assinala a professora. Da

mesma opinião partilha a

secretária-adjunta da Se

cretaria Municipal de

Educação, Silvia Piazera.

''Nós, educadores, agrade
cemos a parceria das em

presas e outros órgãos não

diretamente ligados à

educação. Essas parcerias
demonstram que a edu

cação não é mais responsa-

A Secretaria também está

oferecendo medicamentos

gratuitos, testes de glicemia
e verificação de pressão
arterial. A cada encontrc?, os

p�cipantes também reali

zam atividades físicas e

recebem orien!ações sobre

um determinado assunto,

através de palestra, escolhi

da pelo próprio grupo. Ao

todo 330 pessoas parti
cipam dos nove grupos de

diabéticos e hipertensos em

Schroeder. Interessados em

participar dos grupos po
dem ligar para 374-1733, na

Secretaria de Saúde.

Sagit6rio - Hoje é um daqueles dias em que o

vontade é de fi por mais algumas horas,
rganizando os idéias ...

ure a rédea, amigo
anso. Nado de tomar

no

Capricórnio � Você é incansóvel quando se trata

de trabalho, mos não pode prever o imprevisível.
Nó abraçar o mundo e resolver um

seja hora de relaxar um

vida. Ligue para a galera,
Seus amigas devem estar

po bom, de seu humor

;��o�t;�f;;i:f::�t:o�n���2:
,

s. Se precisarfomar
xu ou marcar um

co , deixe para o turno da

tarde. A noite, se você quiser e (se) permitir;
pode ser puro prazer.

Peixes � Sabe aqueles dias em que tudo parece
ser que o sua manhã seja
depois tudo melhoro. Não

cabo captando até mesmo

a conta, Não se deixe

nte, peixinho! Jogando'
s, sobram 'mais motivos

pro
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Jaraguá ,do Sul comemo

Jaraquá do Sul A primeira semente para a emancipação
do território de Jaraguá do Sul foi lançada em 1897, quando
foram realizadas consultas populares para decidir se Jaraquá
do Sul continuava a pertencer a algum município ou teria
autonomia política para seguir adiante. Na época, havia três
opções: desvincular-se de Paraty e voltar a pertencer a

Joinville; formar com Barra Velha um novo município,
chamado de Glória; ou ser um município autônomo. Esta
última opção .era defendida, prlnclpalmente, pelo
farmacêutico Georg Czerniewicz e Roberto Bulher que, na

época, não encontraram o apoio esperado da população.
Os anos se' passaram e Jaraquá o Sul, de um simples

povoado com meia dúzia de casas, transformou-se numa

progressista vi Ia. E o desejo de determinar seus próprios
rumos crescia a cada dia. Mas foi somente por volta de 1930

que o movimento emancipacionista tomou corpo. Durante sua

história, Jaraquá do Sul pertenceu a São Francisco do Sul,
Paraty (atual Araquaril e a Joinville. O 2° Distrito de Joinvi IIe
se desenvolveu e sua população passou a requerer sua

emancipação. Assim, pelo decreto 'número 565, de 26 de

março de 1934, Jaraguá do Sul foi desmembrado de Joinvi Ile,
tornando-se município. Em 8 de abril de 1934 foi oficialmente
emancipado. Em 1920, em recenseamento realizado em

setembro, o Distrito de Jaraquá do Sul contava com uma

população de 11.026 pessoas (incluindo Corupá). Em 1940, o

IBG E (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) fez o

primeiro recenseamento oficial, registrando uma população
de 23.496 pessoas, incluindo os moradores de Corupá.

A notícia da emancipação de Jaraguá do Sul foi publicada
em matéria de capa do jornal Correio de Tarde, na edição de
12 de maio de 1934. Na reportagem, consta que o Doutor
Plácido Olímpio de Oliveira, então secretário de interior e

justiça, destaca a instalação da comarca de Jaraquá do Sul.
No texto, o secretário salienta que, com a implantação da

comarca, as questões ligadas a justiça passam a ser resolvidas
em Jaraquá do Sul, sob os cuidados do juiz de Direito,
Francisco Machado Rios.' A cerimônia dê implantação da
comarca aconteceu no dia 10 de maio, às 10 horas, no Salão
Buhr. (Informações fornecidas pelo Arquivo Histórico
Eugênio Victor Schrnõckel ).

Decreto número 565, de 26 de

março de 1934, desmembra
Jaraguá do Sul de Joinville

MAPA DO MUNICIPIO
', .

DE
,

,

RECONHECI
Jaraçuá-do Sul - Poucas

importância para a sociedade
ainda em vida. Esse é o caso
Eugênio Victor Schmockel,qu!
H onorário de Jaraguá do Sul,el
os 70 anos de emancipação poli'
A indicação para a outorga foi
Gonçalves.

Nascido em Curitiba, no

instalou-se em Jaraçuá do!
professor, historiador, politi
Schrnõckel ainda hoje partici�
colabora com resenhas se

município.
Durante todo esse tempo

Schmõckel escreveu sua história
da perseverança, sempre coma

ações do passado. Na avaliação
Vereadores, Rui Lessmann, \\�
.Jaraquá do Sul e sua contribu

pode ser esquecida por ter sido
Tanto na vida profission�

demonstrou a retidão de carátel
trajetória. \\ Estou há 24 anos

senhor Eugênio merece essa

desenvolvimento da cidade não
ser resgatada para o conheti

representa um exemplo parato�

�ARfIGUA'do SUb
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DA HISTORIA
Em 1876, quando Emílio Carlos Jourdan se instalou nas terras do

atual município de Jaraquá do Sul, a região pertencia a São Francisco do
Sul. Mais adiante, ainda no mesmo ano, o território passou a pertencer a

Paraty, hoje Araquari, que acabara de se desmembrar de São Francisco.
Em 1883, o território de Jaraquá do Sul foi anexado ao recém

nomeado município de Jolnville, através da Lei número 998 sancionada
pelo então presidente da província de Santa Catarina, Theodoreto Carlos
de Farias Souto. já em 1896, por interseção de Jourdan que não
concordava com a anexação de Jaraquá a Joinville junto ao Conselho
Representativo do Estado de Santa Catarina, a hegemonia política de
Jaraquá do Sul volta a ser de Paraty, conforme Lei número 235
sancionada pelo então governador do Estado, Hercílio Pedro da Luz.

No entanto, a medida resultou em protestos em joinville. A partir daí,
seguiu-se uma longa e acirrada discussão política em torno da hegemonia
sobre o território de Jaraguá do Sul. Como Jourdan vinha perdendo força
e influência política junto ao Conselho Representativo e ao Governador, e

as autoridades municipais de Joinvllle, ao contrário, se fortalecendo, em

1898 Jaraquá é reanexado por definitivo a j oinvi IIe.
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você tem uma família numerosa e está disposto a desembolsar
!135 mil, o Citroên C8, com toda a certeza, é o veículo ideal.
Citroen tem como objetivo consolidar no país sua imagem de

ofisticação e exclusividade e para isso, traz a sua maior van,

rojetada em parceria com a Peugeot e com a Fiat. Entend�-se
ue o modelo não vem substituir o Picasso, mas apenas juntar-se
atual gama oferecida no mercado nacional como uma opção a

ais no segmento de carros luxuosos.
loderna e arrojada a van C8 segue a atual tendência de formas
marca e define-se como um autêntico veículo familiar, para 7

sageiros, dona de um amplo porta-malas. Espaçosa, mas

ompacta, a van é apenas 18cm maior que o Picasso no entre

lIas, medidas que refletem-se no generoso espaço interno. A
odularidade dos bancos é uma particularidade do modelo, em

,

e os bancos podem ser rebatidos, transformados em mesinha
po avião e rotacionados, enquanto no teto, a agradável surpresa
eencontrar não apenas um, mas três tetos-solares, vendido
Orno opcional. No C8, pode-se dizer, literalmente que cada um

Seus pertences de viagem tem seu próprio espaço: são 60
rta-trecos espalhados pelo carro, assim como as tomadas de

12vpara aparelhos eletrônicos. Há ainda um porta-bebidas
�fàgerado para 3 litros, além de uma gaveta rotativa no vão
central do painel. Os passageiros contam com controle individual
o ar condicionado e a comodidade da abertura elétrica das

cortas laterais de�zantes, �om coma�do também na chave.
_

faz
mo segurança e essencial num vefculo familiar, o modelo nao

,

feiO e vem de fábrica com 6 air bags, inclusive nas janelas,
em de freios ABS, monitoramento da pressão dos pneus,

sensorq ,

lim d d
'

bri
,

ue aciona os pa ores e para- nsas automaticamente

�COntrole eletrônico de estabilidade, entre outros ítens. A
Itroen, ressalta o fato de o modelo ter sido a única van a ganhar

veículos diversos

as cinco estrelas nos testes feito pelo EuroNCAP, o

rigoroso programa que avalia os carros europeus,
Vendida em versão Top única com motor 2.0 16V, os 132
cv de potência levam o carro aos 193 lrm/h, o que não

chega a fazer do carro um rojão, levando-se em conta o

corpanzil avantajado do modelo. Os consumidores desse

tipo de veículo, porém, buscam mesmo é conforto,
e isso o C8 tem de sobra, para todos os 7 passageiros.

Mimos: três aberturas no teto, 6 air bags, luxo e

conforto para? passageiros e bancos que
rotacionam, desl izam, escamoteam e transformam-se
em mesas. Quem resiste?

Qualquer semelhança não é mera

conscidência: Fiat, Peugeot e Cltroên
habitualmente projetam carros em

parceria. Ao lado, as soluções adotadas
para o mesmo veículo, com nomes e

acabamentos diferentes: Peugeot 807,
Fiat U Iysse e Citroên 'C8. O Cltroên é o

que apresenta melhor solução
esti I ísti ca
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QUINTA-FEIRA, 25 de mal'ço de 2004

Fiesta 4p
Focus Sedan

GolG111

Ford Ka

Palio 4p
Parati 4p
Fiesta 4p
Astra Sedan

Gol1.0 2p
Escort SW

Audi A-3

Ranger 2.5

Parati Zp
Fiesta 4p

Fone: (47)
370-8622

03 Palio 2p 98
Oi Vectra GLS 98

�Oi éourier i.4 98
00 Pick up Corsa 97
00 Uno 1.0 97
99 Fiesta 4p 97
99 Palio Weekend

99 Goli.O

98 Escort i.6

98 Goli.O

98 Escort Hobby 95
98 Tempra 8v 95
98 Vectra GLS 95
98 Uno Mille 95

VOLKSWAGEM Corsa Sedan cf ar Verde G 2(XX)
Gol GIII 8V Plus Branco G zoi Vectra GLS compl, Branco G 1999
Gol GIII 8v cornpl. Vermelho G 2(XX) Astra GLS compl, Verde G 1999
Saveiro Summer Verde G 1997 Corsa Wind Cinza G 1997
Gal CL 1.8 MI Branco G 1997 Chevette SL Prata G 1997
Gal CL 1.6 MI Branco G 1997 RENAULT

Santana MI cornpl, Vermelho G 1995 Clio RT cornpí. Branco G 2<Xl3
Gal CL 1.68 MI Branco A 1987 PICK-UP
Fusca 1600 Azul G 1981 Mitsubishi Pagero Pret� D zooi
Fusca 1300 Bege G 1980 Silverado Conquest Verde D 2(XX)

FIAT Blaser DLX Branca D 1999
Palio EX 4pts Branco G 2(XX) Courier CLX Bramca G 1998
Uno Mille Cirza G 1993 Ranger XL Verde G 1997

FORD Kombi Branca G 1997
Escort Hobby Azul G 1995' F-l000 completa Branca D 1994
Verona LX Dourado G 1992 MOTO

F-1000 DIESEL COMPL..EscortL 1.6 Verde G 1988 DT200 Branca 1997

.·1994('

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

Monza 4p., SUE clopc.

"

��'
ss

.,
• il

. ,�::.
.

" .".,,��1t�
Palio ED 4p, 98, clopc. .- , ' ..

G

$-1.0 c/ opc., dn. 91

��10 EFlc(opc 95

CiJr�a vyagon 01

'Corsa'Sédan GC1.6 ' 98

Corsa Wind clopc; 01

Corsd'Super 4p, a.c. 01

MçmzaSL, 4p, ve.." 93

vw

âoIGII/16V' �,.c., d.h. 00

GoIG/II.i6v, 4p, c/ opc. 00

Quantum CU 1.8 compl. ' 95
Gol MISpecial .

02

GotMI 16v, c/opc. + rodas 98

Gol't;Oi 97

Go(CLld.6 96

Gol 106' álc()ol'" 85

F" 81

";FIAT'
.. - __ .

.

ra HLX 16v,' compt.
Palio Weekend - ar ,

Palio EO 4p, cf opc. 98
- Uno Fire .' .'i ,

. , 02

Tipo MPI 1.6 compl. + rodas 96

Fioiino 1:0 aberta. .

94

o: ·.0. FORD' .•...

:Rang�rXLT 4p, .compl. + GNV99
Fiesta(4p;:'dbpc., a.c.

' 00
.

, .. ,. 99FiestaAp;,cf opc., d.h.

Ka GLrocam' 00

Escort,hó'bby ,'i 94

Escot1 hofJby c/opc.• · 95

OTO

97
97

'CG" 01
01E?ii!: clpa,rt/ a
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CLASSI

�
veículos

iCom. de Peças Antoniol
! Lr��g-tq] ....
i rROçadeíral
! jY!!Jidehhadétraj
i Fone: 370-2764

;

iCeI.: 9104-2070/ 9957-6099i
j��:.. ���.�.��.�.�.. �.fl:l.�.�.�.: .. �.�.�.�.. (!�!�� .. �� ... ����}!
menor valor. Tr: 9103-7891 cl

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

CORsA·vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, t.e., rodas,
alarme', película e som. Tr:
9117-3464.

HEVY - vende-se, 88, ótimo

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

402hor. comI.
.

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

(12:00 ou após 17:30)

r,1 CHEVETTE-vende-se, DL, 1.6.,
ti !3, prata, ótimo estado. Tr:

I 13·6242.

CHEVETTE - vende-se, 83,
itimo estado. R$3.000,00.

eita·se troca.

Jr:372-2402 hor. comI.

IPANEMA - vende-se, SL, prata,
bom estado. R$6.500,00. Tr:
371�6986 cl Alexandre.

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

R$2.800,00 entro + 29x

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

CHEVETTE - vende-se, 87,
�anco, álcool. R$3.300,00. Tr:

!136·8179.

CORSA - vende-se, super, 98,
4�, bordô, único dono.

�112.400,00. Tr: 373-5030
eu9957-3751.

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 cl Alcides ou

Edinéia.CORSA-vende-se, 94/95, 1.0,
i�mo estado, dctos ok, cl 2

�eus novos, ar quente, limpl
�es. traseiro. R$8.500,00.
keita·se troca por biz ou Titan.

MONZA - vende-se, 94, 4p, azul

met., cl painal dig., freio ABS +

GNV. Aceita-se troca pI veíc. de

ÔMEGA-vende-se, CD, 3.0, cl
kit gás. R$i5.300,00. Tr:
9962-3664.

5-10 - vende-se, 2.2, bom
estado. R$10.000,00 e

assumir fncto. Aceita-se troca.
Tr: 9102-1701.

VECTRA - vende-se, 95, cd,
compl., cl teto solar, e som cl
cd. R$15.000,00. Aceita-se

troca por Vectra mais novo. Tr:
275-2056.

VECTRA-vende-se, 97, GLS, cl
air bago Tr: 9969-4660.

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

PRÊMIO - vende-se, 93.

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

9975-0117.

CORREIO DO POVO 3

�OTOS

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Financia

Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

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

lcam �no papeL..

c o n 5 Ó r c i o "

·UNIAO

371-815'3
Rua: João Januário Ayroso, 80

Jaraguá Esquerdo -

.

Jaraguá do Sul
f

"www.úriiaocat.com.bf

CBX 750 Four Cinza' 1989

��m:ói1PBT&:': :=. "-:':;200:[:
XT 600 Preta 2002

60 meses

C 100 Biz KS······

Crypton C 100-···
C 100 Biz ES······
YBR 125 K·········
CG 150 KS-c······
C 100 Biz + .•.....

XTZ 125 K········
NXR 125 KS······
NXR 150 ESD···-
Twister 250-······
Tornado 250-····

R$ 83,17
R$ 88,25
R$ 92,36
R$ 95,70
R$ 103,24
R$ 102,61
R$ 123,26
R$ 121,84
R$ 150,74
R$ 168,10
R$ 183,58

55 meses

R$.10.536,OO····· R$ 227,96
,R$ 12.002;00·····' R$ 259,67
R$ 12.528,00····· R$ 271 ,06
R$ 16.225,00····· R$ 351,05
R$ 17.374;00 ..... R$ 375,91
R$ 17.775,00····· R$ 384,58

80 meses

R$ 10.536,00····· R$ 156,72
R$ ·12.002,OO.�... R$178,52
R$ 12.528,OO·�··· . R$ 186,35
R$ 13.112,00-"··· R$ 195,04
R$ 13.896,00-···· R$ 206,70

80 meses

R$ 17.775,00-···· R$ 264AO
R$ 20.880,00-···· R$ 310,59
R$ 25.990,00-···· R$ 386,60
R$ 30.582,00-···· R$ 454,90
R$ 35.828,00;.�-:;",. R$ 532',94
R$ 39.837,00·��·· R$ 589,60

fJ
PEUCEOT

IIBDlI

Mc!C(.'dcs·BclIZ

fl,!.\!:!:r:.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"

Verde
Vermelh� •....

leria

Prata
Vermelha

1"

Verrh�lh�
Vermelha
Vermelha·

Titan KS

Titan KS'

Roxa
Vermelha

Verde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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6 CORREIO DO POVO
CLASSI

AUTHENTIQUE
1.0 � 8 V
2 Portas
04/04

Ar quente. Barras de proteção lateral,
Faróis com duplo refletor Óptico. Vidros Verdes,
Desernbaçador do Vldro traseiro.

Via Internet

... ft ,09'0·... (3)

"., V,. •., .•..... t.
" ,

+ PINTURA MElALiCA. FRETE INCLUSO

AUTHENTIQUE
1.0 -16V

04/04

Ar quente, Barras de proteção lateral,
Faróis com duplo refletor Óptico, Vidros Verdes,
Desembaçador do Vidro traseiro.

ScéniC
AUTHENTIQUE
1.6 � 16V

04/04

i AR. CONDICIONADO.
Air Bag Duplo. Direção
Hidráulica. Travas e Vidros
Elétricos, Sistema CAR
( travamento automático
das Portas a partir de 6 km./h),
Controle Remoto por Rádiofrequência.

�'$ 44.990;
+ FRETE + PINTURAMETÁUCA.

Dicave ITAJA í
346· 7400

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370 - 6006

BLUMENAU
322 ·8800

:'::�"T/S;�=::::���::::-:�:tl';'5�:'-;��""'��" Fin:J1�el�� Re�UII-"- 'Ii,/ 7i(f.o ) AC$SsbMsExcl.!JS(i'O$ ; REJiAV[)'AWANCt,21H
tf"Mi� iU:i ".'"l.fI �

, ..

;<_*""' .

__, �_�,,>W::W�,, .

�=_��_

(1) Para mais íntormaçôes SOb'. preço� e condições, consulte a sua Concessionária Renault. (2) Condição válida de financlame,;to
com 0% de juros" TAC [Taxa deAbertura de C,édijo) .,OF • R$ 2,15 por lámma do Soleto Bancário, Financiamento COC (Orédito
Direto ao Consumidor) com entrada de $0% do veículo + saldo financiado em 12 vezes, válidos para a Unha Clio o Scónic O km.,
Exceto para o Cllo AUlhentique 2 Porta. t.O 8V e paro o ClloAulhentique 1.0 l6V, financiamento Renault através da Cia. De
Crédito, Flnanclamento e Investi.monto Renault do Brasil. Crédito sujeito a análise c aprovação de cadastro, As Taxas poderão ser
alteradas. se hcuverrnudançes signíticativas no mercado finanoeiro sem prévio aviso.(3) Preço a vista do Cfio AUÚ1eot)que 2 portas
1.0 8V - 04/04 semAir Bag Duplo. cor sonda sem opcionais. Preço válido somente para aquisição do veiculo pela Inlernet. com frete
incluso para lodo o Brasil. A pintura metálica será acrescida 80$ preços do veiculo. (4) Preço a vista do Clío AUlhentíque 1.016V
04/04 corsôllda, a pintura metálica sará acrescida ao preço do veiculo. Frota locluso para iodo o Brasil. ($) Preço a. vista e/ou com o
financiamento aqui proposto do Scénic A"t�entique 1.6 16V 04/04 com Ar condicionado. Alr Bags Duplo, ülração �idlálJlíca,
Trava. o Vidros Elétricos. A pintura melàllca se ril acr••cida ao preço do vetculo, Oferta valida na publlcação deste anúncio ou

enquanto durarem os estoques. Para mais tntormaçõos. consulto a sua concessionária Renault. Fotos para tins pubücltárlos. A
R.enm�H reserva-se ao dtrelto do alterar aS6specificações cesses vetcuios sem prévio aviso, Cintos dQ segurança aro conjunto com
Aír Bags salvam vldas.

o

QUINTA-FEIRA, 25 de março de20�

Chevette DL 1.6 Prata G 93 R$ 6.000,00
Saveiro CL Dourada G 92 R$ 7.000,00
Chevette Bege G 88 R$ 4.800,00
Chevy 500 SL + rodas 14 branca G 88 R$ 4.300,00
Opala comodoro 4p compl., modo 92 Bordô G 87 R$ 7.000,00
Passat Village Prata G 87 R$ 3.600,00
Monza SL/E Dourado G 86. R$ 2.000,00 + finan,.
Passat Prata A 86 R$ 3.500,00
Parati Prata A 86 R$ 3.800,00
Corcel II Azul A 83 R$ 2.500,00
Chevette SL + rodas 14 Bordô G 83 R$ 3.300,00
Gol BX Bege A 83 R$ 2.500,00
XL 250, preparada pi trilha Vermelha G 83 R$ 2.000,00
Monza Hatch Branco A 83 R$ 1.500,00
Brasilia Cinza G 81 R$ 2.500,00
Fusca Azul 'G 74 .R$ 2.500,00

.

n�'5:8

SPA;ZIO - vende-se, 96,
álcool. Tr: 370-3287.

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

TEMPRA - vende-se, 93,
8v. R$8.300,00. Tr: 9953-
9966.

TIPO. - vende-se, 1.6,
compl., 4p, prata, 95.
R$8.300,00. Tr: 370-
4508.

TIPO - vende-se, 95,
compl., menos ar, cl
alarme, 4p, R$5.300,00 +

fncto (30x R$210,00).
Aceita-se troca pI gol de 90
a 94. Tr: 370-6050 cl
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.

CORCEL II-vende-se, 83, 1.6_
álcool. R$2.500,QO. Aceita-se
troca. Tr: 273-6242.

ESCORT - 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, 95, cinza

metálico, c/ cd. R$8.300,00.
Aceita-se moto. Tr: 273-1665

após 14:30.

,

FIESTA-vende-se, 4p, 97/97,

branco, todo personalizado.
R$10.500,00. Tr: 371-5581

c/ Altair.

FUSCA - vende-se, 74, ótiw!
estado. R$2_500,OO. Tr: 271
6242.

F·1000 - vende-se, cabine

dupla, mcd, Souza Ramos, 90,
cornpl. Aceita-se troca. Tr: 372-

3655.

GOlF - vende-se, 95, pretl
gas., 1_8. R$11.000,00.lt
371-6893.

GOL - vende-se, GLX, 2.0,91
verrn , Ferrari, com�1.
R$16.500,00. Tr: 373-4991
ou 9107-4525.

F-4000 - vende-se, 85/86,
22 dono, 82.000km,
carroceria, ótimo estado. Tr:

.9979-1437.
GOL - vende-se, 1.0, 161,
cinza grafite, c/ cd, v.e., te,

R$13.400,OO. Tr: 371·8031

ou 9955-8968 c/ S.id.

KA -vende-se, 97, CLX, 1.3, c/ a.c.,

d.h., v:e., alr bag duplo, IPVA pagá.
R$12.300,00_ Tr: 372-0071.

PAMPA =cornpre-se, de ano 90 a

94. Tr: 373-3787 ou 9993-1751.

GOL - vende-se, CU, 1.8.91 '

financiado. Tr: 374-1117 UI I
9975-0117.

PAMPA - compra-se, 95 em

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

GOL - vende-se, 1.0, 2�,
, branco, 43.000km, supel

novo. R$13_100,00. Tr: 37l

5030 ou 9957-3751.

GOL - vende-se, 1.6,86,

compra - vende - troca

financia - novos e usados

U!10 Milíe'compietoi; 9'4 .,. Bordo
Escort. X'R3 88' Amarelo
Opala compl. S'éil .. , 90 grafite
Titan 96 azul
Esco.rt . ; 96 bordo
Gol 9 O branco.
Monza Classic

' -,

88 azul
�ol GT 1.8 " 86 vermelho

.Santaria Quantum CL d.h; 9 O vermelha
· Opala ,Comodoro' compl, 8 9 verde meto

E,scort HObby 1.6 93 branco
: Uno

.

II 7 branco
·
Escôrt Ghia 89 verde

;�.itÓo�R���5C :�:�:
'Gol 1.8

.

prata,
·Moto. YBR (entr, + 'vermelha
Gol 1.8.GLI

.

preto,
Gol1.6

'

preto
Ford Ka verde
Kombi stander branca
Uno Mille

.

branco
Ford Stratus cornpl, preto·

Ford landal em couro azul
Gol MI 1.6 azul
Santana CD compl. verde
Uno:Mille' vermelho

�antana' Quantum .ázul

Te.: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av_ Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila LalaU

G
A
G
G
GN
G
A
A
G
G
A
A
G

,G
o
A
G
G
G
G
G
G
G
GN
G
A
G
A
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COMPRA-SE - tornado ou

OR350.T�37�1117ou997�
0117.

liga leve, lona marít., ótimo
estado. R$22.500,00 si GNV
ou R$23.500,00 el GNV. Aeeita
se proposta à vista. Tr: 370-
8563 ou 9103-3580.

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

RODAS - compra-se de omega
cd. Tr: 9962-3664.

A 160,99, semi-automática. Tr:
9101-4214 el Ruy ..

SOM - vende-se, aparelho de

cd, Pioneer, último modelo, el
1 mês de uso. R$500,00. Tr:

273-6242.

RENAULT -vende-se, Seenie, RT

2.0,00, eompl. Tr: 9101-4214

el Ruy.
COMPRA-SE - moto modelo,
honda Biz I Oream em bom

estado. Tr: 9122-1830 el
Viníeius.

COMPRA-SE - piek-up saveiro,
pampa ou tiorino, em ótimo

estado, até ano 92. Tr: 371-
7526.

�nco. R$3.80ü,00. Aceita-se

loposta. Tr: 9975-0045.

OL - vende-se, speeial,
nco, 01/01, 5 pneus novos,

sufilm. Valor à combinar.

eita.setroea. Tr: 370-4810 à

Ideou 372-6025 manhã.

SOM - vende-se, pI carro, el
frente destacável, Sony. Tr:
9979-0005 ou 372-2772.

GARELI- vende-se, monark, 86,
el detos em dia. R$500,00. Tr:
9953-9966.

RODAS - vende-se, TSW, aro

16" modelo VX1, furação
4xl00, com pneu Pirelli P7000
195x45. Tratar: 372-3235 c/:
Gláueia.

BESTA - vende-se, GS, 12

lugares, 00, eompl. Tr: 373-
5030 ou 9957-3751.

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

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

1113 compra-se, de

preferência financiado. Tr: 372-
0108.

HONDA - vende-se, 74, 750

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

OL- vende-se, 95, CLI, 1.6,
lanco. R$9.800,00. Tr: 370-

385.
RODAS - vende-se, de Gol GTS,
el pneus, orbital. Tr: 9131-

2157.

CLlO - vende-se, Hateh, 00, 1.6

RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c.,
CO original, controle satélite de

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

TITAN - vende-se, 00.

R$3.100,00. Tr: 9962-3664.OMBI - vende-se, pI 9

essoas, 82, motõr novo.

15.000,00. Aceita-se troca.

1:9980-4313.

SOM - vende-se, aparelho de

cd, Pioneer, el MP3, modo

4550, el éontrole, novo, na

caixa. R$585,00. Tr: 376-
2206 ou 9111-9968 el
Alexsandro.

RODAS - vende-se, jogo, de

Porshe, aro 15, el pneus que
servem pI carro Fiat e

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

TITAN - vende-se, 01, ótimo
estado. Tr: 372-2591 el
laurita.BIZ - vende-se, 99. Tr: 9103-

7891 el Cristiano.ASSAT - vende-se, 86, ótimo
( .

1 slado. R$3.500,OO. ACeita-se
oca. Tr: 372-2402 hor. comI.

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

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

TITAN =vende-se. 00, detos 04

pagos. R$3.100,00. Tr: 9905-
0362 ou 9975-6721.

BIZ - vende-se, 03, preta,
impecável. Tr: 376-1481 ou
9975-6766. � ..

f UANTUM - vende-se, eompl.,
l' e particular, ótimo estado.

. 115.000,00. Tr: 9985-2302

pós 19:00.

DODGE - vende-se, eamionete,
Dakota Sport 3.9C, 99, cabine

estendida, verm., cornpl., gasl
GNY. Tr: 371-6506.

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

BIZ - vende-se, 01. Aceita-se

troca pI moto de - valor.

R$1.600,00 + 21x R$164,00.
Tr: 9953-3061 el Vilmar. diversosI ANTANA - vende-se, 02,

ata, compl. R$24.000,00. Tr:

10-2385.

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

6243 ou 376-0017 el Gilson.
CB 500 - vende-se, prata, 98.
Tr: 9101-7158.

_

ANTANA - vende-se, Cl., 1.8,
9, gas., impecável.

, 15.800,00. Tr: 371-6238.
t�----------------

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.

CG 125, vende-se.

R$3.200,00. Tr: 9952-9649.
273-5144.AR CONDICIONADO - vende

se. Tr: 371-7570.
AROS - vende-se, quatro aros

14", de Fiat tipo, el 1 pneu.
R$80,00. Tr: 370.6719. BARRACA - vende-se, pi 3

pessoas, nova., modo lglu,
R$100,00. Tr: 275-4140
ou 9117-6404 cl Viviane.

AVEIRO - vende-se, 01, GIII,
.8, gas.jGNV, prata, compl.,

PVA e Inmetro 04 pago,
3.000km, original, rodas de

CG =vende-se, el parto elétrica,
01, verde. R$1. 700,00 + 18x

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

AR CONDICIONADO - vende

se, Consul, 10.000btu, cf 1

ano de uso. R$800,00. Tr:
CD PLAVER - vende-se, pI
carro, Sony, el controle e 2 autoMERCEDES - vende-se, Classe

•

IC
I :r.. . , . a,

.

·

••nI ormatlca

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

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

HUm cl ck em sua vida pessoal e profissional"

Oferta .. · · · .. ·

Periféricos
CDRom

gravador e

leitor de OVD

�ICRO a partir de:

R$ I .487,00.
A vista ou financiamos

em até 24 meses.

Computadores
""

�CO�plétos
Configurações: Duron 1.6 - 128 rnb
de memória, Hard Disk 40GB, fax
modem S6k, cd rom LG S2x, Placa
mãe ECS. Placa de vídeo AGP 32 mb,
monitor IS" Samsung. drive disquete
1.44,' teclado, mouse. gabinete atx

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

Impressoras &

, Impressoras fiscais

I Cartuchos de tinta recarregados - HP série 600.
_

: �r.��():_���O,()g �_�()I()�i�():_��_ �()�g_():_�()':1_����r:tia

Sistemas para
comércio e

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

nota fiscal, etc ...

Programas/
licenças do
windows

excel/word/linux

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Vende-se
Monitores
usados com

garantia. R$
150,00 unido

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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lViÇOS da região
8e.com.br

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

Papel HO, Plásticos, Sacolas
Plásticas, Pratos de Papel,

Bandejas, Fitas 3M, Suporte
de Papel, Etiquetas, Rede para
frutas, Material de expediente,

e embalagens em geral

anlnscheck, 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

BICAMA - vende-se, cf CACHORRO-vende-se, filhote
baú e prateleira, semi-nova. de cofab. Tr: 37�3787.
Tr: 9117-5839 ou 370-
8986. CACHORRO - aceita-se

doação de rotweiller, filhote
BICICLETA - vende-se, ou adulto. Tr: 373-6247 cf
sundown, 18 marchas. Valdemiro.

-

R$35,00. Tr: 370-6719.
CACHORRO - vende-se,

BOLSA- vende-se, de viagem, filhote de boxer. R$200,00.
semi-nova. H$90,00. Tr: Tr: 372-3655.
8803-6061.

CACHORRO - vende-se,
CACHORRO - vende-se, filhote de poodle, micro toy.

I filhote de poodle e micro-toy, Tr: 275-1587.
branco. Valor à combinar. Tr:
373-3787. CACHORRO - vende-se,

filhote de pintcher , nºl.

R$120,00. Tr: 376-2393.

CACHORRO - vende-se,
pastor alemão, cf 5 meses,

puro. rr: 373-3787.

CACHORRO-vende-se, Bigle,
.

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,

CS Recursos Humanos

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

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

• COSTUREIRAS PARA RETA, OVERLOOK E COBERTURA

• TÉCNICO EM ELETRO ELETRÔNICA (E,XPERIÊNCIA EM CONSERTO DE

'TELEVISÃO, VíDEO, RÁDIO ETC ... ),
• TÉCNICO EM ELETRO ELETRÔ�ICA (CONSERTO DE CENTRAL

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

o sucesso de muitas empresas não
depende exclusivamente de uma pessoa

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

uma boa organização, com setores
afinados, fornecedores e colaboradores

comprometidos com'um todo.
Confie a contabilidade da sua empresa

ou escritório a quem oferece segurança e

qualidade nos serviços.

CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
Para obter sucesso no presente

e tranquilidade no futuro!

CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
A SUA EMPRESA MERECE!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSI CORREIO DO POVO 9

UIA DE SERVI

Anuncie aqui!!!
371·1919

& Arquitetura
Topografia

· Medição de terra
· Desmembramento
· RegulorilOçõo de medidos
· Projeto e execuçõo
(re�denciot comercial. etc.)
· Retormas em geral
· Paisagismo

370-7611 /9911-2525
Walter Marquardt, 744 SL 5

AUTO PEÇAS

Papa�io
EI1INo���;;�'fg/Jri';fJ�i�?�lll

a nOVt! loj� df Ailto Peçasj,
Papagaio, igcalízada n�

,

RUa 25 de Julho, 1650-

Vila Nova

�UA 251>E JULHO, 1650 -

VILA NOVA - JGUÁ DO SUL
E.mail: PopagaiO(<_vterro.combr

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

................................................... , ..........................•...................................... ,

; ,

.

Anuncie aqui!!!
371·1919

êomércio
lr.staladoFa

91! t.t·d·a
,

(47) 276-3429
9975-5659

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

\S\
W

� I
.jV' ,.:

:
""P" L:

I TRABALHOS']
· COM LAVA·JATO

(Água quente e fria)

· DelleUzaçã.ICUlllnsdroClS1:',
·

Laraçio. Plnlllra lIe TellI_ e IfIlf9S :
Umlleza lIe caiu lI'água,

'mllsrmeallfllzaçiillllePllIIm

Mudanças,
fretes e

viagens com

F..4000Baú.

(47) 374-1430
9991-8567

�!la Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schrocder - SC

Anuncie aqui!!!
371·1919

: Trabalhamos onde voei preetSllt'
'

[cidade, praia, sitio, 8teJ

I [411318-7488/310·88101 9602-3735 :

· Rua:.JoséKrause,.. 212.·.�ila.r:lo.Va.:.Jara&uá.do .. SiJi.:,sçl

A
.

·11'nuncle aquI •••

371·1919

rrrata.r: 274-8456 '

,,' :'; 9902-7575

IA����i� ���i!ii
i,..:

371·1919

r-·
.... ---- .. ·-·----···---

I
1""""".".. ·_....","""..w,."'.·,,, ""'"

I fl!sEx�sHõplbÃR'i(fuA11
I !::.: P;;;-:;'Nni.;�p,�lêr· "'''!
!(47) 370-90681
_La�'w<- :;,;;::-m::'!:?:.I:::t'2m!... M., !;-Pt<>d��

j. Acessórios em Geral
'

! Cosméticos· Fantasias I

I Roupas íntimas I
Brincadeiras· Artesanato:

! * Forro
: * Acabamentos de gesso
: * Consertos ,II * Orçamento sem compromisso
. I

Wliâ�J,il'Ul1::WII

iIIC•ADO.I: 1

.1 . TONIRI
: fOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS!

- MATERIAIS DE CONSUMO
- ASSISTtNCIA TÉCNICA

1276-34171

Getúlio Vargas, 594
Centro - Jaraguó do Sul

Tel.: 370-3612

I Produto:

I A�J�,�,!�"i'61l; .

loP06Ç'PA I'-f.Op..1f'

-: Venha Conhecer a

IModa que é um Doce

i Preços especiais,
I de inauguraçãol

Modinha
I tam. 01 a 16

Moda Adulto:

I Fone: 371-5810
! Rua CeI. Procopió Gomes, 1263 :

OS

Mensagens
276-3462

ATENÇÃO!
Novidade 'em Jaraguá do Sul

N0VO TELEMENSAGEM!
e solicite demonstração gratuita

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto
Barrinha Pedras

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

� VIDRAÇARIALLIi Arte Vidros
Vidros. Espelhos. Bisotê, Lapidação e Polimento.

. Jateamento, Plotter de Recorte. Acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



V Votorantini I Finanças

Corsa Wind MPFI
Fiat Uno Eletronic
Gol1.000i
Gol GIII completo 1.6
MS 608 carroceria
MB 1513 caçamba
MB 1113 truck
MB 710 turbinado, c/ baú
MB 710 turbinado
Palio 1.5 compl. + banco couro
Gol LO 8v 4p
Fusca
Goll.0 8v
Gol modo Antigo, impecãvel
Vectra GLS compl.
Uno Mille
Uno Mille

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

.� .� o u t o m
ó

v e i s 370 3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul. se
CORSA 1.0
VECTRA CD COMPL.
IPANEMA SL/E
MONZA GL. C/ TRIO +DH

MAREA WEEKEND 2.0. 20V, COMPLETO
PALIO EX 4P
PALIO 16V COMPL.
UNO MILLE

ESCORT GL COMPL.
ESCORT SWGLX
RANGER
ESCORT GL 1.8
ESCORT HOBBY 1.6
VERONA Gll.8, 4P
RANGER

CHEVROLET

FIAT

FORD

VOLKSWAGEM

BRANCO
VERDE
AZUL
AZUL

1998
1997
1995
1994

1999
. 1999

1997
1994

2000
1999
1996
1996
1994
1994
1997

CINZA
VERDE
VERMELHO
CINZA

PRATA
AZUL
VERDE
CINZA
CINZA
VERMELHO
VERDE

Av. PREF. WAlDEMAR GRUBBA, 3809
.' VIEIRAS· JARAGUÁ DO SUL·

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

Parati CL
Fusca
Parati CL 1.6

Uno 1.5R

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

Scenic RT 1.6

GM
Branco
Branco
Prata
Prata
Bordô
Bordo
Vermelho
Cinza
Bordô

VW
Verde
Amarelo
Bordô

FIAT
Vermelho

FORD
Azul
Azul
Branco

RENAULT
Cinza

01
01
01·
01
97
95
93
93
95

93
69
95

89

98
94
03

00

.

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747 .-Jaraguá�.o Sul
FIAT Un04p 97

Tipo 1.64p 96
Fiorino alongada 94
Uno 91

Tempra 92

Pampa '94

Voyage 83

Apolo GLS compl. 91

Parati GL 93
Gol MI Plus 97

KadettGS 90

Bordô
Vinho

Verde

Vermelho

Cinza

Cinza

Cinza

Cinza

Verde

Branco

Bordô

Grafite

Branco

Azul

Verde

R$ 9.800,00
R$ 9.100,00
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$10.800,00
R$ 7.600,00
R$ 6.300,00
R$10.200,00
R$ 6.500,00
R$10.000,00

Meriva

Omega
Omega
GolG1I1

F-l000

Gol

Kadettconv.· 94

Escort Euro. 93

0·20 92

Saveiro GLI 99

Voyage 91

Omega

FORD

VW

GM

ChevetteDL
Uno 2p
Prêmi04p
Corsa

91

01
93

98

Vectra GLS 2.2
Gol G1114p, 16v
Astra GLcompl.
Gol CL1.6

Corsa Wind 4p
Goll.0

Gol Gllll.0, 16v, Plus compl.·
Corsa Wagon GLS 1:6 compl.
Vectra GL compl.
Polo Classic, compl.
Palio Young, fire, 4p, cf opc.
Goll.08v4p
Santana quantum
Vectra CD compl.
Clio RNcompl.-v.e.

99

03

93

95

01

·89

95

branca 4p, 1.0. 16v,

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

azul CD-GNV

branco Plus,4p
branca cf carroc, Madeira, diesel

preto 1.0,opcinais
branco GSI. compl., 2.0 gasolina
cinza 1.6, gasolina

373-0806
373-1881

verde

branco
azul

bege
prata
prata
preto
prata
prata
branco
branco

branco

cinza

prata

00
00
99

91

01

94

01

99

97

99

02

99

97

97

00

R$15.500,00
R$ 33.000,00

R$15.00o',00
R$18.000,00

R$17.000,00
R$18.000,00
R$ 7.700,00

R$12.500.00
R$ 7.800.00

gabinada, diesel, compl. R$ 31.000,00
cinza 1.6 c/ prot. Caçamba, lona maritima R$13.980,00
marrom CL 1.6 R$ 6.700,00

FIAT Tipo IE 2p (- a.c.) Prelo
Uno IE· Verde

Tipocompl. +Ielo Cinza
Fiorinoálcool Branco
Escort Hobby 2p Praia

EscortSWcompl.+telo Bordô
F-l000 F Baú lermico Praia
EscortL Azul
Escort Hobby Vermelho
Corsa Wind Bordô
Corsa Wind Bordô

Logus GLS, compl. Cinza

Logus GL Praia
Gol CL Branco
Sanlana Verde

Gol2p Branco

dourado CO, couro, 6cc

UnoMille 93 azul c/opc. R$ 6.700,00
Com ra-se carro 1.0 acima do ano 95

R$18.000.00

Gadotti VEÍCULOS
Fone: 47 372-2143
F-l000 gabinada

Monza v.e., T.e.

Escort

Chevette 1000

Gol

Monza 4p compl.

Fiesta4p
Santana c/ a.c., D.h.

Suzuki compl. 27 .000km originais

94

91

94

92

88

93

96

92

98

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

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

FORD

GM

vw

Mofar room -casa compl.Azul
Jetsky Seedoo 750
Kia Ctarus Prata

94
95 .

95
93
94
97
87

93
95

98
95

94
94
89
92
97

76

94

98

R$ 7.300,00
R$ 7.500,00
R$ 9.300,00
R4 6.900,00
R$ 6.500,00
R$14.300,00
R$17.900,00
R$ 7.800,00
R$ 7.300,00
R$10.900,00
R4 9.300,00
R$ 9.500.00
R$ 8.300.00
R$ 5.400,00
R$ 8.300,00
R410.500,00

R$ 36.000,00
R$ 6.800,00
R$19.500,00

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

G

Marea EX 2.0 20v 4p com pio
Tempra 2.0 8v com pio GNV
Palio EX 1.0 4p

Golf 1.6 compl.
Parati 1.0 4p 1.\., d.t., a.q.
Saveiro 1.6 MI GIII

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

Pick up Ranger 2.5
Escort 1.8 16v GLX Zetec 4p compl.
Escort Hobby 1.0, 1.1 .. d.t., a.q.
Ranger 2.5, bancos de couro
Escort SW 1.8 16v com pio

FORDG
G
G

G

Monza SLE, álcool 1.8
Goll.6

Voyage 1.8
Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasolina
Fusca 1300
Chevette DL 1.6
Ranger XL GNV
Parati 1.6 álcool
Gol 1.6, gasolina
Escort Europeu
Vectra GL
Santana compl. 2.0
Palio 4p
Pálio, 1.0, ED, 2p
Uno, 1.5, IE, álc.
Fiesta 4p
Saveiro 1.6
Saveiro 1.6

Fusca 1300

Goll.32p
ApoloGLS2p
Voyage LS2p
UnoCS1.32p
Premio 1.0 2p
Ranger2.8CD
VeronaLX1.84p
Corsal.04p
Blaser OLX 2.2 4p
Yamaha 125K

Cinza

Azul

Verde

Bege
Cinza

Cinza

Cinza

Branca

Cinza

Branca

Verde

FIAT

FORD

GM

MOTOS

Honda C1 00 Biz Prela G
IMPORTADO Mercedes C 280 4p Prela G

BMW 3251A4p Cinza G

Chevette + rodas

Tempra compl. Único dono

Logus
Escort Guarujá compl.
Uno 4p

Titan

Uno 2p

Gal MI

Uno ELX 4p
Gal CU 1.6, cd e roda

87

97

94

92

96

01

93

97

94

96

fFU VEíCULOS
� 370-7516

ompra Troca Financia
I Walter Marquardt; 1850 • Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul· se

Vw

GM

01
99
01

96
96
98
97
01
98
03
99

97
97
96
00
00

branca
prata
cinza
prata
prata

bordô
branco
branco
verde
prata
preto
branco
branco

Azul
Branco
Branco
Azul
Verde
bnza
Branco
Marrom
Vermelha
Cinza
Cinza
Branca
Cinza
Amarela
Prata
Ver emet.

372-0676
96
92
92
87
78
93
95
89
93
93
97
96
00
98
94
98
98
91

vermelho
prata
prata
dourado
branco
verde musgo
branca

prata
verde
prata
prata
branco
verde

G

G

G

A

G

G

O

G

G

GNV

G

1981

1983

1992

1983

1991

1987

2002
1994

2001

.!Ukif Jimmy

lOCfGNV

"�EP a.c., trio

l;erocOmpl.

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

01 verde 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

96

96

95

cinza

preto

chumbo

95

94

92

preto

cinza

91
\

branca

fRONTilL
VEíCULOS

COMPRA
VENOE
TROCA
FINANCIA

RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 - BAEPENDI . JARAGUÁ DO SUL· SC

371-4510/316-2895

trava

V.e. - trava ai.

completo, ar

Trava

aq- limpfdes.
Ar

a.C.

a.c,

compl.

01
99
98
98
96
96
95
95
93
01
94
92

03 preta
00 azul

branco
verde

cinza
azul
branco
verde

vermelho

prata
verde
branco
azul
cinza

02
01
01
DO
98
98
96
95
94
93
92
91
90
86
86
88

.

. ... ;

Celta 1.0 VHC

Gol Special

Corsa Wagon Super 16v"a.c.,

Gol 1.0 1.6v GIII 4p, a.q,

Uno Mille SX 4p, I.t.

Parati 1.0 16v cornpl, 2p

Corsa Super 4p, t.e., a.q.,

Escort GL 1.6 2p, a.q., d.t.

03.

00

QO
00

Branco
. Branco

Branco

��!��::,� 371·4225

FINAtCIIIA

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

V Votor'alltÍiii ! finanças

.

�

"ili'�·"�'''·l/IiIIJ ... ..! &:_-·;�;;;;;/"f.j �I
AUTO/fRÓVEIS

94/94

01

00/01

00/01

98 R$32.000,00 + 32x565,00

Branco
Branco
Vermelho
Azul
Azul
Azul
Prata
Branca
Branco
Prata

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

Vermelha

91

91

90
90

89
86

79
.

93
98

91

01
03

93
94

Corsa sedam compl, modo Novo Prata
Corsa Classic Azul
Golf 1.6 compl. air bag Vermelho
Clio RN c/ a.c. + trio .Azul
Fiesta 4p a.c., D.h. Branco
Corsa 4p cf d.h. + trio Azul
Fiesta 4p cf 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 cornõl. Azul
Palio EDX cornpl. Cinza
Scenic RT 1.6 compl. Cinza
Astra GLS compl. Prata

92/92
85
79/BO
88/88
86/86
72/7�
95
96
87/87
89/89
83
96
93
93
97
95
99
96/97
91
70

.

76/76
65/65
84
84
76
94
BO/80

G
G
A
G
A
G
G
G
G
O
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

o

CAMINHÕES

R$ 40.000,00

R$ 85.000,00

R$ 102.000,00'

R$ 28.000,00

R$38.000,00

carroceria

4.1
'IJ �
� =
e doi
=�
'IJ =

��
4.1 e

Cinza "CI �

g 'IJ
Vermelho : �Marrom 'ii.5
Branco 5·5

4.14.1
Branco = 'IJ

.'1I

Pràta

Branco

Cinza

Novos e Usados
VEICULOS

2003/2003 DOBLO

2003/2003 CORSA SEDAN
2002/2003 PALIO

2002/2003 . 'CLlO
2001/2001 GOLF

2000/2001 S-10 DE LUXE
2000/2001 RANGER Xl

EX 1.3

370-0013

MOONOVO
FIRE
1.0 16V�.
L6
CAB DUP

PARATI

PRATA GASOLINA

PRATA GASOLINA
PRATA GASOLINA

.PRATA : ... GASOLINA.
. BEGE GNV/GAS
PRATA
CINZA DIESEL
CINZA GASOLINA

, AZUL GASOLINA
CINZA GASOLINA
PRATA, GASOLINA

VERMELHA DrESEL
PRATA GASOLINA

AZUL
BRANCA

AZUL

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

DIESEL

Rodo
Veículos

r
273-6549!

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

Elp. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul

VW 12.140H

VW17.210

VW 26.300

Kla 80ngo

Iveco Furgão 3310 99/99

3° eixo chassi

chassi

turbo daly

Azul

Branca
Bordá

Vermelha
Preto
Azul

Dourado
Bege
Azul

Prata

Vermelho
Cinza

Vermelha
Azul
Azul

CORSAWIND
PALlÓ:·.

199B/199B JEEP GCHEROKEE
1997/199B Fl000
1997/199B CORSA WAGON
1996/1997 VECTRA

1996/1996 VERONA

1995/1996
.

GOL

1995/1995 FUSCA
. 1994/1994 MONZA

1993/1993 0-20

HSD XLT .

GlSWD
GlS PRETA

1.Br GL

10001
1600

CLUB 2.0 EFI

CUSTaM S

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - [araguá do Sul

·Tempra
0-20 diesel
Escort·GL
Santana QuantumGLS
voyage
Monza
Del ReyGhia
Corcel Ii

Escoit GL 1.6
Parati 1.0 16v

.

Escort GL 1.6 álcoot
CG Titan ES

'CGTitan KS

Ternpra
Omega GLS GNV
Escort GL

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

Barraca pi camping completa

Celta 1.0 4p V H C
I<a 1.0 2p zetec rocan

Gol GIII 1.0 4p 8v

Ka 1.0 2p
Corsa 1.0 4p M PFI

Ranger 2.3 2p cf GNV
Corsa 1.0 2p M PFI
Uno 1.0 4p eletronic
I<adet 1.8 2p E FI

Omega 2.0 4p compl.
Quantum 1.8 4p básica
Gol CL 1.6 2p CHT
Monza 1.8 2p S LfE
Del Rey 1.8 2p G L
CBX 750 Wind
CG 125 cf partida e freio a disco

branca
dourado
branco
prata
preto
preta
branco
azul
cinza
verde
branca

azul
verde
vermelho

03

00

00

99
97
97

96

93
94

94

95

92

87

90
90
00

Gol ct i.e
Parati
Passat LS
Voyage Cl
Voyage Plus
Fusca
Logus
Saveiro
Kombi Furgão
D-20 Sulan cornpl.
chevette
Corsa GLS
Kadett EA
Kadett GSI
Palio
Tempra Ouro 16v
Strada Working
Uno Mille SX
Uno 1.0
Mlllys
RurallWlllys
F·l00
Escort
Corcel li
Corcel I
Towner
MB60aD

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
R$ 28.500,00
R$ 3.000,00
R$ 13.000,00
R$ 8.900,00
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

Gol MI1.02p
VT - Shadow 600cc
Gol GIII16v 2p
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diesel
Escor! GLX 1.8 16v, compl.
Pampa 1.6L
Parati 1.6 MI c/ a.c.
Palio 1.0 4p a.c.

Omega GLS 4.1 compl.
Passat 2.0 4p compl.
GoICL1.6
Gol LO
Logus GL1.8
Corsal.02p
Kadet SLE 1.8
Ipanema SL 1.8
Saveiro CO
Monza Classic 2p
F·lOOO
Pampa1.6
Uno 1.3S
Del Rey 1.6 GL
Escort

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mais Qualidade

T Para o lar
e para a IndústriaIECN.

CALHAS

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com o

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

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Mictórios,
Proteção poro parabólicas, Corte e dobra de chapas,

Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.
Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E fUNILARIA INDl. E COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 • Centro· Jaroguá do Sul· se . Fones: 370·6448 • 275·0448 . Fax: 371·9351Tratar: 373·4997 9107·4525
firewall, intemetgratis, tradutor,
kazaa, etc. R$ 1.000,00. Tr.:

370-0383

famoso cão da língua azul.

Valor à combinar. Tr: 370-

8563.

industrial, em bom estado. Tr:
370-80

CAIAQUE vende-se.

R$100,00. Tr: 273-1774.
Tr: 275-2949 manhã. Motorolla, V8160. Tr: 373-

1949.
CARRINHO - vende-se, de
cachorro quente. Valor à
combinar. Tr: 9117-2447.

COMPUTADOR - vende-se,
XP, cornpl., cl impressora, 2

meses de uso. Tr: 376-0364
hor. Cornl. ou 9116-7754 cl
Rogério ou Lucilda.

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

CELULAR - vende-se; LG,
sensation. R$400,00. Tr:
9131-3497.

CONSÓRCIO - vende-se,
sorteado. R$3.500,00. Tr:
9995-2778 cl Antônio.

CACHORRO - vende-se,
filhotes de American
Staffordshire Terrier, Poodle
micro e toy, Yorkshire, Shi

lzu, Sharpei, Beagle,
Schnauser, Lulu da Pomeranea

anão, labrador, boxer,
buldogue inglês, pit buli, todos

cf pedigree ou contrato. Tr:
370·8563 ou 9103-3580.

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

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

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

'

CELULAR vende-se,
gradiente, Valor à combinar.
Tr: 370-7944.

CONSÓRCIO - vende-se, em

andamento, cl 17 presto
pagas. Desconto de 45% nas

prest, pagas. Tr: 370-5602 c!
Volnei.

COMPUTADOR - vende-se.
Tr: 370-8599,CARREGADOR - vende-se,

de bateria, pI carro,

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

Cr:iULAR - vende-se, LG.

R$150,OO, Tr: 376-2393, COMPUTADOR - vende-se,
AMO K611 500,20 gb,128mb,
monitor sansung 15', cd

56x,caixas de som super woofer,
cpu satélite, acompanha 200

músicas, karaoke, anti-vírus,

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

CONTRA-BAIXO - vende-se

Golden, em ótimo estado, cor

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

CELUJ,.AR - vende-se, LG:

R$100,00. Tr: 371-9256.CADEIRAS - vende-se',
cinquenta, almofadas, Tr:
371·6000,

CARRETINHA - vende-se,
barraca, modelo Halley, 93,
ótimo estado, R$2.000,00, CELULAR vende-se, COMPRESSOR - compra-se,

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

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

"Não tome as',:
decisões pe/o�

outros. Não d
•

telefonia e segurança��;
Fone: 371-7007 REDES DE INFORMÁTICA

(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

A melhor opção para sua empresa,
escritório ·e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

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

Centrais telefõnicas Intelbras

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

Kit Monitor 6" + Cãmera (CFTV)Klt Portão Eletrônico + Interfone

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

ESCAPAMENTOS - B,"
GEOMETRIA - SUSPENSÃO

FREIOS - PNEUS

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

Jaraguá do Sul Santa Catarina'

ESTEIRA - troca-se, elétrica

por som automotivo. Tr: 9905-
2385.

DISCO DE ARADO - vende

se, pI carnes, original, de

implemento 'agrícola,
excelente pI picanha, peixe,

�I,
assados etc. R$40,00. Tr:
370-1058 ou 9962-2865 cl
José.

ENXOVAL - acelta-se doação,
de bebê, p/ pessoa carente.

Tr: 370-4445 cl Joice após
18:00.

DVD - vende-se, Panasonic,
semi-novo. Tr: 9975-6323. ESTUFA - vende-se, pI

estamparia, Metalnox. Tr:
37()'7861.ENCICLOPÉDIA - vende-se,

Barsa, compl., ótimo
estado, ,cl bíblia, atlas e 9
livros do ano. Aceita-se
troca. Tr: 371-9897 ou

9905-8113.

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

AULAS DE PINTURA
Com a artista plástica Magda Stahlke.

Pintura em óleo sobre Ida. nas mais variadas técnicas, desde o

acadêmico, técnicaruista (com aplicação de ourro material), abstrato.
de. Técnicas para você descobrir I) seu estilo próprio e desenvolvê-lo.
Estas aulas o ajudarão li despertar a criatividade, senso de estética,
liberar ii cspont aneidade» auto- nmfiIlIH;a.
(: UIHil excelente terapia' para ajudar na cura (' prevenção de

depressâo e para desenvolver uma boa auru-estirna, que é
fundamental para todas as áreas da vida .

.[:; unia aula semanal. de :3 0\12 horas de duruçaõ, 4 vezes por nu':". \;.lcé
pode escolher o tempo c os horários disponíveis n05 períodos
matutino, vcspcnino ou noturno. \r..)(;r tamhém pode opiar PO!' aulas

avulsas, onde você faz seu horário de acordo com ,;lIH agenda. S'(�

desejarfaça UI/UI aula experimental.

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

CLASSI
QUINTA-FEIRA, 25 de março de2001

�

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

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

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

Compro Consórcio

contemplado ou não

contemplado,
mesmo em atraso,
pago à vista, em

dinheiro. OXX 47

522 0256 ou 47

9968 0588.

()

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, 13xl0, c/ 6m de pé
direito, cl cobertura.

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

GELADEIRA - vende-se,
Prosdóscimo, ótimo estado.
Valor à combinar, Tr: 370-
9185.

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

GRAVADOR - vende-se, de

Cd, LG. Tr: 9979-0005 ou

372-2772.

JANELAS-vende-se, duas, de

alumínio, cl caixilho e vidro,
cl 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.

LAVADORA - vende-se, de

louça, Enxuta, semi-nova. Tr:
9975-6323.

LIXADEIRA - vende-se, de

Restauração
de Móveis e

Antiguhlades.

Datar: 370-5290

;...,

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.
\

fita, cl 3m, nova,

R$1.000,00. Tr: 376-0551 cl
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

costura, Debrum, 2 agulhas.
Tr: 274-8107.

MÁQUINA - vende-se, de

escrever, elétrica, Cânon, cl
tela, último lançamento.
R$150,00. Tr: 150,00. Tr:

273-0944\ MÁQUINA � vende-se, de

lavar roupa! Brastemp, p/12
pessoas, revisada. Aceitas

troca. Tr: 371-9897.

OURO - compra-se, qualquer

Situada na rua Antônio Gesser, 40, no bairro

Czerniewicz, 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

engenheira química responsável, Vanderléa Zancanella.
Fundada pelo empresário Tercílio Voiqt, a Irnunizadora

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

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

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

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

SUA CASA OU INDÚSTRIA
m baixo teor Tóxico)

Antônio Gesser, 40 - CzerniewicI
guá do Sul - Telefone: 371-1558

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Saiba emagre�er sem

parar de �OMer.

Conheça o programa

PISCIPLlNA ALIMENTAR,
Inforrna�õe$: 997)-)814

(47) 276·3302

�a, arrebentada, quebrada.
'aga·se à vista. Tr: 9979-

�605,

cj suporte. R$250,00. Tr:
273-0050.'

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

TOCA DISCO - vende-se, 3
,

em 1, gradiente,' bom
estado. R$100,00. Tr: 276-
0478.

PIANO vende-se,
[ssenfelder, ótimo estado.

R$5,500,00. Tr: 275-

3541.

SÓCIO - procura-se, cj ponto
ou sem, pj abrir negócio de

alimentação ou outro ramo na

região central. Tr: 9909-
7562. TORNO - vende-se, mascote,

Nandine, bom estado.

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

�UIMONO - vende-se,
lamanho de 10 a 12 anos.

R$30,OO. Tr: 370-7995.
TECLADO,... vende-se, Casio
770. R$800,00. Tr: 9975-
0045.

iECADOR - vende-se, pj
�abelo, de coluna, Pandora.

R$200,00. Tr: 376-2752.

VENDE-SE - mesa de tênis de

mesa, compl. R$100,00. Tr:
376-2393.

- \

TELEVISAO,- vende-se, 14",
CCE, cj controle, bom estado,

VENDE-SE - máquinas, torno

de bancada, furadeira de
bancada cj motor, policorte
cj morsa e solda de
Assitileno. R$5.000,00. Tr:
9975-8433.

Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, 831 - Centro
- (pr6x. Supermercado Angelonl)

Fone: (47) 275·6464 • Jaraguá do Sul· SC

VESTIDO-vende-se, dois, de -

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

Motorola V120T

No Menu 100

R$ 99,00
ou 1+9 de R$ 9,90 PNçÃo
No Pronto T

R$ 299,00
ou 1+9 delR$ 29,90

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64, cj 3 contr.,
memory-card, 4 fitas, um

ano de uso. R$350,00. Tr:
371-3375 na parte da tarde.

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

VIDEOGAME - vende-se, Play

CORREIO DO POVO 15

COM CARNES

TEMPERADAS NOS

R: .JosÉ TEOI;)DRD RIBEIRO, NO 540 - ILHA DA FIGUEIRA

statíon' One, cj 2 controles,
memory card, 1

transformador, 2 jogos, cj 6
meses de garantia.
R$350,00. Tratar: 376-
2206.

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

"PLA.NET GAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTpS EM GERAL

* PLAYSTATION 2

·XBOX
* PLAYSTATION ONE
*DREAMCAST
* NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE

VioEO GAMES,COS
E ACESSÓRIOS EM GERAL.

. -- •.

unovers
BALNEÁRIO CAMBORIÚ -

vende-se ou troca-se por carro

ou casa em Jaraguá do Sul. Tr:

ACEITA-5E-doaçãodeeasade
-

273-1774.
madeira.' Tr: 9136-8179.

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

Aldrovandi, Rio Molha.

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

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

1tJ·
(

..•••.....::;',�

3561.

BARRA DO SUL - vende-se, el
4 qtos, 2 banh., sala, coz.,

dispensa, lav., toda murada e

garagem pI 4 carros.

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

.

GUARAMIRIM - vende-se, na

Estrada Bananal do Sul,

entrada Ponta Comprida, 62

casa, el 15x7m, ter. cl 20)(40.
Tr: 373-6542.

GUARAMIRIM - vende-se, cl
120m2, cl ter. de 2.000m2, no

bairro Nov§! Esperança. Tr: 373-

1695.

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se,
casa mista el 02 qtos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia. Rua
Águas Claras, 436. Tratar: 370-

4594 após as 18:30

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
sobrado, próx. ao Homago, cl
3 qtos, 3 banho e demais

dependências. R$85.000,OO.
Aeeita-se carro no nego Tr: 370-
8086.

JARAGUÁ ESQUERDO - alv., el
3 qtos, 2 salas, coz., banh., na

R. Horácio Pradi, 330.

R$60.000,00. Aceita-se carro.

Tr: 370-8515 cl Jorge.

PROCURA-SE - moças ou

rapazes pI dividir aluguel próx.
ao Centro. Tr: 371-3571 após
14:00.

PROCURA-SE- casa pI alugar,
el 2 qtos, valor aproximado
R$280,OO. Tr: 9103-6946 cl
Éder.

PROCURA-SE - casa ou apto no

centro, pI alugar. Tr: 8802-
1180 el Miehele.

RIO MOLHA - vende-se, 61
88m2, ínieió de acabamento,
ter. el 510m2• R$35.000,OO.
Tr: 276-3353 el Cristiano.

SÃO uns - vende-se, c/3 qtos,
2 banh., garagem pI 2 carros e

demais dep. R$44.000,00.
Aceita-se proposta. Tr: 371-
6069.

SCHROEDER 1- vende-se, el 3·

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
AKtuete�4��S�eteS�ete�&�_

íE!�. � eM � � �� ete s� da.A�
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APARTAMENTO
com 2 dormltórlos no. Ed. tsabella, próx.
Angelonl, semlmobtllado. cf 2 garagens,
aquecimento. a gás, salão. de festas com

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

40x direto. c o rn a c on str uto r a.

Contato: 275-3070. Creci 8950.

qtos, 2 salas, 2'banh., eoz.,
lav., garagem, toda murada.c/
portão eletrônico.
R$5ü.ÜÜü,Üü. Tr: 371-7178.

TROCA-SE - alv., el 1üüm2, 3

qtos, sala e eoz. ampla, el
ohurrasqueira, área de serviço
por casa ou quitinete em

I Jaraguá do Sul. -Tr: 371-5592
el João.

UBATUBA - vende-se ou troea
se por casa em Jaraguá, Tr:
275-2130. ou 9137-3648 el
Carlos.

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

serviço, banho e

churrasqueira. R$6ü.ÜÜü,Üü.
Tr: 37ü�8515.

VENDE-SE - ótima, alv., el 3

qtos e demais dependências.
Boa localização em terreno

de 398m2. R$65.ÜÜü,Üü.
Aceita-se carro como parte
do pagamento. Tr: 9997-
20.20..

VENDE-SE-alv., el 11üm2, el
ter. de 37üm2, próx. Unerj, R.
Afonso < Nieoluzzi. Valor à
combinar. Aceita-se carro no

nego Tr: 275-30.20..

VENDE-SE - duas casas pelo
preço de uma, bairro Amizade,
uma el 2 qtos e outra el 3 qtos,
acessos indepen.dentes.
R$39.ÜÜü,Üü. Ambas

alugadas por R$23ü,üü cada.
Rendendo 1,17% ao mês. Tr:
9962-8154.

�MIZADE - vende-se, no Res.

Grünhouse, el 38üm2.

R$1ü.5Üü,Üü entro + 15x
R$3Üü,Üü. Tratar na Rua dos

Escoteiros, 114 próx. Posto
Mareolla. ,

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, próx. Dorm. Fabiano, el
eoom-. asso.ooo.oo. Aeeita
se pare. Tr: 376-1118.

BARRA-vende-se, no Lot. Casa

Nova, área plana e parcialmente
murada. R$12.ÜÜü,Üü. Tr:
9997-20.20..

BARRA DO SUL - vende-se, el
14x25, próx. lagoa, el rampa
pI entrada de lancha.

R$13.ÜÜü,Üü ou R$4.5Üü,Üü
entro + 36x ou 5 cheques pré
datados. Tr.: 910.3-7559

CENTRO - vende-se, próx.
Kohlbaeh, el 38üm2, c/água e
luz instalado, el escritura.

R$27.üüü,üü.''Tratar na Rua
dos Escoteiros, 114 - próx.

(Posto Mareolla.

CORUPÁ - vende-se, el
52.5üüm2, próx. Seminário.

R$11ü.ÜÜü,Üü. Tr: 372-30.63

após 19:0.0..

ESTRADA NOVA - vende-se, el
46üm2, el luz, água e esgoto.
R$16.5Üü,Üü à vista ou

parcelas em negociação. Aceita
se carro. Tr: 275-4137 ou 9127-
2343.

GUARAMIRIM - vende-se, el
8üüm2, no bairro Nova

Esperança. Tr: 373-1695.
VENDE-SE - ou aluga-se no

Wigando Meyer, ter. el 15x3ü. ILHA DA FIGUEIRA-vende-se,.

I
Aceita-se troca por casa em lot. Divinópolis, el 395m2, ótima
Toledo ou Cascavel no Paraná. localizaçào. R$2ü.ÜÜü,Üü. Tr:

ITr: 9125-4249. 372-3922 ou 9122-4198 el
I

I
m m "."""", "" ••• "., ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• " •••• ",." •• """, •• , •.• , ••••••••• "

I
I

I

I[
( I

I

R

I 30.000.,00 Parcela de R$ 315,92

II 50.000,00 Parcelá de R$ 526,54
75.000,00 Parcela de R$ 789,54

[ I 100.000,00 Parcela de R$ 1053,0.8
120.000,00 Parcela de R$ 1263,70

I I 150.00.0,00 Parcela de R$ 1579,62
200.000,00 Parcela de R$ 2106,16

11�;���;����E����"tl��d$#t?:��r I

Walter. Creei 9238.

PiÇARRAS - vende-se, el
z.ooooe. defronte BR 10.1. Tr:

372-1395.

RIO MOLHA - vende-se, el
969.48üm2, escriturado.
R$15ü.ÜÜü,Üü. Aeeita-se casa

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

SANTA LUZIA - vende-se,
cinco, el 42üm2, prontos pI .

construir, fneto. Pela CEF, el
escritura. R$7.5Üü,Üü à vista
ou fneto. Tr: 275-2335.

SÃO LUíS-vende-se, na R. José

Narloeh, próx. Caie, el 75üm2.
Tr: 275-1699.

SCHROEDER I - vende-se, el
451m2, lateral da R. Francisco

Trapp, Lot. Saint Moritz.

R$1ü.ÜÜü,Üü. Tr: 370.-6847.

SCHROEDER - vende-se, el
75üm2, centro, ótima

localização, ponto comI., el
casa de alv. R�55.ÜÜü,Üü. Tr:
374-1665.

SCHROEDER-vende-se, alv.,
el 11üm2,' toda muraliJa,
próx. Posto Mime.

,R$3ü.ÜÜü,Üü. Aceita-se
troca. Tr: 374-10.31.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, próx. Chácara do

Despachante, el 3.75üm2.

R$2ü.ÜÜü,Üü. Aceita-se carro

na troca. Tr: 371-7178.

UBATUBA - vende-se, reta de

enseada, el 39üm2, de

esquina, próx. da praia.
R$15.ÜÜü,Üü. 15.0.0.0.,0.0.. Tr:
371-650.6.

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

VENDE-SE-el 75üm2, aolado
do Lot, Champagnat, el casa

mista grande + 4 quitinetes
de aluguel. R$55.ÜÜü,Üü.

, Aceita-se troca pI carro ou

casa até R$25.ÜÜü,Üü. Tr:
9137-5573.

VENDE-SE - na R. Pref. José

Bauer, ao lado da Reer. Da Caixa
Económica. R$14.ÜÜü,Üü nego
Tr: 9144-0752.

Bombeiros de João Pessoa.

R$12.ÜÜü,Üü. Aceita-se carro

no nego Tr: 370.-2461.

VENDE-SE - el 76 margas, na

Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa el 3 qtos, sala, copa, eoz.,

lav., bwe, 2 galpões el engenho
de melado, el nascente de água.
Tratar: 273-1660..

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, el 3.9üüm2,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-30.70.. Creei 8950..

VILA RAU - vende-se, de

esquina, el 425m2.

R$23.5Üü,Üü. Tr: 9997-20.20..

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

Renascença. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830.

GURARAMIRIM - aluga-se, na

R. 28 de Agosto, 20.45, centro,
defronte a Pref. Municipal. Tr:
373-0.30.4.

VENDE-SE - ou negocia-se,
ponto comercial, no calçadão
da Marechal, no Shopping
Center FalI. R$25.ÜÜü;üü nego
Tr: 371-9477 el Sirley.

VENDE-SE - loja de presentes
e decorações, completa. Tr:
880.2-5979.

VENDE-SE-salaeoml., R. Exp.
Cabo Harry Hadlieh.
R$16.ÜÜü,Üü. Tr: 9112-5143.

QUINTA-FEIRA, 25 de março de 200�

infra-estrutura pi residê�cia
e lazer, 6km do centro
acesso asfaltado. Preço d;
ocasião. Visite nosso site:
www.sitiobarulhodagua.cjb.nel
ou 370.-8563.

VENDE-SE - padaria em

Guaramirim. Aceita-se troca

por casa ou carro. Tr: 9117-
2447. JARAGUÁ 84 - vende.se

el r.soom-. casa, galpão'
aproveita-se para faze;
lagoas. Tratar: 273-
1660..

COMPRA-SE - el água
corrente. Tr: 9991-2356.

VENDE-SE - local pronto pj
residir el 147.5üüm2, a 18km
do centro. Com 1 casa, 3lagoas,
3 bananeiras, 3 nascentes de
água, farta pastagem, 6 vacas

gersey PÜ. Tr. 9133-3476,
VENDE-SE - mini sítio', el
2ü.üüüm2 ou 4ü.üüüm2, el

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

CONSORCIO - vendedores(as),
corrr experiência na área
externa pI Jaraguá do Sul e '

região. Ótima remuneração. Tr:
371-8153.

PR.ECISA-SE - de moças pj
revender roupas de São Paulo,

rr: 275-2979.

PROCURA-SE - farmacêutica pj
Farmácia de Manipulação, em

Joinville. Enviar eurriculum para
eontato@jguatur.eom.brPRECISA-SE - de costureira pI

NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA JURíDICA

Curso de IOOh/aula de Direito do Trabalho

e Processo do Trabalho

Venha nos conhecer e

Botafogo 'Futebol Clube.
Rua Pastor Albert Sehneider, 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 ürdinária a ser realizada
no dia 28 de Março de 20.0.4, às ü8horas e 3üminutos em

primeira convocação e às ü9horas 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 200.3.
3 - Assuntos diversos

A Diretoria.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(i)SESC
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 II - NOÇÕES GERAIS DE RECEPÇÃO
Arte de receber;
Convites;
Eventos Sociais;
Módulo III - ETIQUETA PROFISSIONAL

Ambiente de Trabalho;
R9staurante: negócios à mesa;

Módulo IV - CUIDADOS ESPECIAIS (trabalhe seu visual e sua imagem)
Trabalhando sua imagem;
Moda;
Módulo V' - ETIQUETA À ME�A NA PRÁTICA
Jantar de encerramento em restaurante

Período: 12 a 16 de abril de 2004

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

Vagas limitadas para 15 alunos por turma

Investimento:
Funcionários do Comerciários e Dependentes de funciono comérc.: R$ 140,00
Conveniados (sínte/sinsep) 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

CURSOS DE EXTENSÃO
DA UNERJ 2004/1

POLÍTICA É COISA SÉRIA: TRABALHE SUA IMAGEM
Conhecimento, postura e ética são algumas das qualidades que se exige, hoje, dos políticos
que queiram atuarem Jaraquá do Sul e região.
Este curso pretende abordar temas importantes, para quem pretende abraçar a carreira
política ou para quem deseja aprimorá-Ia. Temas que contribuam para o desenvolvimento das
qualidades acima apontadas, possibilitando ao líder político melhor posicionamento junto
aos eleitores e, conseqüentemente, uma melhor condução do processo eleitoral e pós
eleitoral.
OBJETIVO:
Desenvolver habilidades e competências para exercer a vida política com compromisso,
responsabilidade, maturidade, inteligência e ética.
CONTEÚDO:
*Desenvolvimento interpessoal* Ética na política e o poder político*O poder legislativo*Os
eleitores e a pesquisa* Marketing pessoal= Marketing politico*O companheiro na

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

Público*Organizaçáo do cliscurso*Uso da tribuna*Discurso de improviso*Postura durante a

campanha e depois daseleições*Seminário Livre* Eu e minha comunidade

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

..") Informações: Coordenação de Extensão e ReI. Comunitárias
� Telefones: 275-8249/275-8253

J:lNERJ E-mail: extensao@unerj.br (assunto: curso política)
Unl�''''II'rlo de Jar..gu' da Sul

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

�372-9500
JARAGUA DO SUL

, >:-, .

�

�2'--:' -------�:::-/
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I FIQUE P�R DENTRO!!
I

INSCRIÇOES ABERTAS .

L _J

Agenda de Cursos

CURSOS Inscrições até! ValorHORÁRIOPERíODO

Costura Industrial 160h
24/03 à

25/06/04
7h30min às
11h30min

22/03/04

R$ 10,00

Desenholndu�ri�e
Artístico - 292h

7h30min às
11h30min

01/04 à
30/07/04

31/03/04

R$ 10,00

Soldagem Industrial -

80h
18h30min às 22h

02/04/04

R$ 5,00
05/04 à
13/05/04

MOPP - Treinamento

Esp. Cond. Veículos
Rod. Transp. Produtos

Perigosos

17/04 à
02/05/04

8h às 12h e das
13h às 17h

15/04/04

R$ 20,00

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

(47) '370-0251
senac

• IISenac é pra vida fodc",

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS SENAC 2004

C.H.: 40h # Periodo: 17/04 a 22/05/2004 (sábados) # Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

OSen�t,r'eseí:l/a,.sé·b·direito de'cancêíiifi6Útiiln9ferir 6 ev.ento,caso'n.ão IÂtitij,l'Ó número·mfnilllo de participantes

Ruà A(lélia Fischer, 303 _' Jaraguá do Sul _ Santa Catarina
www.sc.senac.br- E-mail: iarae:uadosul@sc.senac.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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QUINTA-FEIRA, 25 de março de200

CRECI934-J

Fone/Fax:

/"/ (047) 370-0919
370-0819

CRIAÇÃO & FOTOLITO

Engetec
E-mail:

engetec@engetecimoveis.com.b

cromoarte@terra.com.br

370
\

0816 !
-y0O

so:..-0

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fone: 371-6110
9905-2653

fone: 275 .. t450
Av. Mar. Dco,lo.n, ,la Fons<!ca, 491
sala 01 � Cenfn� � Jil'ragwí (.10 �u.l

ManipulJç.lo ele fórmulas médicJs
Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298

IPli-'ji-rC-1
I j

! para eles, . i
PREVINA.SE

,
elas e casais 1

I MORENO CLARO, i Use Camisinha

il.ilalt .. 75kg. 25 ANOS.!

�ª63-80 021
r----_ :

.. ,......
. ; ,.-- - .. -.- - - -"

'[ ��;;1};�:�:�
)

II corpo escultural.
,

Atende hotel, i

19:Dfj�fiQ5j
. PREVINA-SE
! Use Camisinha

-

•• • .. · ..

1 •...••.•••••..•••.•••.•.••••••••••.••••............••••.•.....•..•••••.•

iAnuncie aqUi!1
! 371-1919 .

PREVINA·SE
Use Camisinha

'-...
.

Jardinagem &

Paisagismo.

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

OFEREÇO-ME - pI trabalhar

como diarista, cl reterêncla, Tr:
376-1306 cl Rosane.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar, no

cuidado de crianças. Tr: 276-

2215 após 15:00.

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

OFEREÇ�E - pI trabalhar como

palhaço em festa de criança,
jardineiro, porteiro, ou

OFEREÇO-ME - pi trabalhar

como diarista. Tr: 275-2135.

Os cuidados no uso dos óculos escuros

Q� sol forte, típico de um pais tropical como o riOSso,. 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 proteqem? A oftalmologista Ora.
Fernanda Carneiro nos explica, em entrevista exclusiva ao

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

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

orientação quanto ao uso correto de alguns medicamentos.

Óculos escuros realmente protegem os olhos?

A luminosidade em excesso 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 escurecem 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 tenhamlOO% de proteção
contra os raios ultra-violeta, pois estes são nocivos 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 corno sair à rua sem filtre 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?

05 óculos escuros comprados em camelôs têm origem
(fabricação) desconhecida, podendo causar distorções de

imagens e desconforto visual após certo tempo de uso. Além

disso, que garantia temos que essas lentes têm proteção UV?

Existe alguma maneira de saber se os óculos comprados em

camelôs possuem filtros?

Já existem no mercado aparelhos que detectam a existência de

filtro UV 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.
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OFEREÇO-ME - pI trabalhar,
como diarista ou cuido de

crianças. Tr: 373-3787.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar na

limpeza de lotes ou de caixa

d'água. Tr: 370-6719.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como doméstica, resido na

Barra. Tratar: 376-3661 cl
Marli.

Saiba emagrecer sem

parar de comer.

Conheça ° programa'

DISCIPLINA
ALIMENTAR

'nforMações: 9973-3814

- GINECOLOGIA -

s Ç}alasbi
CRMiSC 1242 • TECO 030179

!'içío SOBlIACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção

do Câncer, Endornetriose
Ruo: GllillJaim: lVeege, 50 � 5L !J06

Fone: .. 370-1705
�{}I}UlI!i@{I,I,�tlO�q�tátti.�r- � jarag1l4"(lo Sul

r :
IAnunCie aqun:
I :

l_
371-1919

:

c._ _ __ •..... _ .. _. . _ ,

Se o seu marido sal para Jogar bola 1:-
- -------

-----,

beber com os amigos; Ugue para mim
' i

PREVINA·SE

IAnunci.e aquil;:,(Bruno), loiro, olhos verdes, i.78 de altura,
Use Camisinha 371-1919:

75kg, corpo malhado (só para elas).
. iTratar: 9975-6450. . I,..................................................................._.......................................................... , __ _................... .. J ,_ __ _ __ - - .. - _ _ _ .

Pousada Dreiche no Ar
com acompanhantes

� g(! vocP. 1\�t4 t$ltI�tldo de flc�r P.ITI CU1;Jl !!PJfl.r.ornpaoiJ.l) wmful
l {'onnp.r..et hO�!:Q �Jll!:adQ eom IIndR.!:: Rc:orn�Qtlhante.s: 24- nu:

.

110 �(.I.11 di.�rmt. Tntnús �tI!ÇO� nN:sdverc: P. amo :lt�tlrlirnlmfQ.
j Tudo �.IlKl ra\'otnr.nt fi você r.liol"ltp:. Tarnb6.m atnodo.rnm: bori!i!::,
; tnotiil� e te.�idêhcfa!:.
:275-0052 273-1174

PREVINA-SE
Use Camisinha

Jnídante, somente para
mulheres

LOIRO - OLHOS VERDES

MARCOSPREVINA-SE
Use Camisinha 9143-7678

.1?,,'.S.11�il.S .. I?I,��2?I"'il.��1

'NATALiil Anuncie aqui!
371-1919

Jaraguá do Sul

9117.04971
•........................................................••.••••.•.•......•.•..•................................................... ,

PREVINA-SE
Use Camisinha

Anuncie aqui!
371-1919

Stefenen e Caro)

•
Duas mulheres se acariciando

• só para você.

• *,. ,. ********

Natasha

A mais completa, possuída, •

azradável e perfeita •
� '.

•••••••••••••••••••••••••

9963-5544
Atendemos Motéis, a dom(cfltn e temos 1<J<'.al·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Quinta-feira

EM VIDA
ilaram um trabalho de

�1 serem reconhecidas

mal Correio do Povo,
oiteotítulo de Cidadão

�uetambém comemora

livadeJaraguá do Sul.

ui Lessmann e Gilberto

io Victor Schm6ckel

�e 40. Contabilista,
Icritor e jornalista,
I edições do C p, onde

�assado recente do

1nle, Eugênio Victor

caminho da iniciativa e

o futuro ,depende das
x1cutivo da Câmara de

11nta a história viva de

dmento da cidade não
ill/.

I, Schm6ckel sempre

olque nortearam a sua

Vereadores e sei que o

uacontri bu i ção para o

joa. Ao contrário, deve
.ovas gerações porque
Ilmann.

anos

6e7

de
. �

ernanClpaçao

OSTRA FOTOG RÁFICA
DOCUMENTAL

aguá do Sul- A Fundação Cultural está promovendo uma super
lição fotográfica ( e documental) para ilustrar com propriedade o

1SS0 de emancipação de Jaraguá do Sul. A mostra estará aberta ao

licoa partir de amanhã, no Museu Histórico Emílio da Silva e foi
nizada pela diretora do Museu, Alcioni Canutto. A exposição é

nas uma parte da programação organizada pela Fundação Cultural
comemorar a data, mas pode ser considerada a mais

�sentativa porque revela acontecimentos que marcaram a

trução da história do município.
ostra fotográfica, de acordo com Alcioni, é um verdadeiro túnel do
Oe um mergulho no passado recente da cidade. Consiste em fotos

ocumentos importantes, como o livro onde consta a ata de

nCipação, que estava no Fórum de Jaraguádo Sul e foi recuperado
essa mostra. "Trata-se de uma exposição da qual os visitantes

1rão visualizar imagens e textos importantes que fizeram a história

município", adiantaAlcioni.
ade acordo com Alcioni, a programação é um presente para a

unidade, que merece ser informada sobre o processo emancipatório
bém se divertir com a oferta de shows. A programação encerra-no

do, Com atrações das 9 às 13 horas, em frente ao Museu" Emílio da
a. Se apresentam o saxofonista e tecladista Ingo Rech, Banda
I,de São Bento do Sul e a Banda do 62° Batalhão de Infantaria de

nville. Paralelamente aos espetáculos musicais, a Fundação Cultural
nvolverá atlvldades recreativas para as crianças e a Associação dos
Igosdo Museu comercial lzará o "wurst" (salsichão) e chope.

-

RELAÇAO DE EX-PREFEITOS
José Bauer - 1934-1935

Waldemar Grubba - 1935-1936

Leopoldo August Gerent - 1936-1938

Rui Stochler de Souza - 1938

Leônidas Cabral Herbster - 1938 -1945

Ramácio Otaviano Seara - 1945 - 1946

Leônidas Cabral Herbster - 1946 - 1947

Joaquim Piazera - 1947

Carlos Rutzen - vereador- prefeito interino c 1943

Waldemar Grubba - 1947-1951

Luciano Demarchi - 1950-1951 prefeito interino
Arthur Muller - 1951-1956

Waldemar Grubba - 1956-1961

João Lúcio da Costa - vereador prefeito interino - 1957

Roland Dornbusch - 1961-1966

Loreno Antônio Marcatto - vereador prefeito interino - 1963

Victor Bauer - 1966-1970
I

João Lúcio da Costa - vereador prefeito interino - 1968

Otacílio Pedro Ramos - vereador prefeito interino - 1969

Eugênio Victor Schrnôckel - vice-prefeito e prefeito interino - 1970-1971

Eugênio Victor Schm6ckel - vice-prefeito prefeito Interino - 1971-1972

Hans Gehard Mayer - 1973-1977

Eugênio Strebe - 1973-1977

Victor Bauer.1977-1983 - Sigolf Schünke vice-prefeito e prefeito interino - 1982-1983

José Alberto I<litzke - vereador e prefeito interino - 1982-1983

Durval Vasel - 1983-1989

Alfredo Guenther - vice-prefeito e prefeito interino - 1994-1996.
Geraldo Werninghaus - 1997-1998

Intendentes
Max Schubert 1895-1898 Lei número 7, de
22 de agosto de 1896 de Joinville
Vítor Rosemberg 1898-1911

Henrique Piazera 1911-1920.
Leopoldo Janssen 1920- 1924

Arthur Müller 1924-1925
João Doubrawa 1925 1926
Arthur Müller 1926-1929
Roberto Marquardt 1929-1933

José Bauer 1933-1934
'

Lia Tironi - vereador e prefeito interino - 1998

Irlneu Pasold - 1999 2000
Alcides João Pavanello - vereador e prefeito interino - 1999

Afonso Plazera Neto - vereador- prefeito interino - 2000

Moacir Antônio Bertoldi - vice-prefeito e prefeito interino - 2001

lrineu Pasold - 2001-2004
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A Administração Municipal investe todos os recursos disponíveis para melhorar as condições de vida do

cidadão de Guaramirim. Essas melhorias podem ser vistas nas obras de pavimentação; 'nas escolas e postos de

saúde; nos serviços prestados (saúde, educação, coleta de lixo). E no apoio ao esporte e à cultura.

GUARAMIRIM
Pronta para o futuro
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ieunião contou com à presença dos 40 conselheiros

Conselho do Idoso foi

formado ontem à tarde
]ARAGuA DO SUL - A

secretária executiva da

Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ira

fXlcu), Maria Tereza Nora,
foi eleita ontem à tarde a

rresidente do Conselho dos
Direitos do Idoso. A posi
lào de vice ficou com Tânia

Regina da Graça Nunes e a

secretária será Euci Cristo
folini. Criado pela Lei nÓ

J.486/03, de autoria do

Executivo jaraguaense,
aprovada pela Câmara de
Vereadores em novembro
do ano passado, o Conse
llio Municipal dos Direitos
do Idoso é composto por
10 conselheiros titulares,
com igual número de

mplentes. Sua formação é

paritária, sendo metade dos

IUtegrantes representando
instituições governamentais
- indicados pelos seus

órgãos de-origem - e os

outros 50% de representan
tes da comunidade eleitos
durante fórum pro�ovido
no dia 4 deste mês.

A superintendente de
assuntos sociais da prefei
tura, Natália Lucia Petry,
destaca que a formação da

.
comissão é imprescindivel
para dar mais força às

questões voltadas ao idoso.

"J araguá do Sul é uma

cidade que sempre se preo
cupou com a terceira idade,
mesmo antes das mudanças
no estatuto desta faixa etária.

O trabalho do Centro de

Convivência abriu espaço
para estas pessoas, que
encontraram oportunidade
de participar de projetos e

programas, tendo acesso às

novas informações", destaca.

O conselho será uma

entidade responsável pela
fiscalização das políticas
públicas, com intuito de

respeitar e valorizar os

idosos. No final do mês, a

comissão vai se reunir para
elaborar o regimento intemo

e no dia 14 de abril será

realizada a primeira plenária,
aberta ao público.
(FABIANE RIBAS)

• MANIFESTAÇÃO: O MOTIVO SERIA A DEMISSÃO ARBITRÁRIA DE FUNCIONÁRIO NA WEG QUfMICA

Sindicalistas se manifestam
contra demissão de funcionário

}ARAGuA DO SUL - Li

deres sindicais deJaraguá do

Sul, Joinville, Blumenau e

São Bento do Sul se reuni

ram ontem em frente ao

portão de entrada da Weg
QUímica em Guaramirim.
O motivo foi uma manifes

tação por causa da demissão

de um dos funcionários da

empresa. Derli Antônio

Ottoni, que trabalha no setor

de almoxarifado foi demi

tido no dia 18 de março. O

motivo alegado pela empre
sa foi a infração do artigo
482, letra b da CLT (Conso
lidação das Leis do Traba

lho) que entende que o fun

cionário agiu com inconti

nência de conduta ou mau

procedimento. O caso con

siderado "mau procedimen
to" aconteceu no dia 13 de

março, sábado, quando
Ottoni fez hora extra até as

10 horas e dirigiu-se a recre

ativa da Weg. "Por engano
involuntário, registrei minha
saída s�mente às 13 horas,
mas comuniquei a chefia

para que às três horas ex

cedentes não fossem remu

neradas. Mas no dia 18, fui

Alexandre Boço

Manifestação ocorreu em frente o portão da Weg Química

informado da minha de

missão, só que até então

ninguém havia dado nenhu

ma advertêncià", explica o

funcionário demitido.

O Sindiquip (Sindicato
dos Trabalhadores Quimi
cos, Plásticos, de Borracha,
Papelão de Jaraguá do Sul

e Região) foi em defesa do

ex-funcionário, alegando
que houve perseguição pelo
fato do trabalhador ser sin

dicalista. Ele foi demitido um

dia antes de ser empossado
como diretor da Cipa (Co
missão Interna de Pre

venção de Acidentes). Otto

ni posicionou-se contra a

decisão da empresa de re

implantar o banco de horas

pelo quinto ano consecu

tivo, embora a questão tenha

sido aprovada pelos funci

onários. "Mas foi realizada

uma pesquisa entre os

colaboradores que confir

mjlram existir uma pressão
por parte dos superiores na

hora da votação", declara
um funcionário da empresa

que preferiu não se identificar.
Além do posiciona

mento arbitrário da em

presa o Sindicato alega que
Ottoni não pode ser de

mitido por fazer parte da

Cipa, que segundo as regras

dá estabilidade ao

funcionário por dois anos.

"Derli sempre defendeu a

segurança no local de traba
lho, e criticava a implantaçãp
do banco de horas por en

tender que os trabalhadores
não podem ficar ,à disp�
sição da empresa sem direito

ao lazer", conta o colega
Adilson de Souza, também

funcionário da Weg. O Sin

diquip solicitou uma reunião

com a empresa no sentido
de renegociar a decisão. "Que
remos que a Weg reintegre:
nosso colega, pois sabemos
do erro, mas não acredita

mos que seja tão grave que
não possa ser revisto, Afinal

de contas ele poderia ter le

_vado uma advertência, mas

a empresa utilizou logo a

penalidade máxima", expli
ca o presidente do.Sindiquip,
Sérgio Luís Ferrari, que acre

dita que a atitude foi uma

mostra de intolerância ao '

sindicalista. A redação do

jornal CORREIO DO POVO

.

entrou em contato com o

departamento de Recursos

Humanos mas ninguém quis
se pronunciar, (CG)

Especialização dá ênfase àAtividade Física e qualidade devida
}ARAGuA DO SUL -

"Atividade Física e Qua
lidade de Vida" é tema da

especialização que o Cen
tro Universitário de Jara
guá do Sul (Unerj) oferece
a partir de 7 de maio, Com

duração de 15 meses, a

especialização é dirigida a

profissionais da área da

saúde, professores de

educação física, fisiotera

peutas, médicos, assistentes

sociais, enfermeiros e áreas

afms. As aulas acontecerãe

a cada 15 dias, todas a�

sextas-feiras, das 18h30 às

22 horas e, aos sábados,
das 8 às 12h30 e das
13h30 às 17h30,

Considerando o atual

contexto de desgaste físico
e emocional em que se en

contra o indivíduo no seu

dia-a-dia, o coordenador
do curso, Reinaldo Bol

dori, acredita na importân
cia -da inclusão de uma

atividade física que, além

de proporcionar um bem

estar, contribua para a

qualidade de vida do ser

,

humano. Durante o curso,

os participantes serão o

rientados sobre temas

como Atividade Física,
Saúde e Qualidade de

Vida; Crescimento, Desen

volvimento e Atividade Fí

srca; Organização de

Eventos Sócio-Recrea

tivos; Atividade Física e

Meio Ambiente; Metodo

logia da Pesquisa em

Educação Física; Avaliação
da Atividade Física; Cine

antropometria; Prescrição
da Atividade Física para

promoção da saúde,
trabalho e performance
atlética e Atividade Física

em Situações Especiais. As

vagas são limitadas e a

matrícula pode ser feita até

o dia 30 de abril. O in

vestimento é de R$ 50,00
(taxa de inscrição) e mais

16 parcelas no valor de R$
300,00.

Outras informações
podem ser obtidas no setor

de Pós-Graduação, pelo
telefone 275-8200 ou no e

mail posgra@unerj.br.

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul.
Fone (47)'275-3475 • E-mail: fellows@netuno.com.br
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I MUDANÇAS: Novos HORÁRIOS JÁ VALEM PARA O GP DE BAHREIN, DIA 4 DE 'ABRil

Federação Internacional muda
o horário dá classificação na FI

tomou alguma decisão mais

profundas para o formato

do treino, que segundo
alguns sites europeus seriam

colocadas em prática a partir
do GP de San Marino, mar

sábado, que terão início uma cado para dia 25 de abril.

Guga ganha prêmio da ATP por causa de instituto

A FIA, que reuniu seu

Conselho Mundial nesta

quarta-feira (24), em Paris,
anunciou mudanças de

horário no treino classi

ficatório já para o GP do

Bahrein, terceira etapa do

campeonato, marcada para
dia 4 de abril.

A entidade determinou

que a primeira parte do trei-

o brasileiro Gustavo

Kuerten foi o escolhido para
receber da Associação dos

Tenistas Profissionais (ATP)
o "Prêmio Humanitário
ArthurAshe", pelo trabalho

social e pela ajuda huma

nitária do Instituto Guga
Kuerten a 8.500 crianças
carentes do Brasil. Guga
também concorna nas

categorias "Retorno" e "Fa-
I vorito dos fãs", mas não

conquistou esses prêmios.
O prêmio "Favorito dos

no, que apenas define a

ordem de entrada para a

segunda, será às 13 horas

(locais), A sessão que define
o grid de largada começa às

14 horas. Atualmente elas são

disputadas na seqüência, com

um intervalo de apenas 5

minutos.
Não é certo ainda se a

medida vai ter efeito, já que

tas" ficou'com o suíço Roger _

Federer, atual número 1 do

ranking mundial, Federer

obteve 3.372 votos, apenas
110 a mais do que Guga, se

gundo colocado. Os ameri

canos Andre Agassi e Andy
Roddick e o argentino Guil
lermo Coria fecharam a lista
dos cinco mais votados.

Já no prêmio de "Retor

no", que leva em conta o

desempenhctho ranking, em

2003, de um atleta que tenha

se recuperado de uma grave

a pré-classificação pode
levar quase uma hora, sem

que haja um intervalo grande
para o treino decisivo. A

medida, entretanto, cria duas

sessões separadas e libera as

emissoras de TV para trans

mitirem somente a segunda
parte. A mudança também
afetou os treinos livres de

lesão, o vencedor foi o aus

traliano Mark Philippoussis.
O australiano sofreu uma

lesão no joelho em 2002 e

voltou apenas no meio da

temporada passada; em tque
foi vice-campeão em

Wimbledon.

Andy Roddick faturou

o prêmio de "Melhor joga
dor do ano". Roddick, que
terminou a última tempo
rada como número 1 do

mundo, conquistou títulos

importantes como o do

COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S/A
Av. Getulio Vargas, 268 Jaraguá do Sul - SC.

CNPJ-MF n° 84.429.810/0001-58
NJRE 423.000.951-2

RELA TORJO
_

DA DIRETORIA
-Senhores Acionistas: Em conformidade com a Lei 6404/76 e suas

alterações, apresentamos o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao

exercício findo em 31/12/2003, as quais foram auditadas pela Martinelli Auditores de Joinville.
Permanecemos à disposição de V, Sas., para quaisqueresclarecimentqs. A Diretoria.

Balanços Patrimoniais encerrados em 31 de dezembro
ATIVO 2003 -

Circulante 36.442,561
Realizável a Longo Prazo 1.551.074
Permanente 19.440.879
Total do Ativo 57.434.514

PASSIVO
Circulante
Exiglvel a Longo Prazo
Patrlmonlo LlquidO
Total doPassivo

20.379.318
14.457.944
22.59,7.252·
57.434.514

(em Reais)
2002

34.031.867
1.671.019

20.418.752
-56.1.21.638

20.721.568
1.3.354.302
22.045.768
56.121.638

Dernonstratívos do Resultado dos Exercicios findos em 31. de dezembro. (em Reais)

Receita Operacional Bruta
Deduções da Receita Bruta
Receita Operacional uqutoa
(-) Custo. das MercadoriasVendidas
(=) Lucro Operacional Bruto
(-) Despesas Operacionais
{+} Resultado Não Operacional
(=) Resultado antes do Imp.Renda
(,) Provisão p/ Imp. Renda
(=) Lucro Líquido / prejuizo

2003
145.711.071 '

26.305.145
119.405.926
89.909.036
29.496.890
28.977.773_

161.502
680.619
129.249
551.370

Jaraguá do Sul (SC). 31 de dezembro de 2003.

DIRETORES: Hans Breithaupt CPF 009961579--72
Bruno Bretthaupt- CPF 093095869--15
Roberto Breithaupt- CPF216587579-04
Carmen P. Breithaupt CPF 18007490.9·06

Adolar Lueders Assessor de Planeiamentn

TC eRC-SC. N2

2002
127.988.404
25.838.978

102.149.426
77.586.225
24.563.201
27.769.961

2.01.7.634
(1.189.126 )

11.131
( 1..200.157)

hora mais cedo em relação
,

ao que ocorreu na Austrália
e na Malásia.

A FIA não informou se

Aberto dos Estados Unidos

e dos Masters Series de

Montreal e Cincinnari.

O alemão Rainer Schuet
der ficou com o prêmio de

'Jogador com maior evo

lução;'. Na temporada de

2003, Schuettler pulou da

33" para a sexta colocação
no Ranking de Entradas, ao

conquistar os títulos d�s
torneios de Tóquio e Lyon
e o vice-campeonato do

Aberto da Austrália. Schuet

der conquistou 71 vitórias.

CP RONDA
o Copom atendeu, das 17 horas de terça, às 17
horas de quarta um total de 61 ocorrências, sendo
de maior destaque a publicada abaixo:

Terça-feira - 23/03
Por volta das 18 horas, o Copom recebeu a

denúncia do senhorj.C.P, de 39 anos,informando
sobre a tentativa de furto de sua bicicleta. O
menor R. E., 16 anos, conseguiu ser pego com

ajuda dos vizinhos e esperaram a chegada da

polícia. O menor já tem vários passagens por
furtos em supermercados e outros estah-.
lecimentos.

Quarta-feira - 24/03
- O Corpo de Bombeiros de. J araguá do Sul foi

acionado por vo)ta das 7 horas da manhã, para

apagar um incêndio num lixeiro, na Expe
dicionário Alanio Ferreira.

LOTERIAS
Megasena
concurso: 547

04 - 13 - 28 - 30 - 53 - 59

Quina
concurso: 1277

13 - 18 - 29 - 30·44

Loteria Federal
concurso: 03815

1 ° Premio: 49.556
2° Premio: 62.144
3° Premio: 16.639
4° Premio: 58.644
5° Premio: 28.346

Lotomania
concurso: 401

19 - 22 - 25 - 31 - 36 -

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

87 - 93 - 97 - 00

SECRETARIAADE ESTADO DA
ORGANIZAÇ O DO lAZER
SECRETARIA DE ESTADO DO -.
DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM sAo JOSÉ
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Circuito Infanto de Futsal
17 ocorre paralelo ào Torneio
lo

SCHROEDER - Paralelo aos jogos do 110 Torneio de

Verão Aberto de Futsal/Copa Caraguá, a Comissão

Municipal de Esportes de Schroeder, promoverá, nesta

�exta-feira e sábado, a terceira etapa da Copa Infanto

de Futsal, com a participação de quatro equipes
o catarinenses" que estarão no Campeonato Estadual da

) categoria: São elas: Apama de Blumenau, São João
Batista, Adiee de Florianópolis e a anfitriã, .Adesc/

n

Angerô/Grameyer/Mime. Os jogos da primeira
a rodada,acontecem na noite de sexta-feira, logo após.a
'r apresentação �os atletas da Adesc para a comunidade

de Schroeder. As 18h, jogam Apama X SãoJoão Batista

e, às 19h, Adesc/Angerô/Grameyer/Mime X Adiee/
Aorianópolis.

As outras duas rodadas da Copa Infanto de Futsal

acontecem no sábado. A primeira pela manhã, a partir
I das 9 horas, e a segunda a partir das 14h45. Para o

I técnico da equipe de Schroeder, Glauco Behrens, será
um importante teste para a garotada da Adesc, já que
O� quatro -times estarão participando do Campeonato
Estadual Infanto de Futsal, que começa no dia 02 de

abril, com o turno acontecendo em Jaraguá do Sul. O
returno será em Schroeder, nos dias 30 de abril e 01 de

de Santa Catarina - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Adm. NO.: 16;2004
,[ditai: TOMADA DE PRECOS P;COMPRAS E SERVICOS N2.: 16/2004
'npo: Menor Preço/Por Item
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS DE MÁQUINA

'Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Doze de Abril de 2004.
Abertura dos Envelopes; 09:15 horas do dia Doze de Abril de 2004
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e
Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 08:30 às

j12:00edas 13:30 às 16:30 horas, ou pelo fone 373-0247.

GUARAMIRIM, 25 de março de 2004

GUESSER • COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2004
• COM0200 Aviso de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

tm conformidade com o que estabelece o Capítulo IX,
Artigos 33 a 42 do Estatuto do CENTRO DOS DIREITOS
HUMANOS DE JARAGUÁ DO SUL (CDH/JS), o Diretoria
Colegiado convoco todos os associados o se fazerem
presentes à Assembléia Geral Ordinário a realizar-se às
19h30min do dia 13 de abril de 2004, terço-feiro, no

sede do entidade, à ruo Epitácio Pessoa, 345, em Jaraguá
do Sul (sq, poro deliberarem sobre o seguinte Ordem do
Dia:

I) Eleição e Posse da novo Diretoria do CDH/JS paro o

biênio 200412006;
2)Assuntos Gerais.

3) Torno-se sem efeito o Edital de Convocação poro
realização do Assembléia Geral Ordinário, publicado
Jornal Correio do Povo, edição de 16 de março de 2004,
Por incorreção. Prevalece, assim, o presente Edital poro
todos os efeitos legais.
Jaraguá do Sul, 25 de março de 2004

I MÁRIO INÁCIO PAPPEN - Coordenador do CDHIJS
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• DECISÃO: JOGOS DA 3A FASE COMEÇAM HOJE À NOITE, NO GINÁSIO AL�REDO PASOLD

Três equipes garantem vaga
para 3a fase do Torneio de Verão

Divulgação
Farmarels e !<iferro empataram em 2 x.2 Coremaco e Valência estão na fase final

placar, as duas equipes ga- da: Malwee/FME/Juvenil Ditrento Automóveis, às

rantiram vagas para a ter- e Wizard/CEJ /FME, 19h15, e a Malwee/FME/
ceira fase. A Coremaco ambas de Jaraguá do Sul, juvenil joga contra o Artex/
termina em primeiro lugar que já não têm mais chances Labambina/Sestrern. Fe-

nClllgrupo "G", e a Valência de classificar para a próxi- chando a rodada, jogam
em segundo. ma fase. Mesmo assim, Posto Cidade e Icro Infor-

Fechando a 15a rodada Malwee e Wizard, cumpri- mática. Os jogos ainda não

da competição, a Franca ram a úlrima rodada desta haviam terminado até o

Calçados derrotou o Ba- fase, na noite desta quarta- fechamento dessa edição.
quetas Spanking por 5 a 1. feira, Os jogos da 3a Fase iniciam

O Baquetas se despede do A Wizard/CEJ/FME hoje à noite, a partir das

torneio junto os as �quipes enfrenta o Sales Seguros/ 19h30. (JULlMAR PIVATTO)

SCHROEDER - Os jogos
válidos pela 15a rodada do
110 Torneio de Verão

Aberto de Futsal de Schro

eder/Copa Caraguá, reali

zados na noite desta terça
feira, definiram as três

primeiras equipes classifi

cadas para a terceira fase da

competição. Na primeira
partida, mesmo com o

empate em 2 a 2 com a

equipe da Farmareis, a

equipe da Kiferro assegu
rou o primeiro lugar da
chave F, com sete pontos e

já se prepara para estrear

na próxima etapa, possi
velmente sexta-feira, dia 26.

No segundo jogo da

noite, o duelo foi entre as

equipes da casa, Valência/
Julecler/JGB e Coremaco.

A Coremaco, atual campeã
do torneio, venceu o ad

versário por 4 a 3. Com o

Mesa-tenistas disputam etapa
Norte Catarinense em JS,

,

}ARAGUÁ DO SUL - o modalidade em escolinhas,
Shopping Breithaupt será ou em clubes ou na escola

palco da la Etapa do Tor- na hora do recreio ou da
neio Norte Catarinense de educação física. Os interes-

Tênis de Mesa, no sábado, sados em participar do
dia 27 de março. Os jogos torneio podem procurar o

serão realizados no G3 do Centro de Treinamento de

shopping a partir das 10h até Tênis de Mesa emanexo ao

20h. São aguardados mais Estádio João Marcatto ou

de 100 mesa-tenistas ama- administração do shopping
dores de Jaraguá do Sul e para efetuar sua inscrição ao

região nas categorias: pré- custo de R$ 5,00 até o dia
mirim (9 anos), pré-mirim 25 de março (quinta-feira).
(11 anos), mirim (13 anos), Serão premiados até o

infantil (15 anos), juvenil (18 80 colocado de cada cate-

anos) e adulto, nos naipes geria. Quem participar en

masculino e feminino. trará no ranking 2004 da
Este torneio tem por Liga Norte Catarinense de

objetivo de incentivar a prá- Tênis de Mesa. Para mais

tica e selecionar novos talen- informações podem ligar:
tos do tênis de mesa. É-um

-

9952-8478 (Rodrigo) ou

evento para os praticantes da: 9975-3120 (Marcos).

TABELA TORNEIO DE FUTEBOL Suíço
SOCIEDADE JOÃO PESSOA

3a FASE - SÁBADO 27/03 - 14 HORAS

Marisol x Malharia Ribeiro

Bananas Hefter x Vita Gold

Criciúma x Posto Salomon

ATENÇÃO!
PELA la VEZ EM JARAGUÁ DO SUL
CURSO DE FLORES EMBORRACHÀDA

Início: 29 /03/04 (segunda-feira)
Local. das Inscrições: Pap.elaria
Presentes São Luís: Calçadão, 383 -

Centro Jaraguá do Sul

Local do Curso: Centro Cultural

Rua: Jorge Czerniewicz, 160

Informações: 275-2477

fé' r-iatncuras rerrnanentes:

(I' Convênios com empresas
e escolas da região;

(I' Material didático
,

específlco para crianças;

(I" Turmas para todas as
..

,' idades a partir de 8 anos;

K,_7 Livros didáticos super conceituados
�- INGLÊS - NEW INTERCHANGE - CAMBRIDGE

ESPANHOL - CUMBRE

(Ir Curso de Viagem, Curso Vip
e Aulas Business;

,.,- Turmas fechadas para empresas
"

com vocabulário direcionado; '�,.",/':::::'"''/. Fellows'
.: IDIOMAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Varzeano reúne 26 equipe• RECONHECIMENTO: FEDERAÇÃO CONSIDERA UMA DAS MELHORES PISTAS DE SC

Recorde de público e pilotos
no estadual de Motovelocidade

A Fundação Muni-cipal
de Esportes recebeu ins

crições de 26 equipes para
o 22ª Campeonato Varze

ano de Futebol Raul Valdir

Rodrigues, que deverá
iniciar em 17 de abril,
envolvendo 572 atletas e 78

dirigentes. A informação é

da diretora de Promoção de

Eventos/FME, Cleide

Mosca, lembrando que este

é o mesmo número de
times inscritos na edição do
ano passado.

Destinado à participa
ção de atletas 'COm idade a

partir de 17 anos, o Varze

ano/2004 apresenta uma

novidade na premiação,
que passa a ser em di-

nheiro, cabendo R$ 800,00
ao time campeão, RI
600,00 ao vice, R$ 400,OOf

-200,00 ao terceiro e qUarto
lugares, respectivamen
além de troféus e med
do primeiro ao terceiro
classificado e medalhas ao

quarto colocado.
Haverá troféus ainda

para o artilheiro, o acle�
,

destaque, à equipe discipü.
na e à defesa menos vazada
"A exemplo do que
aconteceu em �002 e 2ooJ,
o Varzeano/2004 conb

novamente com o palro
cínio da rede de pose
Mime e jogos transmitida

pela Rádio Jaraguá", diz

Cleide Mosca.

(Mafra).
O piloto jaraguaense

Luciano "Boca" Oliveira

ganhou a Nacional C, seguido
deDenis Nascirnento(Brusque)
e Beta "Schumi" Alchini

(Guaramirim).
A categoria 50 cilindradas

foi vencida por Brian Soares,
deMassaranduba, tendo como

vice GabrielVoss (Blumenau) e

a terceira colocação ficou com

Kelvin (Massaranduba).
O organizador do

evento, Nino Wust, ainda
diz que, segundo a própria
Federação Catarinense de

Motovelocidade, o Au
todrómo de Massaranduba
tem uma das melhores pistas
do estado. Ele lembra que a

próxima competição no

local será nos dias 24 e 25

de abril, quando será

disputada mais uma etapa
da Copa Vale Norte de
Velocidade na Terra.

(JULlMAR PIVATTO)

MAsSARANDUBA - Num

final de semana com muito sol
foi realizada a 2a Etapa do

Campeonato Catarinense de

Velocross, no Autódromo

Municipal de Massaranduba.

Segundo a organização da

prova, mais decincomil pessoas
estiverampresentes no localpara'
prestigiar as provas, clis-putadas
por 138 pilotos.

''Foi recorde de público e de

inscrição de pilotos, de acordo
com a própria federação
catarinense", dizo organizador
da Prova, Antonio \XlUst, o

Nino. "Por superar a expec
tativa, pecamos em alguns pon
tos, mas pedimos desculpas ao

público pelos transtornos

causados", salienta Nino.
O resultado final das

baterias ficou assim: naCategoria
Standard, o campeão foi Gregg
Tor-quatto Goinville), seguido de
Márcio Rever (Balneário
Camboriú) e André "Deco"
Rinco (Ioinville) NaForçal1vre
Nacional, ovencedor foi Pablo

Autodrómo de Massaranduba recebe etapa do Velocidade
na Terra dia 25/04

Moleque Bom de Bola com

inscrições abertas até 31/03
Ristow (Timbó), tendo como

vice Brás dos Santos (Blu
menau) e Dionísio do
Nascimento (Brusque), em

terceiro,
AntônioCorreia, de Riodo

Sul, venceu a Master Nacional,
seguido deArnaral Lenfers (Bh»
menau) e Ivanir Duarte

(Curitiba).JánaMasterEspecial,
Mauricir Mafra (Itajaí), ficou

em primeiro lugar, ficando à
t,.

frente de Gilberto Schelbeuer

(paraná) e Reginaldo Ferreira.
A categoria Nacional A

ficou com Pablo Ristow

(Iirobó), tendo comoviceÊnio
Ronchi Júnior (Luís Alves) e

Celmo Ciganski (Mafra). Clero
'Iamanini (Rodeio) venceu a

Nacional B, seguido de Lelê

(Lages) e Celmo Ciganski

escolar interessada em par·

ticipar do evento.

A competição será rea

lizada de 12 a 16 de abril,

O campeão de cada naipe
representaráJaraguá do Sul

nas próximas' fases do

Moleque Bom de Bola, em

datas e locais ainda a serem

definidos pela Fesporte. No

ano passado, quando se

inscreveram 21 escola�

representadas por 3�

equipes - 11 femininas e jj

masculinas -, o Instituto
Educacional Jangada (mas
culino) e a EmefAnna Tii�t

Nagel (feminino) foram OI

representantes do munido

pio jaraguaense neste evento,

As inscrições para o

Campeonato Escolar de

Futebol de Campo - nai-pes
masculino e feminino da

Fase Municipal do Mo

leque Bom de Bola - estão

abertas até o próximo dia

31, na Fundação Municipal
de Esportes, de segunda a

sexta-feira, das 7h45min às

11h45min e das 13h às 17h.

A competição é destinada

a estudantes com idade de

10 a 14 anos (nascidos de

1990 a 1994), matriculados
nas redes municipal, esta

dual e particular de ensino, '

emJaraguá do Sul. As equi
pes devem ser inscritas pela
direção de cada unidade

I Vieireinse vence campeonato de bolão 23 masculino
A competição individual

foi vencida por Edinei Bus

nardo, do Vieirense, seguido
de Michael Habeck e

Norberto Hackbart, ambos
da Arweg. As equipes dis

putam a quinta edição do
troféu transitório Walter Bar

tel que foi vencida em 2000

e 2001 pelo Baependi e, nos

dois últimos anos, pelaArweg.

JARAGuA DO SUL - A

SER Vieirense recebeu nesse

final de semana o Torneio

Início de Bolão Bola 23

masculino. Quatro equipes
participaram da competição,
ficando assim a colocação
final: em primeiro a SER Vi

eirense, seguido pelo Clube
Atlético Baependi, da Arweg
e da SER Alvorada.

De acordo com as regras
da Liga Regional do Vale do

Itapocú de Bocha e Bolão, o

troféu ficará em posse
definitiva da equipe que
vencer o torneio por três
anos consecutivos ou cinco
vezes alternadas. A Arweg é
a única equipe que pode,
conquistar o troféu defini-

ções prometem ser bem
acirradas.

Hoje tem início o cam

peonato regional oficial

promovido pela Liga
Regional, com o jogo SER
Alvorada e CA Baependí e a

primeira rodada será

completada neste sábado, dia
27, a Arweg enfrentando a

SER Vieirense.

Mata-Soldado envolve
mais 'de duzentos alunos

A Fundação Municipal
,de Esportes registrou
inscrições de 16 equipes -

I dez masculinas e seis
femininas -, totalizando 228

alunos que representarão sete

unidades de ensino no

Campeonato Escolar de
Mata-Soldado. Dirigido a

estudantes com idade até dez

anos, o evento será rea-lizado
no próximo dia 30, no

ginásio de esportes Arthur

Müller. O congresso técnico
está agendado. para as lOh
desta quarta-feira (24/03), no

auditório da Escola Wizard
de Idiomas.
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