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Arquivo

Segundo médico veterinário José
Humberto de Souza na Semana
Municipal da Saúde haverá o

Fórum sobre posse responsável de
animais domésticos que objetiva
sensibilizar a comunidade sobre o

controle de animais soltos nas

ruas.
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leva conforto aos

pacientes do São José
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recebe sugestões
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Atleta consegue título
no campeonato
estadual de Cross

Country
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Malwee joga hoje
contra o São Lourenço
pelo Estadual
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Parâmetros legais para a

,;§egurança privada Joffre Sandin*
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:,Sãó' mpit,0,preocupantes as estatisticas relativas à existência, em
','todo p��r;-siL de 4.500 empresas de segurança clandestinas, nas

, 4�a�� h��;6ÓO mil homens trabalhando ilegalmente. Os dados -

:cdo:' Siri�i��t�:das Empresas de Segurança Privada, Segurança
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-Elefl,;_ônlça; Senti!ib'sAe Escolta e Cursos de Formação do Estado

de Sa,o'Paúy�;(SÉsirÊ-SP) .; significam que inúmeras pessoas,

otganizàç'õ�Ú cOhdomíhl,os colocam a sua segurança e a de seus

� patrimônios sob a respori'SioIPdade de organizações irregulares,
; prQvavelm�,:lte com baixa .especialização e sem equipamento
adequado. Assim, ao contrário de proteger o cidadão, podem
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'agí:�rv�� QS riscos a que estão submetidos.

A concorr�tf€�a q,esleaVé a responsável pela disseminação de

empresas cl�hd�qân;s de s�gurança.' Os preços bem abaixo do

mercado atfk_��tn,': ni� 5'0.', 'pte,:dios e 'condominío.s,",m,�s.". ,tam,,'bérn .Sernpre que acontece um r", 'A' /d:
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c assi icar a sltuaçaq,:>som,o:, , tirou a oiaa esse: "'; aque as que tem a convicção e

.empresas, além;'dt'Ú�re's,711.i�re�' ��'�:���:a;9��'\�ó:ptip�elJ��'��, -
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que a solução para os nossos

expressivo da população, também1i��fa.$'1!p?i�,j�íidj0;r;�t�d�j , ;'a'im'prensa.tlbç��' divulgo�, ;' O'l� a � es�en:e, 'miis delicados problemas passa
porque não recolhem impostos e ainda pagam.salários irrisórios 'morte por �f9gilm�tlto-de dois vaz deixar uma pelo esforço da sociedade,
aos funcionários (que não são habilitados para a função) e não adolescentes int,�rp,(),s ,do ,ma'Pca difícil de �er como um todo. Afinal, as

arcam com responsabilidades civis e Cri[Í1in,�is? :";: :' ti'5 "
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apagada: ,.,i crianças e os a o escentes que
Os "profissionais" contratados, geral.mente des;érrip�eg'a.do� ó1 ',' ,

'

_J" ,durante uma suposta,bnnca� .

morreram não estavam no

que desempenham outra funções qãq ,Í;é1ii(:ion:\:�asàâüvidacle, '"',:peira rlG riQlara�i Sabemos O que a sociedade, de um Procad por serem malfeitores.
são os chamados seguranças de

I

"fifi� clé '�e�à'�;;_,,:i D;��pr��ido� que' fatalidades, adderites e.' modogerai, deseja e espera, é Ao contrário, estavam lá porque
de treinamento adequado - que deve ser feito em escolas tragédias acontecem todos os que os gestores do Procad simplesmente não tinham
credenciadas pela Polícia Federal -

; sem avaliações físicas e dias e ninguém está livre delas. assumam que há necessidade condições de conviverem com

mentais, esses seguranças amadores não têm preparo para lidar O que também temos cons- mais funcionários para to- sua familia biológica. Infeliz-
com situações de risco. O mais grave é que as armas são de ciência é que a grande maioria marem conta de tantas crian- mente, perderam a vida sem

responsabilidade dos próprios funcionários, já que as empresas dessas fatalidades poderia ser ças e adolescentes. A culpa, no terem tido a chance de desen-

clandestinas, ao contrário das legalizadas, não têm direito ao porte. evitada. caso damorte dos garotos, não volverem suas habilidades com
Este armamento, em muitos casos, é de procedência duvidosa, Chorar sobre o leite derra- é de ninguém, mas a res- plenitude.
chegando a ter a numeração adulterada. A insegurança aumenta mado não resolve. O que ponsabiliclade pela' segurança Em nenhum momento

ainda mais com o fato de que as empresas ilegais não verificam resolve é a prevenção e, quan- e conseqüentemente pela vida consideramos que a coordena-
os antecedentes ,criminais daqueles que contratam. do não essa alternativa não ser dos internos, é, sem dúvida, da ção ou os funcionários do Procad
Outro aspecto importante é ligado à tecnologia, à logística e ao mais possivel, que alguém administração pública e do t�ve alguma culpa no que acon-
planejamento das estratégias de segurança. Todo esse complexo assuma a responsabilidade, pelo Conselho Tutelar. teceu. Mas, sem dúvida, a

processo inclui câmeras, alarmes e dispositivos eletrônicos. Nas, menos moral, dos fatos ocorri- Nada acontece por acaso e tragédia que tirou, a vida desse

empresas clandestinas, não é feito pot profissionais qualificados, dos. Sabemos que a equipe que nenhum fato passa em branco. dois adolescentes vai deixar

o que deixa o local exposto a diversas falhas. Mais uma armadilha coordena o Centro de Proteção Certamente, a morte dos uma marca dificil de ser apa-
é o "vigilante autônomo", função fictícia, já que um profissional à Criança e ao Adolescente não adolescentes gera um descon- gada. Por isso mesmo, deverá

deve estar ligado a uma empresa prestadora de,serviços de tem culpa. Afinal, acidentes forto social a todas as pessoas se�vir de lição para que não se

segurança. Além disso, deve ter certificados e registros que lhe acontecem no seio de qualquer que assumem serem responsá- repita algo semelhante. Aciden-
confiram a regularidade da função. Mesmo ineficazes, as empresas família. 1

NefIl ,

� ,mãe mais veis pelos avanços e retroces- tes, todos sabemos, acontecem,
clandestinas de segurança têm passado incólumes aos olhos da cuidadosa está livréde ver seu sos do processo de entrosa- mas também temos consciência .�

fiscalização e, principalmente, da população. É preciso ter a filhos vitimas de fatalidades mento social do,� �xcluidos:_A
,. d� que muitos poderiam ser

consciência de que, na maioria das vezes, oferta de preços muito' como a que tirou a vida dos dois tragédia, temos certez�, me�eq', /'e,'y:itados, muitas vezes com

abaixo da média de mercado e do bQ�',senso podelrepresentar .adolescentes do Procad. com a s@nsibilidade e"Q:' áfttudes simples, m�s eficientes.
riscos maiores no campo da seguran�i;pJ;Í�êq,i.;, " .:
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\ ',:os' textos e c�l�nas assinados são de

responsabilidad,es excíu�ivós dos

aut'lo,
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Dentinho abriu nesta segunda-feira, com uma aula

inaugural na Escola Básica Estadual Celso Ramos,
em Florianópolis, o Curso Pré-vestibular Comunitário
da Escola do Legislativo. O curso é gratuito e este

vai atender 90 alunos em duas turmas (noturno e

diurno). Os alunos são selecionados nas comunidade
carentes, funcionários da Alesc e seus dependentes.
O material didático é doado pelo curso Energia, da
capital, e as aulas vão ser ministradas no espaço cedido
pela Escola Celso Ramos. Além do deputado
Dentinho, a solenidade foi prestigiada representantes
do governo do estado, da direção da Escola Celso
Ramos, do Curso Energia, alunos e professores.
Outras duas turmas do Pré-vestibular Co�unitário
farão parte do calendário da Escola do Legislativo
para o segundo semestre. Em 2003, 11 alunos foram

aprovados, sendo seis para universidades públicas
(UFSC e Udesc).

JUNIOR ATCHIVEMENT
I Foi assinado na'segunda�feira, no gabinete da
presidência da Assembléia Legislativa, um convênio
inédito entre a Alesc, por intermédio da Escola do
Legislativo, e a Fundação Junior Achievement. De
acordo com o presidente da Escola, deputado
Dentinho, o acordo vai proporcionar a 50

jovens integrantes do Programa Antonieta de Barros

(PAB), a educação para a livre iniciativa. O
documento foi assinado pelo deputado e pelo diretor
executivo da empresa, Evandro Badin. Para este

semestre estão previstos dois cursos. O primeiro
começa na sexta-feira, 2/4, e vai ser sobre

"Introdução ao mundo de negócios", e o segundo,
ainda sem data definida vai ser sobre "Economia
Pessoal". A Junior Achievement é uma fundação
internacional. Atua em se faz seis anos

e é financiada pela iniciativa privada e por pessoas
físicas. O PAB atende jovens carentes que fazem

estágio na Alesc.

POLÍTICA
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I AFASTADOS: DOIS SERVIDORES SAíRAM PARA SEGUIR CARREIRA POLíTICA NAS, ElEiÇÕES DESTE ANO

Três exonerados./ .

secretários

do cargo na tarde de ontem
]ARAGUÁ DO SUL - Três

secretários municipais rece

beram portaria de exone

ração do cargo público, na
tarde de ontem, O pro
curador da justiça José
Alberto Klitzke abandonou
a função por motivos par
ticulares, sem cunho politico,
deixando a vaga para Lucélia

Lessmann, que assume a

função até o final do ano. Na

explanação, o ex-servidor
destaca que conta com uma

trajetória de 34 anos no .

funcionalismo público e que
a partir de agora seguirá
,apenas a carreira de ad

vogado. "É um bom mo

mento para dar espaço para

que pessoas novas mostrem

o potencial que têm", salienta.
Depois de' mais de três

anos como secretário de

Produção, DieterJansen (PP)
também foi exonerado, por
motivos politicos. "No pe-

César J un kes

Klitzke, Bordin e Jansen largaram o cargo público ontem

ríodo que estive na Prefei

tura trabalhei firme na

questão de geração de

empregos e agora, também

pensando no desenvolvi
mento de Jaraguá do Sul,
parto para um novo desafio,
que será a carreira politica.

Vou me candidata-r a

vereador para as eleições

deste ano", destaca. Até o

momento, o prefeito Irineu

Pasold ainda não recebeu

indicação do partido para a

substituiçâo de Jansen.
"Estamos aguardado.um

posicionamento do PP,
respeitando a sintonia ne

cessária entre a administração,
secretários e partidos", en-

fatiza o prefeito. O secretário

. de Cultura, Esporte e Lazer,
ValdirBordin, passou o cargo
para Ivo dos Anjos. Bordin
se desligou da prefeitura para
deixar o nome à disposição do
PFL, talvez não para can

didatar-se para estas eleições,
mas para colaborar com a

campanha. "Não vou deixar

o partido na mão em pleno
ano politico", justifica.

Estas foram as três

primeiras alterações no

quadro de secretariado, mas
não as últimas, avaliando que
os partidos têm ainda três

meses para fazerem as

indicações de candidatos,
podendo haver á desin

compatibulização de outros

secretários neste período.
.

Na reunião de ontem,

J osiane Leier Sporrer
assumiu a chefia de gabinete.
(FABIANE RIBAS)

Ministro da Educação recebeu comitiva pró-Cefet
jARAGUÁ DO SUL - O

deputado DioneiWalter da

Silva (PT), a direção estadual
do Cefet e a coordenação
do Cefet de Jaraguá do Sul

foram recebidos em audiên

cia pelo ministro da Edu

cação, Tarso Genro, às 11

horas de segunda-feira. A
comitiva reforçou a solici

tação de apoio para a rees

truturação da unidade do
Cefet jaraguaense, assim

como a liberação de verba
\

de R$ 300 mil, aprovada em
2002, que será aplicada em

infra-estrutura e equipamen
tos, para essa que é a única

unidade de ensino profis-"
sionalizante gratuita na

região.

o ministro 'recebeu a

comitiva e ericaminhou o

assunto com o secretário de

Educação Profissional e

Tecnológica do MEC, Ge
túlio Marques Ferreira.

Seg�ndo o secretário, a

instituição jaraguaense está

entre as cinco de maior

prioridade, entre 140 ins

tituições ligadas à secretaria.

A escola depende da

liberação da verba já apro
vada para reequipar seus

laboratórios e solicita que o

governo crie quadro admi

nistrativq, específico" para
Jaraguá do Sul, já. que a

unidade nunca chegou a. ser

estruturada, por isso precisa
de recursos e vagas disponi-

bilizados por Florianópolis.
Outra proposta apre

sentada no encontro propõe
a abertura de um curso

superior na área tecnológica
(status de tecnológo), no
Cefet jaraguaense. Seria o

primeiro curso superior gra
tuito para a região.

Também participaram
da audiência representante
do Cefet de São José, que
levou demandas de sua

unidade ao Ministério, e um

representante da senadora

Ideli Salvatti.. que apoiou o

deputado Dionei no en

caminhamento das reivindi

cações do Cefet jaraguaense.
Na opinião do depu

tado Dionei, o ministro da

Educação está demons

trando muito boa vontade

com a demanda jaraguaense.
Há quinze dias, o deputado
Dionei e a direção do Cefet

. estiveram com o ministro

durante almoço emJoinville
e entregaram um ofício

reforçando o pedido de

audiência, que havia sido,

protocolado pela senadora

Ideli.

.%t>fu.r«n· )(lr1(//(l,,·
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I EMPENHO - DIRETORIA DA ACIAC PREGA O FORTALECIMEI'1TO DAS PARCERIAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

Diretoria da Aciac toma posse
e Prefeitura concede prêmios

CORUPÁ - o advogado
e vereador Herrmann Sue

senbach assumiu, pelo
segundo ano consecutivo, a
presidência da Aciac (
Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Corupá). A eleição aconte

ceu no dia 9 de março e a

solenidade de posse foi na

terça-feira desta semana.

Na oportunidade, o pre
feito Luiz Carlos Taminini

homenageou as empresas
que obtiveram destaque no

movimento econômico ano

base 2002. No total, foram

agraciadas com uma placa
comemorativa 27 empresas
dos segmentos indústria,
comércio e Agropecuária.
"A indústria e o comércio

são responsáveis por 74% do

retorno do ICMS e o setor

Agropecuário pelo res-

César � unkes

Viviane Lunelli recebe o prêmio de Dolores Donelli

Tamanini, que pelo terceiro
ano consecutivo faz questão,
de agradecer, através da

homenagem, acontribuiçâo
do empresariado local ao

crescimento econômico do

município. "Nossas parce
rias têm dado certo", asse
gura o prefeito, que come

mora o sucesso dos dois

implantados durante a sua

gestão. De acordo com o

prefeito, o condomínio loca
lizado às margens da BR-

280 tem seis indústrias insta

ladas e uma em fase de ins

talação enquanto o condo

mínio do Ano Bom tem três

empresas instaladas e uma

em fase de instalação. "Nós

ao pequeno empresário. No
caso dos condomínios, ce

demos o lote por cinco anos

e não cobramos ne-nhum

imposto municipal, como
ISS, alvará de licença e

IPTU", exemplifica o

prefeito. Ele informa ainda

que os dois condomínios

geram atualmente cerca de

750 empregos diretos. Com

a determinação de gerar

emprego e arrecadar, o pre
feito Tamanini fez uma re

trospectiva do crescimento

econômico de Corupá, Se

gund() ele, a receita própria
tem que aumentar porque

representa apenas 30% da

arrecadação total do muni

cípio, que ano passado foi
de R$ 5, 456 milhões. Mes

mo assim, Tamanini afirma

que o município teve um

crescimento de 8,97% de 1997

tante", informa o prefeito condomínios industriais, priorizamos o atendimento a 2002 em sua arrecadação.

Aciaeprioriza ações em conjunto com osmunicípios da região
BRASÍLIA - As agências da

Caixa Econômica Federal

estão prontas para começar
a receber os interessados em

quitar seus contratos do

antigo Programa de Crédito

Educativo.
A instituição e o Mec

anunciaram no início desse

mês regras de renegociação
para, o Creduc que deverão

beneficiar cerca de 200 mil

estudantes e ex-estudantes que
ainda têm dívidas com o

Programa. A Caixa vai ofere-

, '""
cer descontos de 80% para
os inadimplentes e 90% para
os adimplentes, com o ob

jetivo' de liquidar a carteira

do Creduc, atualmente ex

tinto.

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 àrvista ou

parcelado em 12 meses -

neste último caso, com des

contos variáveis conforme o

prazo de amortização esco

lhido.

Quando a opção for o

parcelamento, o estudante

deverá assinar um Acordo de

Parcelamento e em caso de

inadimplemento de quais
quer cláusulas ou em decor

rência de atraso superior a

90 dias no pagamento das

parcelas renegociadas, o

acordo será cancelado, vol
tando o contrato a situação
original, com saldo devedor

descontado do valor já pago.
Para renegociar o con

trato, o beneficiário deverá

comparecer a uma da Caixa

Econômica com os docu

mentos pessoais (RG e CPF)
e comprovante de residência.

A Caixa não exigirá com

provação de renda.

Relação das empresas que se destacaram economicamente em Corupá
Indústria
Lunelli Indústria do Vestuário

Marisol Indústria do Vestuário

Weg Motores Ltda
Metrisa

Arte Diamante Ferramentas Especiais
Menegotti Formas Ltda

KLC Conexões Ltda

Klassic Móveis Ltda Domus Indústria e

Comércio de Móveis Ltda

Mouldbras Indústria Madeireira Ltda

MC Indústria Eletrônica do Brasil Ltda

Móveis Mohr Ltda

Coplasa do Brasil Indústria Ltda

Móveis Jae Indústria e Comércio Ltda

Metalúrgica Floriani Ltda

Comércio

Oriente Flores Ltda

Auto Posto Isac Ltda

Auto Posto Corupá Ltda

Arno Celso Neuber

Drogaria e Farmácia

Panorama Ltda

Comercial Zehnder Ltda

Agropecuária
Seara Alimentos S.A

César J unkes

Tamanini recebe o prêmio de Linzmeyer
Vi-Ma Comércio e Exportação Ltda

Tamanini Importadora e Exportadora Ltda

René Afonso Mahnke

Climatizadora de Frutas Isabel Ltda

Agro Corupá Ltda

'!;
,

As empresas brasileiras apresentaram queda na utilização
da capacidade instalada, no ano passado. A avaliação é

da Sondagem Industrial da Confederação Nacional da

Indústria. Segundo a confederação, as empresas brasileiras
registraram aumento das exportações, devido à queda
da demanda no mercado interno. Segundo a CNI, há

espaço para crescimento da produção, sem ocasionar

pressões de custo e de preços. Os dados da CNI indicam

que em 2003, a indústria de transformação operou com

folga de.29% do seu potencial produtivo. Em 2002, foi
de 28%. Segundo a CNI, as empresas brasileiras estão

reduzindo o nível de utilização da capacidade instalada

nos últimos três anos. Nesse período, a produção
industrial cresceu a uma taxamédia anual inferior a 1% e

utilização da capacidade instalada apresentou queda de

2%. Em 2003, is pequenas e médias empresas tiveram

queda de 2%\ na utilização da capacidade instalada e as

grandes empresas apresentaram redução de 1 %.

Segundo a CNI, a maior utilização da capacidade
instalada por grandes empresas se deve ao faturamento

das grandes empresas foi resultado das receitas de

exportação. No caso das pequenas empresas, a

participação foi de 8,1%.

RECURSOS
O Programa Primeiro Emprego poderá receber
recursos do Banco Mundial ainda este ano. O Bird é um

dos organismos internacionais que apóiam o programa
do Governo Federal, assim como a Organização
Internacional do Trabalho. Os recursos previstos pela
União este ano para o PPE ( Programa Primeiro

Emprego) somam R$ 188 milhões. Outros R$ 100

milhões são destinados pelo Fundo de Amparo ao

Trabalhador e a atividades de auto-emprego e pequenos

negócios entre os jovens. Os recursos previstos pelo
Banco Mundial para investimento no País entre julho de

2003 e junho de 2004 somam US$ 2 bilhões, dos quais
US$ 600 milhões foram desembolsados até agora.

EMBRATEL
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social aguarda apenas a decisão do Tribunal de Falências

do Distrito Sul de Nova York aprovando ou não a

compra da Embratel pela Telmex, para formalizar sua

participação em até 40% nos dois consórcios que
concorrem com a empresa mexicana. A americanaMCI,
dona da Embratel, encaminhou pedido para que a oferta

da Telmex seja aprovada.

,

COMERCIAL

PARALELO

REUNiÕES:

}Yâ�ff�r�1�19Jl;iO�QRIXÇ!l'Q1t
4" Feira - 19h30 - ENSINO

%i:)Qlillligm":li<9HOÓI':ÊÁMíi.!i�
"Ele dá generosamente
aos pobres, e à Sua
bondade dura
para sempre."

PARTICIPE!

Rua: Max Wilhelm, 289
Baependi / Jaragllã do Sul - sc

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

2 Coríntios 9:9
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CURSO
Desenvolver habilídades e competências para exercer
a vida política com compromisso, responsabilidade,
maturidade, inteligência e ética é a proposta do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj), que através
do setor de Extensão e Relações Comunitárias,
promove o curso "Política é coisa séria: Trabalhe sua

imagem". O treinamento se inicia no dia 6 de abril, e
prossegue todas as terças e quartas-feiras, das 19 às

,

22 horas, na Unerj. O curso é direcionado as pessoas
interessadas em se aprimorar na área política. As
inscrições podem ser feitas até o dia 26 de março, na

coordenação de Extensão e Relações Comunitárias.
O investimento é de quatro parcelas no valor de R$
95, 00. Outras informações podem ser obtidas
através dos telefones (47) 275-8249,275-8253 ou via
e-mail extensao@unerj.br.

CURSO DE IDIOMAS
O Laboratório de Línguas do Centro Universitário
de Jarag�á do Sul (Unerj) mantém inscrições abertas,
para os cursos de idiomas em Aperfeiçoamento
Docente para o ensino da lingua inglesa, latim jurídico
I e o curso in company. Direcionado a profissionais
da área jurídica, o curso de latim jurídico I terá duas
turmas. A primeira inicia as aulas no dia 5 de abril,
prosseguindo todas as segundas-feiras, das 19h30 às
21 h30. A segunda turma terá aulas ti partir de 7 de
abril e, depois, durante todas as quartas-feiras, das

1%30 às 21 h30. Já o curso in company é voltado

para o ensino dos idiomas alemão, espanhol, inglês e

italíano. Adaptado para atender as necessidades da

empresa, as aulas do curso podem ser realizadas no

local de trabalho ou na Unerj. O curso é direcionado
às empresas que desejam capacitar seus funcionários,
atendendo as necessidades específicas em termos de

tempo e conteúdo programático. Além disso, a Unerj
mantém inscrições para professores de inglês
interessados em se atualizar, através do treinamento
em aperfeiçoamento docente para o ensino da língua
inglesa. O curso terá turmas para aulas nas terças
feiras (9 às 12 horas), quartas-feiras (19 às 22 horas),
quintas-feiras (14 às 15h30) e aos sábados (9 às 12

horas), com inícios previstos para os dias 6, 7, 1°, e 3

respectivamente. O investimento mensal é a partir
de R$ 97,00. As inscrições podem ser feitas no bloco

D, da Unerj. Mais informações podem ser obtidas
através do telefone (47) 275-8200 ou pelo e-mail

línguas@unerj.br.

'I,

a e movimento são a

s se mexem e se agitam 00

mundo está em festa. Você, no
o, é uma usina de força. E paro
em chave de ouro, o noite convida

para os omores ...

Touro � Touro sobe como ninguém esperar
seu momento. E hoje o dia;

lução de coisas que já devem
ê há muuuito tempo. Procedo
tos, esclarecimentos & outros

fifodo com algo ou alguém?
e você tirar o pulga de Irás da

m

nem sofrimento.

entrara dedicação: O céu do r

do, inclusive o rever algumas e

já considerava resolvidas. E o

e�é isso é possível sem estresse

Câncer _ Você costuma ir' e vir, ir e vir: ..

Objetividade não é muito a sua praia, não é;
is é, mas hoje a coisa é um

��mento é estratégico para

as, concluir pendências,
ossuntos íntimos ou nos

oleqreque pairo no ar, sem

ais importantes e profundas.
.oproveite. Veja como dó para
eça sem deixar de dar boas

redacaQ@jornalcorreiodopovo.éom.br
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I INFRA-ESTRUTURA: TÚNEL DE ACESSO A UNERJ SERÁ EXECUTADO EM TRÊS ETAPAS

Prefeitura
•

renucia

do túnel de
JARAGuA DO SUL - A

Prefeitura de Jaraguá do Sul

reinicia hoje a construção do
túnel da BR-280, de acesso

à Unerj, com os serviços de

terraplanagem destinados á

primeira das três etapas
previstas para a execução da

obra, que deverá ser con

cluída em seis meses, en

volvendo um investimento

total de R$ 1.151.973,00.
Mesmo sem a garantia da

retomado do convênio com

o governo federal - cance

lado em janeiro de 2003 - e

sem a autorização do DNIT

(Departamento Nacional de
Infra-estrutura no Trânsito),
o prefeito Irineu Pasold au

torizou o reinício dos tra

balhos utilizando recursos
.

próprios da. Prefeitura.

"Tomei essa decisão porque
entendo ser o túnel obra

emergencial para oferecer

ais segurança e bem-estar à

comunidade e aos alunos da
. Unerj e da Escola Politécni
ca", argumenta o prefeito,
lembrando que a rodovia é

considerada um das princi
pais vias do município em

número de acidentes, tendo
registrado 164 ocorrências no
ano pdssado.

Para agilizar a constru

ção do túnel, o secretário .de

Desenvolvimento Munici

pal, Humberto Travi salienta
a necessidade de se realizar
os trabalhos em duas fren
tes paralelas, buscando defi
nir as questões com o gover
no federal ao mesmo tempo
em que são efetuadas as

obras, a serem desenvolvi
das em três etapas. Nas duas

primeiras, serão feitos os

serviços de terraplanagem;

hoje obras

Unerj

• •

,

acesso a
24.581,78 para pagamento
do projeto e das placas de

sinalização, serviços execu

tados em dezembro de

2002 e janeiro de 2003,
antes do cancelamento do

convênio", relata o secre

tário.

Em fevereiro do ano

passado, o município rece

beu ofício do Ministério das

Cidades, éomunicando o

cancelamento do convênio

devido a insuficiência de re

cursos financeiros. No

mesmo mês, o prefeito
Pasold ordenou a empree
teira que paralisasse a obra.

Outro contratempo surgido
neste processo foi a

reprovação do DNI, que

alegou problemas no proje
to de impacto ambiental de

infra-estrutura. ''já compro
vamos que o argumento de
les não procedia", esclarece
Travi.

De acordo' com o

secretário, há risco da obra

ser embargada pelo governo
federal, porém, afirma que
continuam as negociações
com o DNIT, "para onde

estamos encaminhando o

projeto com as alterações
propostas por eles". J á sobre
a recuperação do convênio,
Travi comunica terobtido

um compromisso verbal do
chefe da Assessoria Parla

mentar do Ministério das

Cidades, Sílvio Artur Perei-.
ra, com quem manteve

contato em novembro de
2003. "Ele disse que se a

gente começasse a realizar
a obra, o Ministério libera
ria o dinheiro; por isso, foi
autorizado o reinício das
obras".

Aquário - Aquarianos são porto-vozes do amor

esPirituo,�!:9íE�d��e universal. Mos,hoje,
que Qfi;re�ô'�o),onamentos esta tão

,

só -ne ss e plano

dia inteirinho a Lua vai ficar
signo. Que coisa boc! Como
r Plutão, será bem mais fácil
Isos, inclusive aquilo que até
ente imexfvel. A noite reserva

pode acontecer num enconiro

horaindo, num momento lavecomatu

story...
Virgem - Pode soltar o corpinho, o dia pede
des elhor para você é que isso não

stá atrelado à futilidade. Na

César Junkes

Obra começa hoje. Previsão de término é de seis meses

Sagitário - Nado de teses, discursos e rodeios,
sagitariano. P e lance suas setas direto
ao ponto. O Idem a ir fundo noX da

questão, li e mudar o que preciso
, você vai precisar de tra

uma ize-se nos braços do amor. ou

Torç s estrelas no céu. vão ter vez. Seu elemento é o Ar, por certo, mas
Cap iro o trabalho, depois o lazer. seu planeta é.o Terra.
Esse é um dos lemos preferidos dos capricomianos. Peixes - Águas turvas são péssimos locais para
Talvez, por isso, provavelmente achem esquisito que prati

-

é� Que tol Ilrnpcr o que
ser, '00 mesmo tempo, tão está esmo, mergulhe fundo,
ão profundo. Por que não? Os

os. Há que aprender o
e das coisas, afinal elo

abertura das vias .Iaterais
destinadas ao desvio do

tráfego e aterramento para
elevação da rodovia. "Esta

parte fica por conta da

Prefeitura, através da

Gerência de Obras", acres
centa o secretário, explican
do que a execução da ter

ceira fase - envolvendo

viaduto, terra armada e

pavimentação asfáltica - é

da empresa vencedora da

licitação, a Sogel Engenha
ria, de Porto Alegre/RS, a

quem será pago cerca de R$
401 mil.

Solicitando paciência à

comunidade e aos estudan

tes, Travi explica que a

primeira etapa da obra

envolve a' abertura de uma

alça, em duas pistas, para
receber o tráfego no senti

do Corupá-Jaraguá do Sul.

J á na segunda fase, será

executada a alça destinada

aos veículos que se dirigem
no sentido Jaraguá do Sul
- Corupá e servindo também
como via de acesso à Unerj.
Ele esclarece que, além de

•

serem necessárias para des-
viar o trânsito sobre a rodo-

libra � Já P�[l�Ç>u em ir lá no fundo e depois trazer
à tono.

.'

ue pareciam resolvidos e
,

ro? Ah, faço o favor! Uma
ia" só vai lhe fazer bem.

não coi.

Escorpião - Acordou com vontade de dizer umas
quela peSSOÇl que o fez sofrer?
s não fazem porte do cardápio

quesfão, desabafe. Nada
ser, esclarecer as coisas e
dia pede sinceridade. Mos
ôo é começar uma novo

via - pois precisa ser inter

rompida para a construção
do viaduto -, estas vias late

rais permanecerão integra
das ao sistema de acesso

depois de concluído o túnel,
porém não serão pavimen
tadas e nem há previsão
para que isso aconteça, devi

do à iniciativa do governo
federal em cancelar o con

vênio. O secretário esclare

ce que os recursos próprios
da Prefeitura não são

suficientes para a realização
de toda a obra.

HISTÓRIA - Umberto
Travi lembra que o viaduto
foi projetado para ter 14 km

de extensão e 5 metros de

altura. Está orçado em R$
538 mil, sendo que o go
verno federal - através de

um convênio viabilizado em

2002 pelo então deputado
federal Vicente Caropreso
- investiria cerca de R$
262.756,00, com aproxima
damente R$ 276 mil sendo
a contrapartida da Prefeitura.
"Em novembro, a Caixa

F�deral nos comunicou que
estavam disponíveis R$ 55

mil, dos quais utilizamos R$

tar os tais questões
nunca esqueceu. V.ocê

oisas estão afundados há
eio à lama e cs algas pode

'� ����� ������----------------------�-------------------------------------------- ��
� ������s�ub�m�o�rin�o�..

�. __J
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I FRATERNIDADE: GRUPO FAZ VISITAS AO HOSPITAL SÃO JOSÉ LEVANDO AMOR E AJUDA AO PRÓXIMO

Voluntários visitam hospital
levando conforto aos doentes

]âRAGUÁ DO SUL -

"Poder levar uma pa
lavra de otimismo, ou
simplesmente segurar a

mão de quem precisa ou
dar um abraço, pode ser

muito mais recompen
sador do que se possa
imaginar". É com este

intuito que um grupo de

pessoas atuam como

voluntários no hospital
São José. Intitulado
Mãos Fraternas, cerca
de 40, a 50 pessoas,
realizam periodicamente
visitas ao hospital, le
vando ajuda, solidarie
dade, e como eles mes

mos definem, "amor e

calor humano". A pre
sidente do grupo, Regi
na Bittencourt, é quem
elabora o cronograma
de visitas e, além disso,
Regina é árdua batalha
dora para conseguir
transformar a entidade
de utilidade p ública.
"Tornando utilidade

pública podemos avan

çar nos nossos traba

lhos, não ficando ape
nas na ajuda espiritual,
mas concretizar ações,

César Junkes

Regina quer transformar o grupo em utilidade pública

que só podem ser de
senvolvidas tendo a

denominação de uti

lidade pública", explica
a presidente que con

seguiu tornar o Grupo
,

de Voluntários Mãos
Fraternas em ONG, em
junho do ano passado.
Mas enquanto isso não

acontece, ela organiza as

reuniões mensais e

realiza as visitas aos pa
cientes. "Esse momento
é especial principal
mente porque perce
bemos como nossos

problemas são peque-

nos perto da privação da

saúde", avalia. A parti
cipação do grupo não se

resume as visitas, mas
realizam também traba
lhos dentro do hospital.
"Temos voluntários que
se propuseram a ajudar
na cozinha, outras, na

lavanderia e no pronto
socorro", destaca. Se

gundo Regina, toda a

ajuda oferecida pelo
grupo é aprovada e a

companhada pelos fun
cionários hospital. "Nós
só fazemos o que nos é

permitido. Nosso intuito

é ajudar, tentar agilizar
o trabalho dos enfer
meiros que estão sempre
ocupados. Nas pequenas
coisas, mas que deman
dam tempo e dedicação
por parte dos enfer

meiros, nós nos pro
pomos a ajudar e assim,
po�er liberar o enfer
meiro para outras ati

vidades que exigem a

técnica e precisão de um

profissional", explica
Regina que acrescenta

"para fazer parte do

grupo é preciso acima
de tudo gostar das

pessoas, do ser huma
no". A vice-presidente
do grupo Elsa Forlin

Rosa, trabalhou 18 anos

como enfermeira no

hospital São José. De
pois de se aposentar,
sentiu necessidade de
continuar ajudando as,
pessoas como fazia

antigamente, "Senti von
tade de continuar aju
dando e quando soube do
grupo no, ano passado,
entrei e estou muito sa

tisfeita de poder me sentir

útil", conta. (CELlCE GIRARDI)

Dedicação a cuidar dos outros
O grupo atua nas

seis alas do Hospital
SãoJosé: pronto-socorro,
clinica médica, mater
nidade, cozinha, cos
tura e na ala Santo An

tônio.A divisão é feita

conforme a disponibi
lidade e habilidade de

cada um.A manicure

Maria Regina Stuhlert
há três anos dedica

algumas horas nas

segundas-feiras de ma
nhã para fazer a barba

dos pacientes. Para ela

esta ocupação faz um

bem enorme a alma.

"Eu me sentia triste, às
vezes com depressão,
atéqueeuconheciogrupo.

Maria faz barba, dos pacientes na ala Santo Antônio

Comecei a fazer as

visitas e percebi que po
deria ajudar de alguma
forma. Comecei cortan-
do as unhas, mas depois
passei a fazer a barba
dos pacientes e sinto que

eles ficam felizes com a

dedicação e atenção que
damos. Mas não somos

apenas nós que damos

algo, mas recebemos
também. A sensação de

poder ajudar o próximo

é um presente que não

tem preço", avalia.
O 'mecânico João

Bonomini, de Schroe

der, gostou da atenção
recebida pela voluntá

ria. "Tive que ser inter

nado de urgência, e não
pude fazerminha barba.
Foi muito bom ela ter

passado aqui e cuidado
de mim. O aspecto fica

bem melhor, mais higi
ênico. Fiquei feliz com

a atenção dela", comenta.
"Se posso contribuir
com um pouco de cari

nho para o bem estar da

pessoa, tenha certeza que
farei comomaiorprazer",
finaliza Maria Regina.

Comércio e Decorações Tailanda Ltda

,.;'
)J

Tem a honra de parabenizar todos os seus clientes
aniversariantes do mês de Abril:

01 - Edeltraud Sell
02 - Doraci Schulz - Leila Lange - Marli Mathias
03 - Odair Siewerdt - Sigfrid Wudtke
04 � Edvino Steinert - Elenir Glatz Fischer - Nércio
Krenhke - Rogério Pichler - Sandra Mara Katch
05 - Kátia Schulz - Maniete Alves Ferreira Kôpp -

Cristiane Büttner
06 - Ruth Berndt - Hamilton Utpadel

.

07 - Rosane Titz Laube - Silvane G. Erdmann - Cidi
Schneider - Sueli Aparecida Rodri�es

'

08 - Carim Strelow - Alice Maia - JessicaDaniele Schünke
- Suzane Gelschleiter - Mariliz Schroeder Boaventura
Andréia Tôwe
09 - Lorinei Gnewuch - Rosângela Baumgartel - Ilhete
B. Krueger
10 - CíntiaKrueger
11 - Norma Krenke
12 - Sérgio Strelow - Ketlin Boaventura - Leda Mara
Ohf - Wanfried Schroeder - Laura Frôelich
13 - Ingrid Roming - Ruth Krueger - Sabrina Gaedke -

Izanira Ferreira dos Santos
14 - Michele Michels
15 - Elia Schneider - Rafael Dichmann
16 - André Roberto Prochnow - Adilson Schünke -

Sandra S. S. Bruch
17 - Mirtes Butzke Draeger - Deise Gnewuch - Adriane
Z. Finger - Ingrid Herber
18 - Rosane Inês K. da Silva - Asta Koening - Roseli
Schulz Siewerd - Jovana Volkmann
20 - Lauro Baumgartel- Daniele Patrícia Rahn - Rosana
Lehn - Rosane Lange - Iracema Strelow - Romário

Hornburg
21 - Marli Kôpp
22 - Edson Ritter - Rosane Schüenke
24 - Marlize V Rux - Carla Adriana Herber
26 - Adriana Pangratz
27 - Heinz Baumgartel - Laurita Ehlert
28 - Rolf Borchardt
29 - Tânia H. Braum
30 - Luiz Carlos da Silva Junior - Valdir Ruediger

Caso seu nome não esteja na lista dos aniversariantes, e é
cliente nosso, favor comunicar-nos. Fone: 376-0419
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A SSang Yong, fabricante coreana de luxuosos utilitários

esportivos já é uma velha conhecida dos brasileiros. A primeira
vez que esteve no. Brasil foi no. início. dos anos 90 co.m a grande
invasão. dos importados que beneficiavam-se de baixos impostos.
Com o. fim das vacas go.rdas e aumentos das taxas de importação
e também do. dólar, o. importador desistiu e parou as

importações, A marca voltou em 2000, com novo importador e
mais po.nto.s de vendas no. País, inclusive aqui na região, que é

representada pela Dream Car Veículos, fato. que torna a marca

bem familiar. Integrando. a atual gama de produtos, figuram o.

Musso, que passo.u po.r reforrnulação estilistica, o. jipe Korando,
a van Istana, o. sedan Chairmann e o. mais novo de todos os

produtos, o. utilitário. esportivo Rexton,

Corno o. foco da marca são. veículos com utilização. na cidade e

fora de estrada, havia uma lacuna que somente ago.ra é'
preenchida, com a chegada da versão. picape do. utilitário. Musso,
Trata-se de uma incrementada cabine dupla recheada de

equipamentos de conforto e dona de um motor rurbodiesel
revisto. para ter mais potência que a versão. que lhe deu origem.
Fora de estrada com classe
Já de cara o. Musso Sports chama a atenção. pelo. imponente
pára-choques dianteiro que traz consigo um quebra-maros com
faróis auxiliares, que transmite robustez. Ao. mesmo. tempo,
filetes cromados presentes na grade denunciam que é mesmo.
uma picape requintada e que ali deve-se encontrar muito.
conforto. As rodas 255/R16 têm dimesões avantajadas e vem de

w-__� ��
série apenas com aros em liga-leve que, em conjunto com as

saias laterais e ó discreto. estribo. aumentam a sensação. de
esportividade do. modelo, A traseira é o. ponto mais original do.
carro. e é justamente onde ele se diferencia do. Musso original, O
desenho. tem personalidade própria e em nada se assemelha à
nenhum outro modelo da marca.

'

O que se destaca no. Sports é a grande altura em relação. ao. so.lo.,
com as e;xtremidades inferiores dos pára-choques elevada, o. que
denota sua vocação para encarar trilhas e estradas acidentadas,
auxiliado. pela tração. 4x4, também de série. Outro. importante
ítem são. os freios com ABS que, junto. com o. air bag reforçam a

segurança do. motorista.
!

Interior luxuoso
Quando. se está dentro do. Sports, até poderia esquecer-se que se

trata de um utilitário, não. fosse a posição elevada de dirigir. O
conforto pode ser conferido nos vários ítens de conveniência,
corno ar condicionado, vidros, travas e espelhos elétricos, ainda

,f,J câmbio. automático na versão. GLX, de série e bancos em Co.uro,

opcionalmente, O arremate final é caprichado. e os materiais são.

Personal idade
Musso

, agradáveis ao. tato, mesmo. as partes plásticas, corno os

apliques imitando. madeira. O revendedor local destaca'

que, em relação. às concorrentes, há 10 cm a mais para
reclinagem do. encosto. do. banco. traseiro, o. que torna a

viagem menos cansativa para os ocupantes desse banco.
O motor é um 2.9 Mercedes Benz rurbodiesel que gera
130cv de potência, É portanto um propulsor que gera
mais força do. que potência, mas ideal para esse tipo. de
veículo, equipado. de fábrica com tração. 4x4 normal e
reduzida, indicada para terrenos enlameados ou com

nevasca.

O valor do. Musso Sports parte dos R$ 85 mil e chega a

R$ 95 mil, dependendo. dos opcionais, valores parecidos
com o. das concorrentes Ford Explo.rer, Nissan Frontier
e Mitsubishi L200.

se à detalhes que conferem robustez ao veículo.
Frente é igual ao Musso normal, já a traseira é
totalmente única e sob o capô, o motor 2.9
turbodiesel Mercedes Benz

Multifaces: à esquerda, o modelo disponível no
Brasil, que passará a contar com apenas um modelo
básico de santo antônio. Ao lado, anúncio coreano
em que destacam-se os vários modelos de capotas
que transformam o veículo em um "cupê" ou em

modelo tipo furgão
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(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SCCOMPELTA + COURO

.-
.

,

.

(47) 376-1772/ 273-1001

Au•• C....... LTDA
CAM.HHOH......

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

R: Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Fiesta 4p
Focus Sedan

GolG11I
Ford Ka

Palio 4p
Parati 4p
Fiesta 4p
Astra Sedan

Goll.0 2p
EscortSW

Audi A-3

Ranger 2.5
Parati 2p
Fiesta 4p

Fone: (47)
370-8622

03 Palio 2p 98-

01 Vectra GLS 98

01 Courier 1.4 98

00 Pick up Corsa 97

00 Uno 1.0 97

99 Fiesta 4p 97

99 Palio Weekend 97

99 Goll.0 96

98 Escort 1.6 96

98 Go11.0 95

98 Escort Hobby 95

98 Tempra 8v 95

98 Vectra GLS 95

98 Uno Mille 95

VOLKSWAGEM GM

Gol GIII 8V Plus Branco G 2001 .corsaseoan c/ ar Verde G 2COO

Gol GIII 8v compl. Vermelho G 2COO Vectra GLS compl. Branco G 1999

Saveiro Summer Verde G 1997 Astra GLS compl. Verde G 1999
Gal CL 1,8 MI Branco G 1997 Corsa Wind Cinza G 1997
Saveiro 1,8 Dourado G 1992 Chevette SL Prata G 1987

Gal CL1.6 MI Branco A 1987 RENAULT

Fusca 1600 Azul G 1981 Clio RTcompl. Branco G 2003

Fusca 1300 Bege G 1980 PICK-UP

FIAT Mitsubishi Pagero Preta D 2001

Palio EDX 500 anos Cinza G 1999 Silverado Conquest Verde D 2COO

Tipo 1.61E Cinza G 1995 Ranger XL compl. Branca D 2COO

Uno Mille Eletronic ELX Verde G 1995 Blaser DLX Branca D 1999

Uno Mille eletronic Cinza G 1993 Couiier CLX Bramca G 1998

no CS Vermelho A 1988 Ranger XL Verde G 1997
FORD Blazer DL compl, Cinza G 1996

Escort Hobby Azul G 1995 �-1000 completa Branca D 1994 GOL GIII 1.0 BV PLUS
Verona LX G 1992 Kombi G 1993 2001

GM

S-10 clopc., d.h. 97

S-10 EFI clopc. 95

Corsa Wagon 01

Corsa Sedan GL. 1.6 98

Corsa Wind c/sopc. 01

Corsa Super 4p, a.c. 01

Monza SL, 4p, ve. 93

VW

Gol GIII 16v, a.c., d.h. 00

Gol GIII 16v, 4p, clopc. 00

Quantum CU 1,8 compl. 95

Gal MI Special 02

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

Go11.0i 97

Gol CU1.6 96

Gol..L6 álcool 85

Fusca 81

FIAT

Tempra HLX 16v, compl. 97

PalioWeekend - ar 97

Palio ED 4p, clopc. 98

Uno Fire 02

- Tipo MPI 1.6 compl. + rodas 96

Fiorino 1. O aberta 94

FORD

Ra,nger XLT 4p, compl. + GNV 99

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

Fiesta 1p, c/opc., d.h. 99

Ka GL rocam 00

Escort hobby 94

Escort hobby cl opc. 95
,

MOTO
CGKS

Bá cl partida
01

01

Bernardo Dornbusch, 330 - próx. Clube Atlético Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4.::170 - próx. trevo de Schroeder

�,
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veleu 051
4p, 1.0, vinho, único dono.

R$12.300,00. Tr: 373-5030
ou 9957-3751.

BLAsER - vende-se, DLX, 97,
cj a.c., d.h. R$22.000,00. Tr:
371-9607.

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

9117-3464.

CELTA - vende-se, prata, 02,
compl. Valor à combinar. Tr:

275-1183.

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

(12:00 ou após 17:30)
CHEVY - vende-se, 88, ótimo
estado. R$4.300,00. Tr: 372-
2402 hor. comI.

IPANEMA - vende-se, SL, prata,
bom estado. R$6.500,00. Tr:

371-6986 cj Alexandre.
CHEVETTE-vende-se, DL, 1.6.,
93, prata, ótimó estado. Tr:
273-6242.

KADETT - vebde-se, GS, 90,
vinho met., cj teto solar.

R$7.800,00. Financio em até
36x. Tr: 370-3574 ou 9123-
7355 cj Waldir.

CHEVETTE - vende-se, 83,
ótimo estado. R$3.000,00.
Aceita-se troca.
Tr: 372-2402 hor. comI. KADETT - vende-se, 95, bordá,

trio elétr., ótimo estado.

R$2.800,00 entro + 29x

R$364,00. Tr: 373-2651.
CHEVETTE-vende-se, 88, gas.,
1.6. R$4.600,00. Aceita-se
troca por Galou Corsa de maior
valor. Tr: 9902-7884. KADETT - vende-se, GSI, bordá,

2.0, 93, excelente estado,
compl.(a.c., teto, d.h., v.e.).CORSA - vende-se, super, 98,

CI_jASSI

i··_··-_·········-
_-_ _ _._-_ .. _._ _- _ _ - _ ..

iCom. de Peças Antonio!

I [t912fitçi"] .. ,

: [BQçªª�-iEªl
i íeJFaenhaaerril
, L__ c._ '�l

! Fone: 370-2764 '

iCeI.: 9104-2070/ 9957-6099i

1�.v:,.��.I_�.�_�,�.�.. �,r��.��.�.,�.�,�.� (_�.�<:' �� ... ��.�.���I

�OTOS

Compra - Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

CBX 750 Four Cinza 1989

R$9.500;00. Tr: 372-3652 cj
Alcides ou Edinéia.

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

5-10 - vende-se, cabine dupla,
98, ótimo estado, prata. Tr:

9975-4623.

5-10 - vende-se, cabine dupla,
98, de luxe, cj kit gás.
R$32.000,00. Tr: 9962-3664.

TEMPRA - vende-se, HLX, 97,
prata, compl. + banco de couro,

impecável. R$13.000,00. Tr:

9111-3268.

VECTRA - vende-se, GLS, 94,
branco, compl., v.e.,· t.e.

R$12.800,00. Tr: 9906-8849

cj Paulo.

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

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

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

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

60 meses

seus son00s
não ficam no papel...

Aqui os
(I)

.�
E
(])
(I)

e
o

�

CONSÓRCIO E FINANCIAMENTOS

Consórc'io

UNIÃO

371--8153;
Rua: João Januário Ayroso, 80

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul
www.uniaocat.coúi'br

C 100 Bir KS---"-

Crypton C 100---
C 100 Biz ES-----
YBR 125 K--------
CG 150 KS-------
C 100 Biz + ------

XTZ 125 K-------
NXR 125 KS----·
NXR 150 ESD----

Twister 250------
Tornodo 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

fJ
PEUCEor

55 meses

R$ 10.536iOO-- .. - R$ 227,96
'R$ 12.002,00-,--- R$ 2590,67.
R$ 12.528,Ob--·-- 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,DO----- R$ 156,72
R$ 12.002,00--·-- R$ 178,52
R$ 12.528,00---·- R$ -186,35
R$ 13.1],2,00----- R$ 195,O�
R$ 13.896,00----- R$ 206,70

lloao

Mcrct'<lcs·j)cn7,

80 meses

R$ 17.775,00-·--- R$ 264,40
R$ 20.880,00----- R$ 310,59
R$ 25.990,OQ----- R$ 386,60
R$ 30.582,00----- R$ 454,90
R$ 35�828;OO----- R$ 532,94 .

R$ 39.837,OO�---- R$ 589,60

(]]])

�
nON:D}\
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SON
CORCEL 11- vende-se, 83, 1.6. Chevette DL 1.6 Prata G 93 6.000,00 _

álcool. R$2.500,00. Aceita-se Chevette Bege G 88 4.800,00
troca. Tr: 273-6242. Chevy 500 SL + rodas 14 branca G 88

.

4.300,00
Opala comodoro 4p compl., modo 92 Bordô G 87 7,000,00

ESCORT -vende-se, hobby, 1.0,
Passat Village Prata G 87
Monza SLjE Dourado G 86

94, dourado. R$7.500,00. Tr: Passat Prata A 86

275-3544/371-3044 ou 9979- Parati Prata A 86

7481. Gol,BX Bege A 83
XL 250, preparada pj trilha Vermelha G 83
Monza Hatch Branco A 83

ESCORT - vende-se, hobby, 94, Brasilia Cinza G 81

bom estado. R$3:500,00 + Fusca Azul G 74

fncto. Tr: 273-0944. Monza Azul G 87

Voyage Verde A 85
Chevette Marrom G 79

F-75 vende-se, 8i. Caravan A 82

R$2.000,00. Tr: 9973-9994. Monza 4p + rodas 15

U�o MÚle completo, 9'4
Êscor(XR3 88.
O'pala compl. 6 di. 9 O·
G� 90

. Monza ctassrc 88 A"
Gol GT L8. 8 6 A
santana .Quantum el. d.h.. 9 O vermelha G
Opala .comodoro compl. 89 verde meto G
Escort Hobby 1.6 93 branco. A
U'no 87 branco A
Escort Gilià 89 verde' G
Moto XRl 12Se O 1· . preta G
'1'"1000 MWM S ,marchas, e.n.so preta O
Gol 1.8' . ," c)'.. li 7 'prata A

.

.Moto YBRJentr .. +.. 21parc;)0 2 ,;" .vermelha G
Kombi. stander 9 2 branca:" G .

ÍJno Mille· 92 branco G
Ford StÍ'atus. compí. ..··9 'r' preto ti
Ford t.andal-em couro, "8 O azul GNV

Gol.MI'·1:6
. .

97 azul G
Santana eo compl. 86 'verde 'A
Uno Mille. ' ....

. 94 ,',vermelho G:
Santana Quantum Gl' 86 azul, A .

l-200 GL, couro, rodão 99 J. azul .0
Del Rey GL 89 verde A
.Escort L

.. .
89 azul A

Omega Suprema. GLs 2.0 compl. top de linha 93 azul G
�
,." '

' .

",

F-l000 - vende-se, S.S, 92,
chumbo. R$19.500,00. Aceita
se troca. Tr: 371-6280 ou

9113-6280 cl Odair.
GOL - vende-se, 99, bordô.

R$12.000,00. Tr: 371-9607.
PASSAT - vende-se, 79, bom
estado, rodas 14, bolinha.

R$2.200,00. Aceita-se troca.

Tr: 273-6242.

RURAl-vende-se, 1960, d.h.,
reduzida, traçada, 4x4.

R$8.000,00. Tr: 371-9607.FIESTA - vende-se, 95, cinza
metálico, cl cd.· R$8.300,00.
Aceita-se moto: Tr: 273-1665

após 14:30.

GOL - compra-se, MI, 1.0 ou

1.6, perfeito estado, paga-se à

vista, 96 ou 97. Tr: 9137-

1969/370-0246 com. Ou 376-
1868 res.

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

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

GOL - vende-se, bola, 95, aros
esportivo e acessórios.

R$6.000,00 + 17x R$330,OO.
Tr: 370-2146.

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

R$15.000,00. Tr: 9985-2302

após 19:00.

DODGE 400 - vende-se, 801
81, 2Q dono, motor 3.000km.
R$12.000,00. Tr: 9979-1437.

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

lANDAU - vende-se, 80.

R$9.000,00. Aceita-se troca.

Tr: 371-6968.
R$8.300,00. Tr: 9953-9966. MB 1113 - vende-se, no toco..

carroceria. R$18.000,00. Tr:

9997-5557.

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

GOL - vende-se, 95, CU, 1.8:
Tr: 370-2385.

TIPO-vende-se, 1.6, 96, 4p, vinho
met.i-rodas esp. R$9.800,00 ou

financiado. Tr: 370-3574 ou 9123-
7355 cl Waldir.

PAMPA-vende-se, 92. Tr: 371-
6968.

GOL - vende-se, MI, plus, 97,
branco, ',ótimo estado, cl
alarme, travas. R$10.500,00.
Tr: 9975-5167.

608 - vende-se, furgão, 85,
ótimo estado. R$26.000,00.
Tr: 376-4402 cl Euclides.

SAVEIRO - vende-se, GIII, 01,
1.8, compl., gas., prata, rodas
de liga, lona marít., ótimo

estado, IPVA pago até 05.

R$21.500,00 à vista. ligar
somente interessados.

Somente até 03/04. Tr: 370-
8563.

PALIO - vende-se, weekend,
16v, compl., air bag, cinza, 97.
Tr: 275-2451.

PAMPA - vende-se, 94, 1.8,
álcool. R$6.500,00. Tr: 9975-
5382 cl Edemilson.

TIPO - vende-se, 1.6, compl.,
4p, prata, 95. R$8,300,00. Tr:
370-4508.

'

1113 - compra-se. de

preferéncia financiado. Tr: 372-
0108.

GOL - vende-se, plus, MI, 98.
R$10.500,00. Tr: 374-0266.

PALIO - vende-se, 97, a.c., cl
vidro e trava, 4p. R$11.000,00.
Tr: 371-9607.

,

UNO - vende-se, Mille, 94/95,
branco, gasolina. R$6.800,00
à vista ou R$1.600,00 entro +

27x R$275,00. Tr: 9905-7823
cl Rejane.

GOL - vende-se, GlX, 2.0, 98,
vermo Ferrari, compl.
R$16.500,00. Tr: 373-4997
ou 9107-4525.

PRÊMIO - vende-se, 93.

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

9975-0117.

VOYAGE - vende-se, 93.

R$6.500,00 nego Tr: 376-0792
cl Charles à tarde.BRASíLIA - vende-se, 77,

lindona. R$2.900,00. Tr: 9962-
3664.

GOL":' vende-se, 1.0, 16v, cinza
grafite, cl cd, v:e., t.e.

R$13.400,00. Tr: 371-8037
ou 9955-8968 c/ Sido

SPAZIO - vende-se, 96, álcool.
R$1.700,00. Tr: 370-3287.

UNO -vende-se, 91, excelente
estado, des. traseiro e ar

quente. Tr: 370-3574 ou 9123-
7355 cl Waldir.

BIZ - vende-se, 03, cl partida,
preta. R$2.100,00 + 18x

R$204,00. Tr: 9132-4061.
BRASíLlA-vende-se, 76, cl aro
esportivo e banco de Fiat tipo.
R$1.500,00 nego Tr:370-9796
cl Carlos.

TEMPRA - vende-se, ouro, 95,
16v, verde. R$9.000,00. Tr:

3Il�6280 ou 9113-6280 cl
Odair.

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

9975-0117 .

UNO -vende-se, smart, 01, 2p.
R$10.500,00. ou a partir de

. R$i.500,00 entro Tr: 370-
3574 ou 9123-7355 clWaldir.

BIZ - vende-se, 02, verde.

R$3.400,OO. Tr: 9997-5557.BESTA - vende-se, GS, 12

lugares, 00, cornpt.,
92.000km. R$34.000,00. Tr:

373-5030 ou 9957-3751.

FUSCA - vende-se, 72, laranja,
bom estado, 1500. Tr: 376-
0625.

TEMPRA - vende-se, ouro, 92,
compl., cinza met. R$8.000,00.
Financio. Tr: 370-3574 ou

9123-7355 cl Waldir.

BIZ - vende-se. 02, cl part.,
verm., 11.000km.

R$i.300,00 entro + 19x

R$189,00. Tr: 370-7863.

GOL - vende-se, 1.0, 2p,
branco, 43.000km, super novo,
R$13.100,00. Ir: 373-5030
ou 9957-3751.

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.

FUSCA - vende-se, 74, ótimo
estado. R$2.500,00. Tr: 273-
6242.

CUO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h.,
a.c., CD original, controle
satélite de som, t.e. 5p, trava
pI crianças, rodas de liga leve,

R$ 21.000,00. Tr: 370-8928.

TEMPRA - vende-se, 93, 8v. .BIZ-vende-se, 02, azul met.,
paga. Tr: 376-1483.

GOL - vende-se, i.6, 86,
branco. R$3.800,00. Aceita-se
proposta. Tr: 9975-0045.GOlF - vende-se, 95, preto,

gas., 1.8. R$11.080,00. Tr:
371-6893.Truppel Car

VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-:-1183

BIZ - vende-se. R$1.600,00
entro + 21x R$164.00.- Tr:
9117-2447.

GOL - vende-se, special,
branco, 01/01, 5 pneus novos,

, lnsufilm. Valor à combinar.
Aceita-se troca. Tr: 370-4810
à tarde 'ou 372-6025 manhã.

CUO - vende-se, 01, Rl, a.é.,
'

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

GOl-vende-se, 87,1.6, álcool,
Gl. R$5.200,00. Aceita-se
troca por Galou Corsa de maior
valor. Tr: 9902-7884.

CB 400 - vende-se, 85, motor
novo, ótimo estado.

R$2.800,00. Tr: 273-6242.COMPRA-SE - de R$500,00 a

R$1.000,00. Tr: 9975-6721.GOL - vende-se, CU, 1.6, 96.
Aceita-se troca por menor valor .

Tr: 276-0397.

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

GOL - compra-se, 97/98, bom
estado. Tr: 371-6352. COMPRA-SE -:- carro até

12.000,00. Tr: 9123-7355.

.

�or�:1 LO 4�·
,PaUo 1.0 �rV

l' '-'

GoIl.82p,
GOl-vende-se, branco, 95, CU,
1.6, a.c., d.h., ar quente, lim.1
des., cf película, pneus semi

novos, ótimo estado, 2Q dono.
Tr: 371-2898 ou 9955-5858 cl
loudemar.

CG 125 vende-se.

R$3.200,OO. Tr: 9952-9649.
KOMBI - compra-se, 96/97.
Paga-se à vista. Tr: 371-1831

.ou 9122-4239.

l-200 - vende-se, Mitsubishi,
98/98, compl. traçada.
R$42.000,00.Tr: 9962-3664..branco

? branco

branco

CONSÓRCIO - vende-se, de
Titan Es 150, cl 21 parco

pagas, Tr: 373-6264 cl Tito.
PARATI- vende-se, 86. Aceita
se troca pI moto. Tr: 376-4253. 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.

'cor�iI plck-ill)'.1.6
• •

1!_:

GOL - vende-se, 01, 2p, branco,
43.000km, 1.0. R$13.000,00,
Tr: 373-5030 ou 9957-3751.

DT - vende-se, pI trilha, 91,
motor tovo novo. R$1.�OO,OO.
Tr: 9132-4061.

PASSAT - vende-se, 84, ótimo
estado, bom preço, Tr: 9962-
4376 cl Roberto.

Rua Erwino Menegotti, Vila Rau - Jaraquá do Sul - se
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.,M
FINANCIAMENTO - vende-se, de
moto YBR 1258, 03, preta,
18.000km. R$2.700,00 + 20x

R$180,00. Tr: 373-6264.

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

TITAN - vende-se, 99, cl
alarme e emplacamento 2004

pago, impecável. Tr: 376-1496
ou 9973-8743 cl Edemar.

TITAN - vende-se, 00.

R$3.100,00. Tr: 9962-3664.

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

· Laurita.

TITAN -vende-se, 00, dctos 04
pagos. R$3.100,00. Tr: 9905-
0362 ou 9975-6721.

TlTAN - vende-se, 02, cl
partida, bem conservada,
cl 12.000km. R$

) 4.500,00 à combinar. Tr:
275-2385.

· XLX 250 - vende-se, 93,
· impecável. R$3.500,00. Tr:
371-1574 ou 275-0815.

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

SOM - vende-se, caixa de som

automotivo, cl sub de 12, de
250w RMS. R$200,00. Tr: 370-
9796 cl Carlos.

AROS -vende-se, quatro aros,
SOM _ vende-se, pI carro, cl14", de Fiat tipo, cl 1 pneu. frente destacável, Sony. Tr:

R$80,00. Tr: 370-6719.

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

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

RODAS - vende-se, TSW, aro

16" modelo VX1, furàção
4x100, com pneu Pirelli P7000
195x45. Tratar: 372-3235 cl
Gláucia.

RODAS - vende-se, 15",
penúltimo modelo da Bino.
Valor à combinar. Tr: 376-0792

cl Charles à tarde.

RODAS-vende-se, Binno 17",
cl pneus Continental 225/45.
R$1.800,00. Tr: 9131-9514 cj
Tiago.

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

SOM - vende-se, pI carro,

Pioneer, 2 sub, 1 par de 69,
caixa selada, fiação, etc. Tr:
376-0792 cl Charles à
tarde.

SOM - vende-se, aparelho de
cd, Pioneer, último modelo, cl
1 mês de uso. R$500,00. Tr:
273-6242.

9979-0005 ou 372-2772.

SOM - vende-se, aparelho de cd,
Pioneer, cl MP3, modo 4650, cl
controle, novo, na caixa. R$
585,00. Tr: 376-2206 ou 9111-
9968 cl Alexsandro.

diversos
APARELHO - vende-se, de

ginástica, Ab-Shaper.
R$200,00. Tr: 376-2820.

AR CONDICIONADO - vende-se,
Brastemp, 10.000btu, cl
controle. R$500,00. Tr: 9112-
5143.

AR CONDICIONADO - vende-se,
7.000btu, semi-novo, Cônsul.

R$500,00. Tr: 371-9959.

AR CONDICIONADO - vende-se.
Tr: 371-7570.

BALCÃO - vende-se, de fórmica,
4,5m. R$150,00. Tr: 372-
3993.

BICAMA - vende-se, cl baú e

prateleira, semi-nova. Tr: 9117-

,.,

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.

•

IC
Informática

5839 ou 370-8986.

BICICLETA \- vende-se,
sundown, 21 marchas, 2

amortecedores, susp.

regulável, ideal pI Down Hill.

R$430,00. Tr: 376-2820.

BICICLETA - vende-se, 18

marchas, cl amortecdor diant.
e tras., Brisk, Sundown.

R$180,00. Aceita-se troca por
bicicleta Monark ou barra
circular em bom estado. Tr:
376-3003 cl Wolni.

BICICLETA - vende-se,
ergomêtrica, ótimo estado.

R$100,00 nego Tr: 371-9195

manhã ou 371-0508 cl
Danielle.

TEeNe
CALHAS

Para o lar
e para a Indústria

CORREIO DO POVO 5

Restauração
de Móveis e

Antiguidades.

liatar: 370-5290
I

BICICLETA - vende-se, 18
marchas, vermelha, nova.
R$180,-00. Tr: 371-
9959.

BICICLETA - vende-se,
sundown, 18 marchas.

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

Mais Qualidade

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

qualidode em tudo que produz. Calhas, Coifas, Aquecedor
Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes paro

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Mictórios,
Proteção poro parabólicas, Corle e dobra de chapas,
FUhilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

·QUAlIDADE E EXCelÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL É .COM A TeCNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 - Centro - Jaraguá do Sul. se - Fones: 370-6448 - 275-0448 - Fax: 371-9351

Oferta

T

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 click em sua v i d e pessoal e profissional"

Computadores
�?mpletos

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de OVD

Impressoras &
Impressoras fiscais
Cartuchos de tinta recarregados - HP série 600.

Pre�?�R_����()O�Colorido: �� 50.00. Com garantia

Vende-se
Monitores
usados com

garantia. R$
150,00 unido

Acessórios

Programas! .

licenças do
windows

excel!word!linux

Sistemas para
comércio e

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

MICRO a partir de:

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

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

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

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

'��. Getulio Va�ia�.: 594 2 sl.:2 i .�. Ce'ntrc> � PRO)(.·MllIUM' :.EstqCiqridrn�:ntÓ;:&�êJ'tUit8·:.; ::;,f:()'ô�í�ãx;:::27��268-4'- �rrlãi'I�;':;i�foê:U#k@ibiést.c4).:ri·�b�:(�----------------------------------------------------------�------------------�----------------�----------�------------�
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. viços da região
Iee.com.br

lanlnscheck, 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul '_ se

BOLSA - vende-se, de viagem,
semi-nova. R$90,OO. Tr: 8803-
6061.

CACHORRO - doa-se, pintcher.
Tr: 371-5906 após 15:00.

CACHORRO - vende-se, Poodle.
Aceita-se troca pI pintcher. Tr:
370-3287.

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

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

CACHORRO - vende-se, filhote
de boxer. R$200,OO. Tr: 372-
3655.

CACHORRO - vende-se, filhote
de poodle, micro toy. Tr: 275-
1587.

.

CACHORRO-vende-se, filhote
de pintcher, nº1. R$120,OO. Tr:
376-2393.

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

CACHORRO-vende-se, filhotes
de American Staffordshire

Terrier, Poodle micro e toy,
Yorkshire, Shi-Tzu, Sharpei,
Beagle, schnauser, Lulu da

Pomeranea anão, labrador,
boxer, buldogue inglês, pit buli,
todos cl pedlgree ou contrato.

Tr: 370-8563 ou 9103-3580.

CADEIRAS - vende-se, seis,
marfim. R$200,OO. Tr: 370-7441.

CAMA - vende-se, cf colchão.
R$100,OO. Tr: 370-7312.

CARRETINHA '\ vende-se,
barraca.. modelo Halley, 93,
ótimp estado. R$2.000,OO. Tr:
275-2949 manhã.

QUINTA-FEIRA, 1 de abril de 2004

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

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

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

e embalagens em geral

"Nii'o tome as

,
. decisões pelos
outros. Não deixe
os outros tomarem

as decisões que'
São suas.

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Intelbras

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

escritório e residência.
Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

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

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax

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

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
liacks Fechado 1.9"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cabia CAT 5e

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VVotorantim I Finanças

Corsa Wind MPFI
Fiat Uno Eletronic
Gol1.000i
Gol GIII completo 1.6
MS 608 carroceria
MS 1513 caçamba
MS 1113 truck
MS 710 turbinado, cl baú
MS 710 turbinado

'

Palio 1.5 compl. + banco couro
,

Gol 1.0 8v 4p
Fusca
'Gol LO 8v
Gol modo Antigo, impecável
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

prata G
cinza 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 met, G
cinza G
marrom meto G
bordô G
bordô G,
cinza G

Ât�

SIJJl=:[f!J!J 3 ·31 13
Av, Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

IPANEMA SL(E
ASTRA GLS
MONZA ci. C( TRIO +OH

MAREA WEEKENO 2.0, 20V, COMPLETO
PREMIO 4P

-

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

POLO SEDAN
GOL Gil! 16V
GOL 1000 4P 8V
GOL 1.0 16V 4P. TRIO
GOL 1.0
GOL 1.8
PARATI CL
GOL 1000

ClIOCOMPL

CHEVROLET

FIAT

FORD

VOlKSWAGEM

RENAULT

AZUL 1995
CINZA 1995
AZUL 1994

CINZA 1999
CINZA 1990

PRATA 2000
AZUL 1999
VERDE 1997
CINZA 1996
CINZA 1994
VERMELHO 1994
PRATA 1988

PRETO 2003
CINZA 2000
PRATA 2000
BRANCO 1999
BRANCO 1994
VERDE 1994
PRATA 1993
BEGE 1993

GRAFITE 2001

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

Astra GLS compio

GM
Branco
Branco
Prata

./> Prata
Sordô
Sarda
Vermelho
Cinza
Bordô

VW
Verde
Amarelo
Bordô
FIAT

Vermelho
FORD

Azul
Azul
Branco
RENAULT
Cinza

Parati CL
Fusca
Parati CL 1.6

Uno 1.5R

Escorl GL 16v com pio
Verona 1.8 GLX
Fiesta Street 4p

Scenic RT 1.6

Vectra GLS 2.2
Gol GII14p,16v
Astra GL compl.
CorsaWind 4p
Goll.0

CorsaWagon GLS 1.6 compl.
Vectra GL compl.
Polo Classic, compl.
Palio Young, tire, 4p, cf opc.
Goll.08v4p

�antana quantum
Vectra CD compl.
Clio RN compl.-v.e.
Corsa 1.0

GoltGTI2p

FIAT

Av, Prefeito·Waldemar Gruba, 3747 � Jaraguá do Sul

FORD

vw

Un04p 97

Tipo 1.64p 96

Fiorino alongada 94

Uno 91

Tempra 92

Pampa 94

Voyage 83

Apolo GLS compl. 91

ParatiGL 93

Gal MI Plus 97

KadetlGS 90

Chevette DL 91

Uno 2p 01

Prêmi04p 93

GM

Corsa 98 Com m-s« carro 1.0 acima do ano 95

Bordô
Vinho

Verde

Vermelho

Cinza

Cinza

Cinza

Cinza

Verde

Branco

Bordô

Grafile

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$10.800,OO
R$ 7.600,00
R$ 6.300,00

R$10.200,OO
R$ 6.500,00
R$10.000,OO

Parati 99

Meriva 03

Omega 93

Omega 95

GolG11I 01
F-l000 89
Gol 95
Kadett conv. 94
ESCOrl Euro. 93
0-20 92

Voyage 91

Omega 95

S-10 97
Escort Euro. 96
Palio 99
CorsaWind 97

ESCOrlSW 97

branca 4p,1.0,16v,
grafite 1.8 com pio
azul GLS, cornpl.. GNV.
azul CO-GNV

branco Plus,4p
branca

preto
branco

cinza

cf carroc . .Madeira, diesel
1.0,opcinais
GSI, compl., 2.0 gasolina
1.6, gasolina
gabinada, diesel, compl,

marrom CL 1.6
dourado CD, couro, 6ec
branca d.h., a.q

1.8 d.t., a.q., Alarme
azul weekend, l6v, compl.
verde 2p

•

GNV, com pio

GadOtti VEÍCULOS
Fone: 47 372-2143
F-l000 gabinada
Monza v.e" T.e.

Escort

Chevette 1000

Gol

Monza 4p compl.
Fiesta 4p
Santana cf a.c., D.h,

Suzuki compl, 27.000km originais
GolMI

Fiesta

94

91

94

92

88

93

96

92

98

97

96

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,OO
R$11.500,OO
R$ '9.500,00

01
01
01
01
97
95
93
93
95

93
69
95

89

98
94
03

00

373-0806
373-1881

verde 00
branco 00
azul 99'

prata 01

prata 94

prata 99

prata 97

branco 99

branco 02

branco 99

cinza 97

prata 97

vermelho 00

vermelno 95

vermelho 95

R$15.500,OO
R$ 34.000,00
R$15.000,OO
R$18.000,OO
R$17.000,OO
R$18.000,OO
R$ 7.700,00
R$12.500,OO
R$ 7.800,00
R$ 31.000,00
R$ 6.700,00
R$18.000,OO
R$15.700,OO
R$ 9.500,00
R$16_000,OO
R$10.500,OO
R$16.500,OO

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

G
G
G
G
G
A
A
G

Marea EX 2.0 20v 4p compl.
Tempra 2.0 8v cornpl. GNV
Palio EX·1.0 4p
Palio Weekend 1.5 compl. -d.h.

Golf 1.6 com pio
Parati 1.0 4p I.t., d.t., a.q.
Saveiro 1.6 MI GNV
Gol LO
Gol LO 4p

Corsa Super 4p 1.4 GL v.e., T.e.
Vectra 2.0 GL com pio GNV
Astra GL 1.8 4p compl.
Corsa Wind 4p
Astra 4p 1 .. 6 l.t., d.t., a.q.,t.e.

Pick up Ranger 2.5
Escort 1.8 16v GLX Zetec 4p compl.
Escort Hobby LO, t.t., O.t_, a.q.
Escorl SW 1.8 16v com pio

G
G
G

G

G
G
G

G

G
G
G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Titan
Monza SLE, álcooll.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
Goll.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

vw

GM

FORD

99
99
98
97

01
99
98
93
94

96
98
99
01
00

97
97
95
98

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

prata
vermelho
prata
prata
dourado
branco
verde musgo
-branca
prata
verde

azul met.
branco
azul
preto

cinza meto

prata
branca
branco
cinza

branco
branco
branco
branco
cinza

branca
prata
cinza
prata

1985

1981

1983

1992

1983

1991

1987

2002

1994

2001

1996

2001

2001

1995
1993

MN AUTOMÓVEIS
FONE/FAX: 373-0131 ou 373-3382

Fusca 1300

Fusca 1300

Gol1.32p
ApoloGLS2p
VoyageLS2p
UnoCS L32p
Premio 1.0 2p
Ranger2:8 CD

VeronaLX1.84p
Corsa L04p
BlaserDLX2,24p
Yamaha125K

+íonda C1 00 Biz

IMPORTADO MercedesC2804p
BMW3251A4p

VW

FIAT

FORD

GM

MOTOS

I'LD veíeulos 373-4041
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

FIAT Tipo IE 2p (- a.c.) Preloy 94 R$ 7.300,00
UnolE Verdé 95 R$ 7.500,00
Tipo compl. + leio Cinza 95 R$ 9.300,00
Fiorino furgão álcool Branco 93 R$ 6,900,00
Tipo SLX compl. Bordô 95 R$10.500,OO
UnolE2p Vermelho 96 R$ 8.300,00
Fiorino pick-up Branca 91 R$ 5.900,00
Fiorino pick-up Vermelha 96 R$ 8.300,00

FORD EscortHobby 2p Praia 94 R$ 6.500,00
Escort SW compl + leio Bordõ 97 R$14.300,OO
F-1000F Praia 87 R$17.900,OO
EscortL Azul 93 R$ 7.800,00
Verona GLX compl. Prelo R$ 6.800,00

GM CorsaWind Bordô 95 R4 9.300,00
KadetlSL Prelo 93 R$ 6.500,00 I'

VW Logus GLS, compl. Cinza 94 R$ 9.500,00
LogusGL Praia 94 R$ 8.300,00
GolCL Branco 89 R$ 5.400,00
Santana Verde 92 R$ 8.300,00
Fusca Branco 81 R$ 1.900,00
Saveiro CL 1.8 Vermelho 95 R$ 8.300,00
Mofar roam -casa compf.Azul 76 R$36.000,00
Jelsky Seedoo 750 94 R$ 6.800,00
Kia Clarus Praia 98 R$19.500,OO

Chevette + rodas

Tempra cornpl. Único dono

l.ogus

Escort Guarujá cornpl.

Uno 4p

Titan

Gol MI

Uno ELX 4p

Gol CU 1,6, cd e roda

Escort Hobby

Branco

Cinza

Azul

Verde

Bege
Cinza

Cinza

Cinza

Branca

Cinza

Branca

Verde

Prela

Prela

Cinza

Barraca pi camping completa

87

97

94

92

96

01

97

94

96

94

G

G

G

G

A

G

G

o

G

G

GNV

G

G

G

G

branco

310-3021

prata

verde

cinza

bordo

vermelha

prata

branco

vermelho

vermelho

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VEíCULOS
370-7516
Financia

!lua Walter Marquardt,1850 - Barra do Rio Molha � Jaraguá do SuF- Sç j

UrÍofire
Gol GIII plus, gasolina, 4p
Fiesta
Golf 2.0 compl.
Palio 4p 16v compl.
Pampa
Hilux Sw4, diesel
Gol GTS cornpl,
F-lODO diesel
Verona GLX GNV
F-lODO
Escort
Escort álc.
Saara

Azul 02

Branco 01
Azul 00
Cinza 98
Prata 97
Vermelha' 94
Cinza 93
Bordô 92
Cinza 92
Cinza 90
Amarela 86
Prata 86
Verdemet. 88

Verde 99

372-0676

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

YfVotQl'antini I Finanças

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

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

CAMINHÕES

VW 12.140H 94/94 R$ 40.000,00 carroceria

VW17:210 01 R$ 85.000,00 3° eixo chassi

VW 26.300 00/01 R$ 102.000,00 chassi

Iveco Furgão 3310 99/99 R$36.000,00 turbo.daly

VW 8.140c/ bau 98 R$32.000,00 + 32x565,OO

Vermelha
Preto'
Azul
Dóurado

Bege
Azul

Prata
vermelho

II!Jj�reHt
........... �... , ...� .....V ..... :,.�

(

.. o,.i'
'

... :.::�:;< ... .l , .. _f ._ ... �.;.,
AUTO/VTOVEIS

311-0802
311-8281

Branca

Bordô

Exp.Antônio Carlos Ferreira,130· Centro· Jguá do Sul
Corsa sedam compl, modo Novo Prata 03
Corsa Classic Azul 03
Golf 1.6 compl. air bag Vermelho 01
Clio RN cf a.c. + trio Azul 01

Fiesta 4p a.c., O.h. Branco 99
Corsa 4p cf d.h. + trio Azul 98
Fiesta 4p cf opc, Verde 96
Corsa sedan milênio, ac/vte Prata 02
Gol 1.6 power d.h., Trio Branco 03
Gol Power 16v, d.h., Trio Branco 02
Parati Summer cornpl. Bordô 01
Gol Special Azul 00
Palio Weekend ELX compl. Azul 03
Palio EDX compl. Cinza 99
Scenic RT 1;6 compl. 01
Astra GLS compl. 99

fBONTlIl
COMPRA
VENOE
TROCA

V E í C U l O S
FINANCIA

311-4510/316-2895
RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 - BAEPENDI - JARAGUÁ DO SUL - se

Gol Special 01 branco Gol MI1.02p branco 01 G
VT - Shadow 600ee preta 02 G Gol Cl1.6 Branco G 92/92 R$ 6.200.00

Corsa 4p trava 99 verde Gol Glli 16v 2p .oranco 00 G Parati Branco G 85 R$ 3.700,00
Passat LS Vermelho A 79/80 R$ 2.500,00

Corsa 4p V.e. - trava aI. 98 cinza Fiesta GL 1.0 4p azul 99 G Voyage CL Azul G 88/88 R$ 5.000,00

Siena completo, ar 98 azul
Ducato Furgão 2.8 diesel branco 99. D voyage P�us Azul A 86/86 R$ 4.800,00
Eseort 16v 4p cornpl, Azul 98 G Fusca Azul G 72/72 R$ 2.500,00

Goll.82p Trava 96 branco Pampal.6L branco 97 G Logus Prata G 95 R$ 9.500,00

Uno Mille 2p 96 Parati 1.6 MI el a.c, branco 97 G Saveiro Branca G 96 R$ 9.500,00
aq- limpfdes. verde Palio 1.0 4p a.c, bege 98 G Kombl Furgão Branco G 87/87 R$ 3.800,00

Kadett GL Ar 95 vermelho [).20 Sulan cornpt. Prata O 89/89 R$ 28.500,00
Omega GLS 4.1 eompl. verde 95 G Chevette A 83 R$ 3.000,00

Goll.8 a.c, 95 prata Passat 2.0 4pcompl. preto 95 G Corsa GLS Vermelho G 96 R$ 13.000,00

Voyage GL 1.8 93 verde Ranger scc, compl. prata 94 G Kadett EA Verde G 93 R$ 8.900,00
KombiSTD branca 95 G Kadett GSI Prata G 93 R$ 10.000.00

Parati 1.6 a.c. 01 branco Gol CL1.6 prata 94 G Palio Grafite G 97 R$11.000,00
Gol LO branco 94 G Tempra Ouro 16, Verde G 95 R$ 10.000,00

\.' .�ectra GLS compl. 94 azul l.ogus GL 1.8 prata 93 G
Strada Working Cinza G 99 R$ 14.500,00
Uno Mille SX Azul G 96/97 R$ 9.300,00�íhevete 1.6 92 cinza Corsa 1.0 2p preto 94 G Uno 1.0 Prata G 91 R$ 5.700,00

.; II Kadet·SLE 1.8 vermelho 93
.

G Mlllys Azul G 70 R$ 6.500,00

lMOTOS
SaveiroCD branco 91 D Rural Wlllys Verde G 76/76 R$ 7.500,00
Monza Classic 2p azul 91 A F-iDO Bege G 65/65 R$ 6.500,00

� :wlster 03 preta Escortl.6L azul 93 G Escort Branco G 84 R$ 3.000,00
Corcel li Marrom G 84

.

R$ 3.000.00
Yamaha XT 225 00 azul Uno 1.35 vermelho 88 G Corcel I Verde G 76 R$- 1.500,00

EseortGL 1.6 cinza 89 A Towner 94 R$. 6.500,00

j'l , ... Fusca 1.6 branca 86 G MS 6080 Vermelha O 80/80 R$ 20.000,00

RodocarR: 28 de Agosto -

Guaramirim Veículos 21�-6549(em frente a Rodo-

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

Celta LO 4p VHC branca 03 G
I<a LO 2p zetec rocan dourado 00 G

Suzuki f Jimmy 01 verde R$ 28.000,00 Gol G III LO 4p 8v branco 00 G
I<a LO 2p práta 99 G

S-10 cf GNV 96 cinza R$ 18.500,00 Corsa LO 4p MPFI preto 97 G

Uno EP .a.c., trio 96 R$
Ranger 2.3 2p cl G N V preta 97 G

preto 9.500,00 Corsa LO 2p MPFI branco 96 G

Pajero compl. 95 chumbo R$ 45.000,00 Uno LO 4p eletronic azul 93 G
I<adet 1.8 2p EFI cinza 94 G

Gol CLI a.c., d.h. 95 R$ 12.500,00 Omega 2.0 4p compl. verde 94 G
Quantum L8 4p básica branca 95 G

Kadet 94 preto R$ 8.500,00 Gol CL L6 2p CHT azul 92 A

Kadet 92 cinza R$ 7.500,00 Monza 1.8 2p S LIE verde 87 A

Del Rey 1.8 2p G L vermelho 90 G
Custam S 91 branca R$ 19.000,00 CBX 750 Wind cinza 90 G

CG 125 cl partida e freio a disco prata " 00 G

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO
CLASSI

Tratar: 373·4997
CARRINHO - vende-se, de
cachorro quente. Valor à
combinar. Tr: 9117-2447.

370-7944. COMPUTADOR - vende-se, AMD
K611 500,20 gb,128mb,
monitor sansung 15', cd

56x,caixas de som super
woofer, cpu satélite,
acompanha 200 músicas,
karaoke, "anti-vírus, firewall,
internet gratis,tradutor, kazaa,

.

etc. R$ 1.000,00. Tr.: 370-

0383

CELULAR - vende-se, LG.

R$150,00. Aceita-se troca pI
mato construção, vídeo-game
ou televisão usada. Tr: 376-
2393.

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

CELULAR -vende-se, Motorolla
V8160, Vivo, pré-pago.
R$320,00 à vista. Tr: 372-
3157.

CHURRASQUEIRA-vende-se, à
gas, Tr: 370-9197.

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

COMPUTADOR - vende-se, XP,
cornpl., cl impressora, 2 meses
de uso. Tr: 376-0364 hor. ComI.
ou 9116-7754 cl Rogério ou

Lucilda. CONTRA-BAIXO - vende-se

Golden, em ótimo estado, cor

CELULAR - vende-se, Sansung
Voicer. R$200,00. Tr: 273-
6242.

9107.;4525
CUBO - vende-se, fender, pI
guitarra, semi-novo. Tr: 376-
0413 hor. comI. Ou 376-3771
à noite cl Sidnei.

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

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

Aceita-se troca. Tr: 371-9897
ou 9905-8113.

ESTEIRA - vende-se, mecânica.
Tr: 370-7312.

CELULAR' vende-se, COMPUTADOR - vende-se. Tr: madeira, com case e alça. ENXOVAL,- aceita-se doação,
gradiente. Valor à combinar. Tr: 370-8599. Tratâr: 370-1801 de bebê, pI pessoa carente. Tr:

370-4445 cl Joice após 18:00.

Motorola V120T

No Menu 100

,R$ 99,00
ou 1+9 de R$ 9,90 lftOM°çÃo
No Pronto T

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

Semi-novos cf
�$'10,00<em
créditos'

habilitados no

.:g

I
E
8

plano Pronto e

3 meses de

garantia por:
R$ 99,00

ou

ESTUFA - vende-se, pI
estamparia, Metalnox. Tr: 370-
7861.

FILMADORA-vende-se, JVC, cl
controle, 36x de zoam, 2

baterias, carregador, maleta.

R$950,00. Tr: 374-5597.

s
t1l

E
"

�

FOGÃO - vende-se, à gas, 4
bocas. Tr: 371-7797."

"
CT

.9
'"
"

o FREEZER vende-se,
Brastemp, 250L. R$250,00.
Tr: 370-7144.

FREEZER vende-se,
horizontal, !? portas, bom

estado. Tr: 370-8294.

E
8

QUINTA-FEIRA, 1 de abril de 2004
,

FREIO É FUNDAMENTAL
PARA SUA SEGURANÇA

Assistência autorizada

tl6
Freios/'

I ,
rI.Lidett fi\

�

FAÇA SEU TESTE
DE fluíDO DE FREIO

GRATUíTO!
AUTO CENTER

._-----

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

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

ninho, cl 81cmx60cm altura.

R$15,00. Tr: 273-0944.

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

FRITADEIRA - vende-se,
elétrica, grande, pI lanchonete.
Tr: 370-9197.

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

moldado, cl 13x10, cl
cobertura e 6m de pé direito.
Tr: 370-9879 ou 9975-0208.

GRAVADOR -vende-se, de Cd,
LG. Tr: 9979-0005 ou 372-
2772.

GAIOLA - vende-se, de

acasalamento, cl repartição, JANELAS - vende-se, duas, de

COMPUTADORES

l"
PERIFÉRICOS E ACESSÓRlgS

1.\
SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO 11QUINTA-FEIRA, 1 de abril de 2004

AULAS DE PINTURA
Com a artista plástica Magda Stahlke.:

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

acadêmico. 10cniea misra (com aplicação deoutro Inatcnal). abst raro,
erc. Técnicas para você descobrir (I seu (:'SliJO próprio c rlcseuvolvê-Io.
Estas aulas o ajudarfio a despertar a criatividade, senso de ('�16ti(,a,
liberar aespontaneidade e auto-confiança.
I';: .1";'111 excelente terapia para ajudar na cura e prevenção de

depressão e para desenvolver uma boa auto-estima, que é

fundamental para todas as áreas da vida.
(; (una aulu semana] de :.) ou 2 horas de duraçaõ. 4 vezes por mês.Voeê
pode escolher o tempo e os horários disponíveis nos períodos
matutino. vesp....rtino ou noturno, V()cé I.l!Jnbérn·porle optar por aulas
avulsas, onde voeê faz seu horário de acordo tom sua agenda. Se

desejarfaça llIU(J aula erperimental.

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

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

FONE/FAX: 392-3071 ou 9122-8935. Fale hoje mesmo-com a Magda da AJAP, pelo fone
371-0873 ou pelo e-mail: mstahlke@terra.com.br

SÓCIA - procura-se, cl ponto ou
sem, pI abrir negócio de
alimentação ou outro ramo na

região central. Tr: 9909-7562.

Aufên#ica Pizza Pauli$fona '7:" ./,",., ';" \"';
" ',:s ''eROjfOÇAO .

Forno a Lenha <'?><PjzzaGrâ(ldenQ.}�;·'·
,

...

'j b�/CãÓ<8$ I4,,�O ;,'
."

v_,; j'.'-'

Compro Consórcio

contemplado ou não

contemplado,
mesmo' em atraso,
pago à vista, em
dinheiro. OXX 47
522 0256 ou 47
9968 0588.

SOFÁ - vende-se, modulado, 5
peças + canto. R$80,00 nego
Tr: 371-9195 manhã ou 371-
0508 cl Danielle.(47) 276-3302 !

i

, ��� �� �e J�I�f)' ��� • yil� �ova • �������df) Sul· se !

Rua Exp, Cabo Harry Had/lch. 831 - Cenlro
.

(próx. Supetmercado Angelonl)
Fone: _(47) 275-6464 - Jaraguá do Sul - SCTECLADO - vende-se, Casio

770. R$500,00. Tr: 9975-
0045.ou 9973-1657 cl André.alumínio, cl caixilho e vidro, cl

1,00alt x 1,5Iarg., semi-novas.
R$350,00. Tr: 9134-0816.

vende-se ou troca-se, Brastemp
p/12 pessoas, revisada. Tr.:
3719897 ou 99058113.

R$350,00. Tratar: 376-2206. R$750,00. Tratar: 376-2206.

TOCA FITAS - vende-se, da
Pionner. R$50,00. Tr: 276-
0196.

MÁQUINA - vende-se, de
costura Eugin, reta e zig-zag.
R$250,00. Tr: 376-2820.

VIOLÁO - vende-se, marca

Tonante. R$90,00. Tr: 376-
2820.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

destravado, cl 3 jogos.
,

LANCHA - vende-se, de fibra,
4,80x1,90" cl motor de poupa
33Hp, cl carretinha.

R$2.500,00. Tr: 9102,7311.

MESA - vende-se, de centro, cor
marfim, nova. R$50,00. Tr:
372-3675. TORNO - compra-se, financiado.

Tr: 372-3993.
'MÁQUINA - vende-se, de xerox.
Tr: 370-3287. PLANET GAME:

• VENDAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A UNHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

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

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

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

MÁQUINA - vende-se, de

costura, overloque, cobertura,
4 agulhas. Tr: 370-7861.

LAVADORA - vende-se, de

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

• PlAYSTATION 2

'X80)(
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOV COI..OA
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

TUPIA - vende-se, superior.
copiadora. R$2.500,00. Tr:
9132-4454 275-

3019(recado) ou no. endereço
R. João Fermino Domingos, s /n
Vila Lenzi.

MACACÃO � vende-se, de
couro Spidi, modelo Suzuka,

'I azul, preto e branco. Preço de
ocasião. Brinde protetor de
coluna Dainese. Tr: 371-0206

MÁQUINA - vende-se, de
costura, oveloque, marca

Rimoldi. Tr: 370-8599.

PLAINA vende-se,
desengrossa, 400mm.

R$2,000,00. Tr: 9132-4454 -

275-3019(recado) ou, no

endereço R. João Fermino

Domingos, s/n Vila Lenzi.
MÁQUINA LAVAR LOUÇA -

VENDE-SE - aparelho de

barbear, Philips, 2 lâminas.'

R$100,00. Tr: 371-9959.

PORTA - vende-se, de ferro e

vidro. R$20,00. Tr: 370-9185.
COM CARNES

TEMPERADAS NO·S

SECADOR - vende-se, pI
cabelo, de coluna, Pandora.

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

��-
VENDE-SE - mesa de tênis de

mesa, compl, R$100,00. Tr:

376-2393. · , .

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

VENDE-5E - caixa amplificada,
cl 12 saídas,' Yamaha.

R$350,00. Tr: 276-0858.R:, .JosÉ TEODORO RIBEIRO, NO 540 - ILHA DA FIGUEIRA

VENDE-5E- máquinas, torno de
bancada, furadeira de bancada

cl motor, P51licOrte cl morsa e

solda de Assitileno.

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

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

bairro Nova Esperança. Tr: 373-
1695.I)

1tJ·,
.:

:; :
,.

...
:'.' .'.,....

:

,

,,,,)

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

.

4594 após as 18:30

VESTIDO - vende-se, dois, de
.

prenda, um verde e, um bordô.
r- 371-5270 noite ou 371-
5042 cornl.

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

\ A

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ. -

vende-se, vende-se, ou troca-se
por casa em Jaraguá. Tr: 273-
1774.

VIDE;OCASSETE' - vende-se,
Philips, 4 cabeças. R$200,00.
Tr: 9141-4740.

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

dependências. R$85.000,00.
Aceita-se carro no nego Tr: 370-
8086.

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
rlHtu de� <f..�� s� des� de 4U4&� tue

íl!?�,� eHt�� UM� des� <Í4r1�

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

ESTRADA NOVA - vende-se,
duas casa, uma cl 140m2 e

outra cl 70m2, alv. Aceita-se
troca. Tr: 371-4507.VIDEOGAME - vende-se; Play

Station One, cl 2 controles,
memory card, 1 transformador,
2jogos, c/6 meses de garantia.

PROCURA-SE - moças ou

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

\

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GUIA DE SERVI

Anuncie aqui!!!
371·1919

& Arquitetura
Topografia

" Mediçõo de ferra
- Desmembramento
- Regularlzaçõo de medidos
- Projeto e execução
(residencial, comercial, etc.j
- Reformas em geral
- Paisagismo

370 ..7611 /9911-2525
Walter Marquardt744 S1.5

AUTO PEÇAS

papagaio
'."

Em Novembrofoi inaugurada
,-<. ,;

a flava loja daAuto Peças,
Papagaio, localizada lIa"
Rua 25 de {ulho,'1650 -

.

VílaNova

RUA 251>E JULHO, 1650 -

VILA NOVA - JGUÁ DO SUL
E-mail: papagaíO@ferro.com.br

Serviços de Instalações
I Elétrica.e Hidráulica '

Cm�:!b:,�a::.!�'t" liI�:!:(47) 374-1430
, FOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS'

9991 8567
- MATERIAIS DE CONSUMO

-
- ASSISTtNCIA TÉCNICA

:276-34171
,,1l1li 25 de IUlhI, SI,5:VllaMav8 .Jaragoj di SUI- se .

Anuncie aqui!!!
371·1919

...................................................................................... . -

,

A
• .",

1 nUDcle aqul •• �
371.1919 i

..............................................................................................................!

Anuncie aqui!!!,
371·1919 !

Comércio
Instaladora

Li!nge l.tda
"

..
' -: '�,':/.-

�ua Mal. Castelo Branco, 489,3
Centro - Schroeder - se

(47) 276-3429
9975-5659

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 -

Censo - Jaraguá do Sul - SC

Anuncie aqui!!!
371·1919

�MUDA
Mudançasl
fretes e

viagens com
F-:4000Baú.

;
(Água quente e fria)

, � p� sH.0�1 Dedellnção (CIIPlns e BrocaS} I 1:::::.1 .

, taraçãoe I""11IfII IIe TellJallos 8 ""1011 1 -

.

Im:!e:::,�:;:�:��s
'

i Anuncie aqullll
371-1919'1 Trabalhamos onde voei precisar .

(cidade, praia, siDo. etc..J
, :

1 (411310-1488/310-8810 I 9602-31351
R\I" José Krause, 212 �Ia NO'la· !a'ag,á 00 Sul· se

;9hc,uperaçào
e,€d'5., DVD's

Anuncie aqui!!!
371·1919

lAvenida Getúlio Vargas, 594
,

Centro - Jaraguá do Sul
TeL: 370-3612

......�..... . . . .. ·········v······

< Produto:

:
'��.i�WNiU,I$i!:'f(<j")'!I -��I�n�,; li �

"S�}(.$HÓP JÂRAÔU4�<l
- Para os amantes do prazlll'�

��!) 3!O.�9068
�Vendas de produtos er

I Acessórios em Geral
Cosméticos - Fantasias

Roupas ínfimas
Brincadeiras' Artesanato

Venha Conhecer a i
Moda que é um Doce!!

i
,

Preços especiais!
de inauguraçãol
Modinha

tam. 01 a 16
Moda Adulto!

Fone: 371-5810
Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 !
............................................................................................. j

Mensagens
276-3462

ATENÇÃO!
Novidade em jaraguá do Sul

NOVO TELEMENSAGEM!

'�'
�", -

TERRAPLA
.. ,,�Yfi.. ... ,;.;:

Serviços com Retroescavadeiras
Tratares e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto

Rompedor de Pedras

Compadadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação-cl Lajotas
R: Wigando Menslin 275-1101
-Baependl-
JarapádoSuHC 91Dt2al�

� VIDRAÇARIA
LU Arte Vidros
Vidros, Espelhos, Blsotê, tapídaçác e Polimento,

jateamento, Plotter de Recorte, Acessóríos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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a,'
PROCURA-SE - casa pI alugar,
el 2 qtos, valor aproximado
R$280,00. Tr: 9103-6946 el
Éder.

PROCURA-SE - casa ou apto no

t centro, pI alugar. Tr: 8802-

1180 el Miehele.

RIO MOLHA - vende-se, el
88m2, ínieio de acabamento,
ter. el 510m2. R$35.000,00.
Tr: 276-3353 c! Cristiano.

SCHROEDER I - vende-se, el
74m2, 2km do asfalto, alv.,
toda murada, el portão de

alumínio, ter. el 438m2. Aeeita
se troca e negocia-se. Tr: 9141-
9344 ou 374-5757.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, mad., el 70m2, no Lot.

Santo Antônio. R$16.500,00 +

presto de 1 salário mínimo. Tr:

9141-4740 el João.

.'ti' TROCA-SE - casa alv. em Barra

Velha, el 100m2, 3 qtos, sala
e eoz. ampla, el churrasqueira,
área de serviço por casa ou

quitinete em Jaraguá do Sul. Tr:

371-5592 el João.

UBATUBA-vende-se, el 90m2,
el ter. R$20.000,00. Aceita-se
troca por casa em Jaraguá. Tr:

senac
:t)

9102-7311.

VENDE-SE-alv., laje, el 100m2,
frente pI asfalto, próx. escola e

posto de saúde. Aceita-se troca

pI chácara. Tr: 374-5444.

Águas Termais de Piratuba. Tr:

372-3192.

CENTRO - vende-se, em prédio'
el 3 aptos. R$130.000,00.
Aceita-se proposta. Tr: 370-
8097 ou 9104-5468 el Tina.
Creei 9839VENDE-SE - mista, el 100m2.

R$20.000,00 à vista ou

R$15.000,OO entro + COMPRA-SE-Apartamento de

R$5.000,00 pare. Tr: 276-' até 40.000,00. Tratar: 9122-
0196. 1830 ou 9135-5854.

VENDE-SE - alv., el 3 qtos, sala,
copa, coz., área de serviço..
banho e churrasqueira.
R$60.000,00. Tr: 370-8515.

VENDE-SE-ótima, alv., el 3qtos
e demais dependências. Boa

localização em terreno de
398m2. R$65.000,00. Aeeita
se carro como parte do

pagamento. Tr: 9997-2020.

ALUGA-SE - quitinete mobiliada,
na R. Exp. Gumercindo da Silva,
616, centro. R$240,00. Tr:

9113-1290.

ALUGA-SE q u iti netes

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

ALUGA-SE no Cond.

Residencial Concórdia, nas

JOINVILLE vende-se,
residencial, el 96m2, quitado,
bairro Espinheiro, próx. Barco
Príncipe. Aceita-se carro até

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

PROCURA-SE - pessoa el apto
no centro, pI dividir aluguel.
Tr: 9902-3397.

PROCURA-SE - duas meninas

pI dividir aluguel de apto no

centro. Tr: 9135-0130 ou 371-

9075 el Cris após 18:30.

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

3476

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

Renascença + restante em

dinheiro, por apartamento até

40.000,00. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

UBATUBA - vende-se, próx. a

praia, el 1 suíte + 2 dorm.,

(47) 370-0251
,.

�'" ,

.;:�Senac ,é pra vida toda".
�:\!_.":./t: ::«,. -;'Zb • "�/:::"�Z:I" .. ,

C,H,: 4011 # Periodo: 17;04 a 22/05/2004 (sábados) # Horário: 8h às 1211 e 1311 às 17h

o Senac reserva-se o direito de cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número mfnilno de participantes
\1)

, Rua Adélia �ischer, 303 - Jaraguâ do Sul.. Santa Catarina
, ," www.sc.senac.br- E-mail: laraJ!uadosul@sc.senac.br

RODOBEN;',
CONSÓRCIO

Cartas de crédito de Imóvel

30.000,00 Parcela de R$ 315,92
50.000,00 Parcela de R$ 526,54
75.000,00 Parcela de R$ 789,54
100.000,00 Parcela de R$ 1053,08
120.000,00 Parcela de R$ 1263,70
150.000,00 Parcela de R$ 1579,62

I 200.000,00 Parcela de R$ 2106,16 I

I Repres.: Paris Construções Ltda. �(497)433-7000 I

I Rua Abdon Batista, 121 - sala 1202 978-1659.
I Ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores

churrasqueira. Tr: 372-3235.

VENDE-SE - próx. ao centro, el
1 suíte, 2qtos, garag. e demais
dependências. R$68.000,00.
Aceita-se terreno no bairro

Czerniewiez ou Amizade. Tr:

9137-5573 .

VENDE-SE - el 2 qtos, no

Condomínio Amizade.

R$42.000,00. Tr: 276-3321.

VENDE-SE-ótimo estado, el 1
suíte e 2 qtos. Próx. do centro.
R$57.000,00. Tr: 9997-2020,
Creei 7402.

calçadão da Marechal, no

Shopping Center Fali.

R$25.000,00 nego Tr: 371-

9477 el Sirley.

VENDE-SE -loja de presentes e

CORREIO DO POVO 13

decorações, completa. Tr:
': 8802-5979.

VENDE-SE - sala comercial,
próx. ao Edifício Isabela. Tr:

9112-5�43.

VENDE-SE - bazar, no Bairro

São Luís, pleno funcionamento,
el clientela formada. Aceita-se
automóvel na troca. Tr: 376-

0307.

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

, ,

VENDE-SE - mini sítio, el
I 20.000m2 ou 40.000m2, el
infra-estrutura pI
re stdênc!a e lazer, 6km do

centro, acesso asfaltado.

Preço de ocasião: Visite

nosso site:

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

VENDE-SE - local pronto pI
residirei 147.500m2, a 18km
do centro. Com 1 casa, 3

lagoas, 3 bananeiras, 3

nascentes de água, farta

pastagem, 6 vacas gersey PO.

Tr. 9952-0217.

empregos
REPRESENTANTE COMERCIAL

DIRETOR DE ARTE

Empresa do ramo de mídia impressa
(catálogos, folders, folhetos) busca

profissionais que tenham dinamismo, ambição
e vontade de crescer profissionalmente

PROGRAMAÇAoDECURSOSSENAC2004
VENDE-SE - padaria. Tr: 9117-
2447.

VENDE-SE - ou negocia-se,
ponto comercial, no

Enviar curriculum para
comercial@proimagem.srv.br

TIM CELULAR
TBP - Jaraguá do Sul - Master Cell
!O

Oportunidade de emprego
Master Cell, empresa que representa a TIM Celular em

Jaraguá do Sul, (planos empresariais), contrata para
admissão imediata,

Vendedores externos.

Necessário : Condução própria, telefone celular,

alguma experiência em vendas externas.

Oferecemos: Ajuda de custo inicial, e, comissão sobre

vendas.

Interessados devem comparecer terça-feira, 30103/04,
munidos de curriculum vitae, em nosso escritório,
localizado a :

Rua Reinoldo Rau, 60 - Centro - EdificioMarket Place,
sala 4 - Fone 372-1922.

CONSÓRCIO - vendedores(as),
com experiência na área

externa pI Jaraguá do Sul e

região. Ótima remuneração. Tr:
371-8153.

PR9CURA-SE - farmacêutica pI
Farmácia de Manipulação, em
Joinville. Enviar ourrieulum para

eontato@jguatur.eom.br

BABÁ - moça que gosta de

criança, procura serviço como

babá. Tr: 370-8592.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Curso: Etiqueta Social e Profissional

®SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

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

Período: 12 a 16 de abril de 2004
Horário: 19h às 21h30
Local: SESC
Ministrante: Janice Hafermann Breithaupt - Consultora R.H.

Vagas limitadas 'para 15 alunos por turma
Investimento:
Funcionários do Comerciários e Dependentes de funciono comérc.: R$ 140,00
Conveniados (sinte /smsep) 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: cajar�uadosul@sesc-sc.com.bl
Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177

CS Recursos Humanos

A CS Escritório Contábil dispõe de um

site para que você possa cadastrar seu
curriculo e ter maiores chances de

conquistar uma vaga no mercado de
trabalho.

Cadastre seu Currículo
no nosso site:

www.csescritoriocontabil.com.br

CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
A SUA EMPRESA MERECE!

QUINTA-FEIRA, 1 de abril de 2004

CURSOS DE EXTENSÃO
DA U'NERJ 2004/1

POLÍTICA É COISA SÉRIA: TRABALHE SUA IMAGEM

Conhecimento, postura e ética são algumas das qual idades que se exige, hoje, dos políticos
que queiram atuar em Jaraguá do Sul e região.

'

Este curso pretende abordai' 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, cons-eqüentemente, 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*fV1arketing pessoal*fV1arketing politico*O companheiro na

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

público *0 rganização do discurso * Uso da' tribuna *Discurso de improviso * Postura durante a

campanha e depois das eleições*Seminário Livre* Eu e minha comunidade
CLIENTELA:
Todas as pessoas interessadas em se aprimorar nessa área.

INFORrv)AÇÕES GERAIS:

Carga horária: 80 horas/aula - Dias: 3a e 4" feiras

Horário: 19h às 22h - Início: 06 de abril de' 2004

Investimento: 4(1 + 3) parcelas de R$ 95,00

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

E-mail: extensao@unerj.br (assunto: curso política)
Centro Unlvorsltilllo de Jllti!lguá do Sul

! � �d. A'
A

� x�,,� >� * �
- ""�'"' ""'''';<,.,,* "$1 ,,�"""

A entidade reserva o direito de não realizar o curso caso não a�injá·o número de inscfitos

admite:
• INSTALADOR DE LINHA TELEFÔNICA (INST. DE CABOS E LINHAS TELEFÔNICAS)
• MECANICO DE EMPILHADEIRAA COMBUSTÃO E ELÉTRICA
• TÉCNICO MECÃNICO COMPRESSOR DE AR ROTATIVO DE PARAFUsd.
• TÉCNICO EM ELETRO ELETRÔNICA (EXPERIÊNCIA EM CONSERTO DE TELEVISÃO,

VíDEO, RÁDIOETC ... )
• TÉCNICO EM ELETRO ELETRÔNICA (CONSERTO DE CENTRAL TELEFÔNICA)
• AUX, ADMINISTRATIVO (2º GRAUCOMPLETO, EXP. DE 1 ANO EM FATURAMENTO)
• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (EXPERIÊNCIA EM ESMERILHADEIRA, Fl}RADEIRA,

MAÇARJCO, SOLDA ELÉTRICA, SOLDA MIG, TORNO, GUILHOTINA, DOBRADEIRA E

CALANDRA)
• COSTUREIRAS PARA RETA, OVERLOOK E COBERTURA QUE MOREM NAS

PROXIMIDADES DO BAIRRO ANA PAULA.

• COSTUREIRAS PARA RETA, OVERLOOK E COBERTURA QUE MOREM NAS

PROXIMIDADES DA ILHA DA FIGUEIRA E GUARAMIRIM.

• COSTUREIRAS PARA RETA, OVERLOOK E COBERTURA QUE MOREM NAS

PROXIMIDADES DO BAIRRO VILA NOVA,

• GERENTE DE EXPORTAÇÃO Cf 3º GRAU COMPL., Cf DISPONIBILIDADE DE RESIDIR EM

BLUMENAU E QUE FALE DUAS LíNGUAS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 1 de abril de 2004
CLASSI

Jardinagem &

Paisagismo.

�_r
"- tláce_tXOl'j)(}

e Distribuidora de Cosméticos:

t�()11alf/dl!/ cf?.(j�as_' � ...)fU1UUUI-'

Fone: 371-6110
9905-2653

Fone: 275- t 450
Av. l'lar, Deod.o.ro (l<1 .Fonseci.l( 491
sala 01 - Centro - ]iuagutí (.lo Sul

Manipulação de fórmulas médícJs
Físiorerápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298'

, AQUr!
i -: ,.;::: >'. ::.� ',�
; ,.,.".",,,,, :.::":, ..

1371 .. 1'91

ip"ATRIC!
"I para eles,

.

elas e cf/sais
I i

I MORENO CURO. :
i 1,83111t .. 75kg, 25 ANOS.)
19963-80021l. :.; ,,, __ _._ ,, ,, ,, _ _,

PREVINA·SE
Use Camisinha

Ir !�����Jí)r�:3a�;1 ',,'dos olhos verdes e

corpo eSClIltural.
I Atende hotel, ,

I motel e residência. !
, , 1..�_.J.4J:4Jº5.!

PREVINA·SE
Use Camisinha

,
I

PREVINA·SE
Use Camisinha

-i/Anuncie aqui!1
,

.

371-1919

"

j

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como cozinheira, copeira ou

zeladora, c/ expeniêncla. Tr:
276-0545.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista. Tr: 371-8149.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista, c/ referência. Tr:
376,,1306 c/ Rosane.OFEREÇO-ME - p/ trabalhar

como mensalista. Tr: 370"
9796 c/ Salete. OFEREÇO-ME - p/ trabalhar

como palhaço em festa de

criança, jardineiro, porteiro ou

entregador. Tr: 276-0828 c/
OFEREÇO-ME- p/trabalhar na
limpeza de lotes. Tr: 370,,6719.

Margarete ou 373-6455 c/
Rose.

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

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como doméstica no período da

tarde, resido na Barra. Tratar:
376-3661 c/ Marli.

SAUDE Bc INFO

Florais de Bach
!

Muitas vezes no intenso ritmo do dia-a-dia, esquecemos de

prestar atenção em nós mesmos, nas nossas emoções e

sentimentos! não levando em consideração o que isto pode
desencadear em nosso corpo físico.

O QUE SÃO
As essências florais de Bach são remédios líquidos naturais
altamente diluídos que destinam-se justamente à cura dos

problemas emocionais e espirituais, limpando e harmonizando o

indivíduo. O objetivo da terapia floral é o equilíbrio das emoções
do paciente, buscando assim a consciência plena do seu mundo'
interior e exterior.

INDICAÇÕES
Visto que sentimentos que foram persistentemente reprimidos
podem emergir como conflitos mentais! observa-se que
frequentemente problemas de saúde estão associados a essas

emoções não resolvidas. Com os florais pode-se tratar estresse,
depressão, pânico, desespero, sentimentos de culpa, cansaço
físico ou mental, solidão, tristeza, indecisão, sensibilidade
excessiva, ciúmes, ódio, todos os tipos de' medo, ansiedade e

preocupações, entre outros.

COMO ATUAM
Os florais trazem sem dúvida, uma maior consciência dos

próprios processos psíquicos e Coma consequência, alterações de .

conduta. Por exemplo, após o uso do floral específico,
sentimentos como o medo transformam-se em atenção, inveja em

admiração, ódio em amor, insegurança em iniciativa e vontade
de agir.

Quando instituiu o seu LISO no início do século vinte! o médico e

pesquisador inglês Edward Bach propôs! no caso das florais! a
automedicação, sendo esta possível na maioria dos casos.

Recomenda-se porém o bom senso em casos de desiquilíbrio
emocional intenso! onde a busca de um profissional habilitado
torna-se essencial.

ORIGEM E APLICAÇÕES PRÁTICAS
OS florais de Bach originais têm como sua procedência o Bach

Center, local onde o Dr. Edward Bach viveu seus últimos anos!
na Inglaterra. Todos os remédios são preparados a partir de
flores, arbustos de árvores silvestres e a sua manipulação
obedece aos ríqldos padrões determinados por este centro.
Deve-se salientar que esses remédios podem ser usados

juntamente com outros tratamentos, não provocando efeitos
colaterais.
Das 39 essências de Bach, vale a pena verificar a indicação de

algumas delas:

AG R I M O N Y: Pessoas que escondem preocupações mostrando

braveza, roendo unhas ou nervosismo constante.

OUVE: Esgotamento total, falta de tempo para relaxamento e

prazer.

ESCLERANTH US: Incerteza, indecisão. Pessoas que
experimentam estados extremos de alegria ou tristeza, energia
ou apatia.
M U STARD: Tristeza profunda! desânimo, depressão.
Sem dúvida, quando usados corretamente os florais de Bach
promovem de maneira sutil urna grande melhora no. equilíbrio
emocional do indivíduo, resultando assim em uma melhor

qualidade de vida.

Para maiores informações, contate o departamento técnico da

EI<ILÍBRIO LABORATÓRIO E FARMÁCIA DE

MANIPULAÇÃO.
- Descontos
- Convênios
- Tele-entrega

:-
..

Pousada-OreiChe"ií"oAr
..

"I
I com acompanhantes I
i Ç!(1 'iOl:i! Q!;t

-.

Q tIitlf::Ildo da ttem em r.n�a sern r.urnplloin, liellflll I� coulwcnt nosea pOU!1:IlQ!l comlhllJIl!.: 1lc()IflI,�nhar,tM 24 htt

r ao .I;!{!IJ dil:lmt. T{lfTlOS pH?ÇOJl Q�I!!:dv{lil:" �tlto

�tNldilTlenta'lj Tudo p!1t:J f!lVOtlJN!t "JllIor.n cliente. T :un!JMfI Q1etldtHnn<: fIOt6.JR',
i
275-0052

'oolii,. ,"'idÍlo'ia,.
273-1174

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

Anuncie aqui!
371-1919

PREVINA·SE
Use Camisinha

9143-7678

LOIRO - OLHOS VERDES

MARCOSPREVINA·SE
Use Camisinha

Iniciante, somente para
mulheres.

Da, 81,-,:iS 12h, c 12hs ,\ I h

PREVINA·SE
Use Camisinha

Se o seu marido sal para jogar bola ou

beber com os amigos, ligue para mim

(8ruI)0), loiro, olhos verdes, 1.78 de altura,

75kg, corpo maihado (só para elas).

Tratar: 9975·6450.

Jaraguá do Sul

9_1j7·0497

PREVINA·SE
Use Camisinha

Anuncie aqui!
371-1919

[.Cie:J
371-1919

i
Anuncie aqui!
371-1919·

............................................... 1 _ .. __ ._ .. _ .. __ .. " _ __ ,, __ _,
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Saiba emag(e�e( sem •

parar de conter.

Conhe.fa o programa'
E

DISCIPLINA
ALIMENTAR
Inforh1a�õe$: 997)-)814

- GINECOLOGIA -

s C!.Jc:drid
CRMiSC 1242 . TEGO 030179

IiabUltiç.io SOBltACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
R.ua: GIlil1u:rme Vvel:ge, .50 � S1: 406

Fone: 370-1705
.smi.mt�l@1íehl}l(J,fom,br -laraguli do Sul

Stcfcnen e Carol

•
Duas mulheres se acariciando

• sõ para você.

.......... * ***********

Natasha

A mais completa, possuída, •

a."crradável e perfeita. :
.. * .... ***************** .. ***

9963-5544
Atendemos Motéis, a domiema e temos local

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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0Y '�p'ren'da 'a
E!dutar 'seu cão
'. '(fodas a,s raças, a partir de 3 rrl\�.sesr?''''
Início: 13/abr/2004

��

Jaraquá ,e Região já pode contar-cem
CUJsQw:de Edu-çação Canina Permanente, --..-.i,\

, com um dos melhores Educadores
Cinófilos do Brasil: Prof. JAIRO:)TEIXEIRA.

Credenciado para utilizar o método de "Adestrament�
"semtCasttgo" de4 Bruno Tausz e aplicação dos conhecimentos 275-3560

em "Comportamento Canino" do Prof. William Campbell.
i---""';;;;:;;;"";;'_";;;;;"':;;;"';;"';;""'_'--..J

1a Fase: Educação Básica e Obediência
(para cães a partir-de 3 meses)

2a Fase: Defesa Cinopessoal e Patrimonial
!t3a Fase: Agility'e Educação EspOrtiva

" (��de o cão �(o dono lnteraqem ao máximo
� núma corrida de obstáculos contra o tempo)

Uma -pista coberta de 480m2 e outra ao ar livré de
tOOOm2, inseridas em exuberante .área ver.de!

(CURSO: manhã,.tarde e à noite)

I�� criçõ€s �lnfbrmações':' 41"
(pelQs telefones e endereço abaixo PAGAMENTO
e/ou nas lojas colaboradoras) PARCELADO

!ITel./Fax: (47) 370-8563/ (47) 9103-3580
(47) 9957-2527/ (48) 9134-8035

e-mail: barulhodagua@ibest.com.br
,"

Estrada Geral d� Rio Molha, km3 (após Gruta '

'ti-
i_

e Campo de Futebol, no término do asfalto, ���. ...,""'"

1l Servidão, à esquerda -SERVIDÃO DAS PALMEIRAS,' C}J!/����
após o pontilhão, lado esquerdo)

_ �....
moCtorio

__w.m�""",,_i\"Ú-"

". �
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• MATRIMÔNIO: CURSO REALIZADO NA IGREJA SÃO SEBASTIÃO FOI O PRIMEIRO EM JARAGUÃ DO SUL

Jaraguá do Sul realizou curso

de segunda união
•

para 'casais
]ARAGUÁ no SUL - Um

grup� de fiéis da igreja católica
realizou no último final de

semana o Primeiro Encontro

para Casais de Segunda União.
O evento reuniu cerca de 50
casais na paróquia São Sebastião
e contou com a presença do
Padre Roberto Aripe, também
chamado ele Padre Chirú, O

Padre, que mora em São

Leopoldo, percorre as cidades

do país realizando palestras
com intuito de chamar os casais

para participarem novamente

das atividades da igreja católica.
"O Papa pediu para que
trouxéssemos de volta os casais

para a igreja. Afinal são pessoas
batizadas, filhos de Deus,
porque não aceita-Ias?", argu
menta o Padre.

As reuniões com casais de

segunda união acontecem há

cerca de 10 anos no Brasil em

mais de 250 dioceses, filas há

pouco mais oito anos vem

acontecendo nas cidades de

JoinvilIe, Itajaí entre outras. A

idéia de trazer para cá se deve ao

grande número de pessoas que
vivem um segundo casame�to.,
"O encontro serve para rece

bermos orientações dos direi

tos, da questão religiosa, com-),
portamental que nos auxilia a

enfrentarmos as dificuldades
dentro e fora domatrimônio",

Divulgação
Cercà de 100 pessoas participaram do encontro

,
'

destaca Cláudio Roberto Sbar

delIati, um dos coordenadores
do evento em Jaraguá do Sul.

Este curso faz parte do Curso

de Pais com Cristo (CPC) que
abrange diversos movimentos
como reuniões com crianças,
adolescentes, jovens e casais de

primeira e segunda união.

"Procuramos atin�r todos os

segmentos da família porque
este é um trabalho contínuo da

igreja católica", explicaTerezinha
Rodrigues, que também faz

parte da' organização dos

eventos em parceria com o

marido Cláudio, seu segundo
marido há cerca de nove anos.

"Sempre participei das ativida-

des religiosas na minha

paróquia. E mesmo depois de

separada nunca senti precon
ceito por parte da igreja, mas
não me sentia bem. Depois
que participei deste curso e de

outros, passei a entender coisas
que antes me incomodavam

por estar casada pela segunda
vez e pude ver a igreja de outra
maneira. E vi que o preconceito
estava dentro de mim", avalia
Terezinha,

Margarida PolIauf, tam
bém participou do encontro no
final de semana com o marido

Maurício Pereira e sentiram

satisfeitos, Segundo ela, desde

que se casou novamente, há

cerca de dois anos, percebe que
havia uma discriminação velada,
por parte de algumas pessoas
da comunidade e até mesmo

dentro da igreja. "Eu tentei ser

professora de catequese ou

trabalhar com as pastorais ou

mesmo com as crianças na igreja,
mas não permitiram porque eu

era separada", lembra. Para ela

fazer este curso foi como se a

igreja tivesse aberto as portas
novamente. "Este curso foi

uma bênção para nós que
passamos por' um casamento,
tivemos problemas e hoje com
uma nova união conseguimos
respeitar mais nosso com

panheiro, saber lidar com as

'situações e contamos com o

apoio da igreja novamente:',
declara.

O pároco da igreja São

Sebastião, Sildo César da Costa,
reconhece que a separação é uma
realidade brasileira e que o

afastamento da igreja também
era crescente. "Este curso veio

justamente para dar um dire

cionamento para as pessoas que
vivem esta situação,do segundo
casamento e não sabem qual é o
posicionamento da igreja.
Queremos justamente cons

cientizar os casais para que sai

bam que eles também têm um

papel dentro pà igreja", explica
o pár�co. (CELlCE GIRARDI)

TribunalEclesiástico é responsávelpelanulidade do casamento
O que pouca gente sabe

é que o casamento religio
so pode ter a declaração de

nulidade, admitindo uma

nova união matrimonial até

mesmo na Igreja. Este
procedimento é permitido
desde os tempos de Tomás

de Aquino, em 1827, que
foi o primeiro juiz a conce

der a nulidade de um ca

samento. O que não se ima

ginava é que as separações
tomassem proporções tão

gigantescas. "Para se ter uma

idéia, existem no Brasil atu

almente 179 milhões de

habitantes. De residências
somam-se 126 milhões, que,
são habitadas normalmente

por um casal. Estima-se que
64% destes lares são com

postos por casais de segunda
união", destaca o juiz auditor
da primeira instância do

Tribunal Eclesiástico de

Floriánópolis, Antônio José
Batista, baseado em dados do

IBGE.Padre Sildo deixa

claro que a Igreja não é a fa

vor da separação do casal,
mas declara que todos devem

ser recebidos. "Independente
da situação das pessoas, são

filhos de Deus, e portanto a

igreja está aberta para acolhe
los e ajuda-los", declara.

Com a modernização da

igreja houve a necessidade de

atender a uma parcela grande
da sociedade que está na

situação de um segundo ca-

sarnento. E a igreja não po
deria perder os fiéis não

aceitando a realidade que se

amplia com o passar dos

anos. O juiz auditor explica
ainda que a maioria dos

processos que chegam soli

citando a nulidade do casa

mento reli�so é deferida.

Os que não passam em

Florianópolis são levados

para Curitiba onde são

discutidos em segunda
instância. (CG)

CORREIO DOPOVO 7

Tomelin diz que foram ouvidas as sugestões da comunidade

Reivindicações expostas
em audiência pública

oGUARAMIRIM

secretário de Administração e

Finanças da Prefeitura Muni

cipal, Jair Tornelin, foi o

coordenador da audiência

pública realizada na noite de

terça-feira na Câmara de Verea
dores. Na ocasião, o poder
público recebeu propo,stas de
todas as entidades represen
tativas da cidade e comunidadé
em geral para serem incluídas
na LDO (Lei de Diretrizes

Orçamentária), A intenção do
encontro foi perceber as prin
cipais reivindicações dos mu
nícipes para que se trans

formem em metas a serem

cumpridas na próxima gestão.
- A audiência é uma

oportunidade para que as

pessoas apresentem ações de
investimentos, o que elas con

sideram importante para ser

melhorado errí termos de

infra-estrutura nas áreas de

saúde, educação, saneamento
básico, entre outras. Assim,
todos efetuam o pedido para

que seja incluído na LDO -,

explica o secretário. Ele enfa

tiza que as sugestões têm de

ser de investimento e não de

manutenção. "O que quere
mos não são reclamações com
relação à limpeza de valas, tu
bulações porque prestar assis
tência às obras na cidade é

obrigatório, o que pretende
mos é ouvir idéias para inserir

mos nos planos orçamentários",
salienta, Depois de estabelecer
as diretrizes junto à comuni

dade, as propostas serão ava

liadas para serem adaptadas
aos números do orçamento
de 2005, "Esta é uma das

maneiras mais apropriadas
para ouvir a comunidade e

inteirar-se das ne�essidades
prioritárias a serem atendi

das", destaca. (FABIANE RIBAS)
.

Rua Cláudio Tomaselli

receberá iluminação
GUARAMIRIM - A Prefeitura

de Guaramirim em parceria
com a Celesc vai implantar a
iluminação pública na rua

Cláudio Tomaselli, num

trecho entre os bairros Recan

to Feliz e Vila Amizade. A
informação é do Secretário de

Planejamento e Desenvol

vimento Urbano, Valério
Verbinem. De acordo com o

secretário, as obras iniciam este

mês com a entrega do material
'

que já foi licitado.
Serão instaladas 28 lumi

nárias de 70 watts, do tipo
vapor sódio, numa extensão

de aproximadamehte um

quilômetro. "Com isso es

tamos atendendo uma antiga
reivindicação dos moradores e

oferecendo mais segurança,

porque naquela área um

grande número de operários
transita no período noturno",
esclarece.

O trabalho está orçado em

R$ 5 mil, mas será absorvido

pela empresa de energia elétrica,
"Este trabalho fica como

permuta Prlo CD do Mapa
Cartográfico que enviamos a

CeIesc mês passado", declara
Verbinem. A prefeitura caberá
o pagamento das lâmpadas,
orçado em R$ 3,6 mil.

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul •

Fone (47)275-3475 • E-mail:
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I SAÚDE: DIVERSAS ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA SEMANA VOLTADA A SAÚDE DA COMUNIDADE

Eventos mobilizam a cidade
na Semana Municipal de Saúde

]ARAGuA DO SUL - Inicia

amanhã a partir das 17h30
no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul a Semana

Municipal de Saúde

promovida pela Prefeitura
de Jaraguá do Sul, através
da Secretaria de Saúde. A

partir das 19h, acontece o

Fórum Sobre Posse Res

ponsável de Animais Do

mésticos - Aspectos Legais.
Os organizadores do

evento esperam o compa
recimento de aproxima
damente 100 pessoas con
vidadas como represen
tantes dos diversos seg
mentos da comunidade ja
raguaense. Esclarecimen
tos sobre o tema serão for

necidos aos participantes a
través da palestra da mé

dica veterinária Milena

Câmara, que atua com

promoção de saúde na

Prefeitura de Diadema, em
São Paulo. "Devido ao

crescente número de recla

mações envolvendo animais
soltos nas vias públicas,
entendemos que é 'preciso
disciplinar esta questão
antes que o problema se

,

torne crítico", explica o

médico veterinário José
Humberto de Souza, que
é supervisor de Controle

de Zoonoses, setor vincu
lado à Divisão Municipal
de Epidemiologia. O \

Alexandre Boga

Outdoors divulgam programa Bota Fora no centro de JS

evento tem como objetivo
sensibilizar a comunidade
em torno deste tema, de
vendo também servir co

mo base para a elaboração
de uma lei municipal.

BOTA FORA- A
. programação continua no

domingo, dia 4, quando
será realizado um mutirão

de limpeza no Centro da

cidade, através do

Programa Nosso Bairro

Bota Fora que acontecerá

das 8h às 11 horas. Dez

caçambas estarão di s-

,
tribuídas em pontos estra

tégicos à disposição dos

moradores e comercian

tes para o depósito de

entulhos, pneus, restos de

madeira e podas. Já os ma
teriais como papéis, latas,
vidros, plásticos e metais

devem ser acondicio

nados em sacolas e deixa-

dos na calçada em frente

às residências ou estabele

cimentos comerciais. Já
quem tiver móveis, eletro
domésticos, estofados e

utensílios diversos - em

bom estado de uso -para
doação deve acionar o

Programa Busca e Leva,
"através do telefone 372-

8105. A informação é da

gerente de Saúde, Nanci
Zimmermann, acrescen

tando que os objetos tam

bém podem ser colocados

na calçada. "Não vamos

recolher resíduos orgâni
cos", salienta, esclarecendo
que a campanha é exclusi

vamente para a coleta de

lixo seco.

Integrando a progra
mação comemorativa à

Semana Municipal de

Saúde, o Bota Fora deverá

envolver cerca de 160 pes-

soas na execução dos

trabalhos que, já estão em

andamento desde a sema

na passada com a divulga
ção do evento. Nanci

Zimmermann explica que

.a mobilização da comu

nidade no Centro é um

pouco mais difícil por não

haver associação de

moradores, instituições de

gra'nde importância na di

fusão desta campanha
quando realizada nos bair

ros. Coordenado pela Se

cretaria de Saúde - com o

apoio das secretarias de

DesenvolvimentoMunici

pal, de Educação e de

Desenvolvimento Social

o Nosso Bairro Bota Fora

foi implantado pela Pre

feitura de Jaraguá do Sul

em abril de 1998, quando
envolveu os bairros São

Luís e Tifa Martins. Desde

sua implantação, o progra
ma já atendeu a 37 bairros,
de onde foram retiradas

mais de três mil toneladas

de resíduos sólidos e cerca

de 228 toneladas de

material reciclável. Nanci

lembra que é através da

limpeza, da higiene e da

prevenção que se mantém

a saúde pública. Neste
sentido, o Bota Fora cola

bora no combate a doen

ças como leptospirose,
dengue e cólera, por exemplo.

Encerramento das atividades com Ação de Saúde Pública
O encerramento das

atividades está previsto
para 7 de abril - data em

que se comemora o Dia

Mundial da Saúde -, com
a Ação Municipal em

S;úde Pública. Quem
passar pelo Calçadão da

Marechal, no horário das

9h às 16h, poderá conhe

cer os programas desen

volvidos pela Secretaria de

Saúde e por seus parceiros.
Informações sobre estes

serviços e orientações para
ter acesso a eles poderão
ser obtidas em mais de 20

barracas integrantes da

Ação Municipal de Saúde

Pública, evento que encerra
a programação da Semana

Municipal de Saúde.
A Ação Municipal

deverá contar com a par

ticipação da AMA, Aadav,
Apae, Rotary Clube Jara
guá, Rotary Clube Jaraguá
do Sul Pérola Industrial,
Lyons Centro, Lyons Cida
de Industrial, Hospital São
José, Hospital e Materni

dade Jaraguá, Rede Femi

nina de Combate ao

Câncer, Bombeiros Vo

luntários de Jaraguá do Sul
e Polícia Militar, entre ou-

tras instituições. Também
serão mostrados os pro

gramas da Secfétaria da

Saúde, que estará represen
tada pelas divisões Ambu
latorial, de Odontologia,
de Clínica Médica, Epide
miológica e de Vigilância
Sanitária.

Como o tema nacional

do Dia Mundial da Saúde

é "O trânsito é feito de

pessoas. Valorize a vida",
a Comissão de Educação
para o Trânsito estará di

vulgando a Campanha de
Trânsito deste ano, apre
sentando estatísticas e fotos

sobre acidentes. A CET

também convidou o gru

po teatral Humanitran, de
Timbó, para fazer duas

apresentações - uma pela
manhã e outra à tarde - da

peça "Educando Gerald",
que deverá ser encenada na

escadaria do Museu Emílio

da Silva. Outra proposta
desta comissão é realizar no .

dia do evento, (017) o

"Minuto da Paz", em

homenagem às vítimas do

trânsito, devendo ocorrer

em dois. momentos, du
rante as apresentações
teatrais.

Sindicatos abordam em

palestra saúde do trabalhador
A Fetiesc (Federação dos Trabalhadores nas Indústrias

de SC) promove dias 7 e 8, no auditório do STIVestuário,
emJaraguá do Sul, o Seminário sobre "Saúde e Segurança
da Classe Trabalhadora: O que os Sindicatos podem
fazer?". Direcionado a dirigentes sindicais, o Seminário

será aberto às 9h30 do dia. 7 pelos presidentes da Fetiesc,
IdemarAntônioMartini, e do STIVestuátio, GildaAntônio
Alves, seguidos de palestra com o professor Sabino
Bussanello, sob o tema ''A Construção de uma Política de

Saúde e Segurança no Trabalho pela Fetiesc", Sabino é

coordenador de Educação na Escola Sindical da Fetiesc e

Mestre em Educação e Trabalho. Às 11 horas será

proferida palestra sobre "Processo de trabalho e as

principais doenças que afetam a mulher trabalhadora nas

indústrias da Fetiesc", a cargo da diretora da Federação e

vice-presidente do STIVestuário, Rosane Sasse. O médico

do trabalho e representante daUITA (União Internacional
dos Trabalhadores de Alimentação) para a regional Latino
América, Roberto Ruiz, falará às 14 horas sobre ''A

evolução das doenças do trabalho no tempo: o processo
de trabalho como determinante do modo de

adoecimento", e às 15h45 a respeito de "Diagnóstico de

doenças ocupacionais: os problemas cotidianos dos

trabalhadores e trabalhadoras". Roberto Ruiz ainda

proferirá outras duas palestras: às 19 horas, enfocando:
"LER/DORT: este Problema tem Solução?", e às 9 horas
do dia 8 de abril, sobre "LER, doença mental e assédio

moral : conhecendo melhor as enfermidades atuais da

classe trabalhadora".

I
"

FALECIMENTOS
Faleceu às 18:00 horas de 30/03 o Senhor Lauro

Domingos Sanson Radke com idade de 49 anos, deixando

enlutados a esposa, 5 filhos, 1 genro, sua mãe, irmãos,
cunhados e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 31/03 às 16:00 horas, saindo o féretro

da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o

Cemitério do Centro.

Faleceu às 23:00 horas de 30/03 a Senhora Imgard Siewert
Gaedke com idade de 73 anos, deixando enlutados 2

enteados, filho, filha, genro, nora, 5 netos, irmãos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 31/
03 às 16:00 horas, saindo féretro do Salão da Igreja Cristão
Bom Pastor seguindo para o Cemitério Cristo Bom Pastor.

Faleceu às 08:40 horas de 30/03 a Senhora Ida Weis

Bauer com idade de 88 anos, deixando enlutados filhos,
filhas, genros, noras, netos, bisnetos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizadó em 31/03 às 09:00

horas, saindo o féretro da sua residência no Rio Hern

seguindo para o Cemitério Municipal de Schroeder.

Faleceu às 08:00 horas de 30/03 a Senhora Terezinha

Rosa Fernandes com idade de 71 anos, deixando enlutados

2 filhas, 2 filhos, genro, nora, netos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 31/03 às 10:00

horas, saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi

seguindo para o Cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 10:00 horas de 30/03 o Senhor Leopoldo
Ervino Kickhofel com idade de 82 anos, deixando

enlutados 4 filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 31/
03 às 14:00 horas, ,saindo o féretro da residência do seu

filho seguindo para o Cemitério Municipal de Schroeder.
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ACONTECE NO COLÉGIO MARISTA•••
Durante o último sábado, dia 27 de março, Alunos,

Pais, Professores e Funcionários do Colégio Marista São
Luis participaram de diversas atividades como xadrez,
tênis de mesa, aulão de capoeira, karatê e dança, pinturas,
oficinas de música e dobraduras, hora do conto entre

outras, aproveitando toda a estrutura privilegiada que o

colégio proporciona.
A manhã de Lazer e Convivência se realiza em

março e novembro e tem como principal objetivo a

integração e socialização de toda a Comunidade
Educativa. "Momentos como este são a culminância de

�' todo o trabalho realizado no colégio. O encontro entre a

família, professores e funcionários na escola se traduz
em vínculo, oportunizando à criança e ao jovem
aproximação do conhecimento com o lazer, a produção
cultural e a prática de esportes", relata a coordenadora

Pedagógica Vivian R. Schoroeder Lawin.
E nesta sexta-feira, 02 de abril, acontecerá a

inauguraçãoda NovaÁrea de Convivência Champagnat,
que abriga a cantina e ampla área de convivência, bem
como uma passarela que ume a guarita as demais

dependências do Colégio.Todos os espaços foram

projetados pensando no convívio e integração, tornando
se mais um ambiente pedagógico.

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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I OBRAS: EXPOSiçÃO QUE ESTEVE NA UNERJ PERMANECE ESTE MÊS PARA VISITAÇÃO NO MUSEU WEG

SESC apresenta exposição de
Alfredo Volpi no Museu WEG

]ARAGUÁ DO SUL - Em

1896 nascia na cidade

italiana de Lucca o menino

Alfredo Volpi. Com ape
nas um ano de idade Volpi
chegou ao Brasil, onde se

estabeleceu e escreveu sua

história nas páginas dos .

grandes mestres da pintura.
Na adolescência, trabalhou
como decorador e pintor
de paredes em constru

ções. Porém, sua mais

significativa paixão era a

pintura de cavalete, que Alexandre Bago

desenvolvia nas -horas Exposição retrata obras do mestre das bandeirinhas

vagas. Aos poucos come- Comércio (SESC), ''Alfre- ao fato de que em uma das 13h30às 16h30. Nas quartas-
çou a vender algumas telas do Volpi: Múltiplas Faces", fases da carreira de Volpi, feiras, das 9h às 11 h30 e

e trocou a pintura decora- que inicia hoje até dia 30 ele se dedicou a retratar re- das 13h30 às 21 h. Nos fi-

tiva de paredes pela artís- de abril, no Museu WEG. ,ptesentações de mastros naisdesemana,oatendimen-
tica. Em 1951 já vivia Com o objetivo de de festas juninas=-periodo to acontece aos sábados,
somente 'desse tipo de tra- oferecer um fiel painel so- que 'inicia em 1960 e se es- das 09h às 11h30 e aos do-
balho. bre a produção desse concei- tende até sua morte. mingos das 14h às 16h. Para

Um pouco mais da his- tuado pintor, serão apre- A exposição "Alfredo' as pessoas interessadas em
tória e obra desse artista sentadas 33 reproduções Volp_i: Múltiplas Faces" visitação com monitoria,
poderá ser conhecida pela fotográficas das obras d� acontece no Museu WEG. para grupos e escolares, o
cidade de Jaraguá do Sul Volpi, também chamado O horário de visitação no telefone para agendamento
na exposição promovida de o "mestre das bandei- museu éde segunda asex,ta- é o (47) 371-8930 ramal

pelo Serviço Social do rinhas". Tal título se deve feira, das 9h às 11h30 e das 204, com o SESC.

Campanha quer levar doces as crianças carentes
]ARAGUÁ DO SUL - O famílias "adotadas" pelas a-

grupo Palititas, form�do migas no projeto de Natal.
1719), Thaysa (8802-9977). um dos principais alvos das

Vontade de ajudar ao ações. A bonequinha foi

por voluntárias de Jaraguá
do Sul, volta a se reunir para

ajudar o próximo. Desta
vez, o grupo está buscando

apoio na comunidade para
fazer a Páscoa de pessoas
necessitadas um pouco mais

feliz. Depois do grande su

cesso que o projeto "Um

simples gesto...Uma grande
alegria" atingiu no final do

ano passado, agora as Pa

lititas querem beneficiar

cerca de 50 crianças da

próximo - As cinco amigas
lembram como tudo co

meçou: um encontro infor

mal, em que comentavam o

desejo de ajudar as pessoas
mais necessitadas. Se envol

vendo cada vez mais na idéia,
a vontade logo se transfor
maria em um projeto de

ação social, em prol da. Co
munidade Nossa Senho-ra

Aparecida, localizada na Ilha
da Figueira e indicada pela
Pastoral da Criança. O gru

po escolheu como símbolo
, do projeto uma bonequinha
'João Palito" que, para elas,
lembra a alegria das crianças,

apelidada de "Palitita", que
deu nome ao grupo. "Te

mos a consciência de que
essas famílias que pretende
mos ajudar po�em ter

necessidades muito mais

urgentes do que alguns
quilos de comida ou algu
mas peças de roupa e

chocolates. Mas, com nossas

ações, estamos tendo a

oportunidade de conhecer

mais a fundo essas necessi

dades e, como nosso pro

jeto é contínuo, quem sabe,
num futuro próximo, possa
mos realizar ações aindama

iores", garantem as amigas.

Para alcançar esta meta, o

grupo busca a colaboração
da comunidade, através da

doação de chocolates, cas

quinhas, amendoins, ovi
nhos, balas etc. Toda a ajuda
em dinheiro será convertida

na compra de guloseimas.
O grupo conta com o apoio
da Bretzke Alimentos. Para

confirmar as doações, os
interessados em ajudar o
grupo atr�{rés do e-mail

palititas@hotmail.com ou

Comunidade Nossa Senho-,
'

diretamente com uma das

ra Aparecida, inscritas na

Pastoral da Criança, onde
estão incluídas as mesmas

- Palititas: Carla (8802�9602),
.
Carol (8802-9603), Débora
(8803-5376); Karla (9102-

�Fellowsl'!-�OIOMAS
Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul •

Fone (47)275-3475 • E-mail: fellows@netuno.com.br
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I DERROTA: GUSTAVO KUERTEN NÃO VEM CONSEGUINDO MANTER A REGULARIDADE

Tenista. catarinense nega que
esteja perto da aposentadoria

.
!

Apesar das elimi

nações nas estréias em

Miami e Indian Wells,
G�stavo Kuerten des

cartou que, esteja perto
da aposentadoria, con
forme divulgou o jornal
O Globo na última

sexta-feira. A publica
ção divulgou frases do
ex-tenista Fernando

Meligeni, que afirmava

ver o fim de carreira do

catarinense bem perto.

"Estou curtindo bas

tante jogar. Gosto de

competir e de treinar e

sempre que vou pra qua
dra curto muito. En

quanto tiver vontade de
buscar desafios, de jogar
os torneios e de' viver
momentos importantes
como foi no Sauípe, vou
ficar aí. Quando não

tiver mais isso, aí vai ser
o meu momento de

parar. Mas enquanto ti-

ver condições de dispu;
tar de igual para igual
com os melhores joga
dores, vou seguir lutando".
A assessona de Im

prensa do jogador, ainda
antes da derrota para o

argentino Juan Monaco,
no sábado, disse que a

matéria divulgada não

fazia sentido. Mas Ku

erten só se pronunciou
sobre o fato após a par
tida. Segundo a notícia,

o tenista tem sofrido
com fortes dores nas

costas e apenas atuaria

até o final de 2005. De

pois disso, iria "curtir a

vida" e surfar. Agora o

brasileiro volta ao País

e ImCIa preparação para

buscar a recuperação no
saibro, seu piso favorito.
Seu próximo torneio será

o Masters Series de

Monte Carlo, que come
ça em 19 de abril.

Comitê Olímpico alerta Grécia sobre perdas com greve
Os organi�adores das do COI, Denis Oswald, "Enquanto eles pude- durante as Olimpíadas",

Olimpíadas alertaram a afirmou que as cons-tru- rem compensar ISSO nos disse Oswaldo "Não sei se

Grécia que outras ações toras podem recuperar os sábados e domingos, acho acontecerá outra greve
de grevistas como as 24 atrasos e pediu que os que não será um proble-.. antes das Olimpíadas".
horas de paralisação dos sindicatos não criem o ma", disse Oswald aos Um porta-voz dos orga-
trabalhadores, incluindo hábito de fazer greves

<'
nizadores das Olimpíadasrepórteres durante uma

os, da construção e de antes do Jogos. Mas o sin- visita ao estádio de ciclismo, de Atenas (Athoc) disse

transportes, na quarta- dicato responsável pela onde os trabalhos acon- que os líderes dos trabalha-
feira podem ameaçar os greve afirmou que outras teciam normalmente. dores consideram os J0-
Jogos de agosto. Com as paralisações podem acon- "Mas é 'claro que se as gos uma responsabilida-
empresas de construção tecer já que os manifes- greves se repetirem isso de nacional e reafirma-

correndo contra o tempo tantes exigem aumento terá um efeito". ram que não acontecerá'
, para terminar. estádios e nos salários. No dia em O GSEE, maior sin- greve durante o evento.

outras obras a tempo, o que a tocha olímpica che- dicado do setor privado, As construtoras res-

Comitê Olímpico Inter- gou na capital grega antes quer um aumento de oito ponsáveis pelas obras das
nacional (COI) disse que de rodar o mundo, milha- por cento nos salários. Olimpíadas procuradas
a Grécia terá que recupe- res de trabalhadores parti- "Me falaram que houve pela Reuters disseram
rar os prejuízos da parali- ciparam de manifestações um acordo entre os tra- que a situação nos locais

sação. e prejudicaram o trânsito balhadores e Q governo de construção são dife-
O principal inspetor da cidade. para que não haja greve rentes.

Um incêndio na Rua Epitácio Pessoa deixa o

prédio praticamente destruído. O fato ocorreu na

Rua João Pessoa, onde funcionava uma boate,
na madrug���a de quarta para quinta-feira.. Os
bombeiros usaram cerca de 24 mil litros de água
no controle do fogo e até o momento não foi

possível apurar a causa do incêndio. Não houve

vitimas nem feridos.

QUINTA-FEIRA, 1 de abril de 2004

Motoboy é preso com dois

.papelote de maconha
]ARAGUÁ DO SUL - O

motoboy ].Z., 19 anos,
foi pego com dois table

tes -de maconha, camu-
'

flado no fundo do pote
de margarina. Ele estava

levando o pote para o

Presídio Público de Jara
guá do Sul, onde entre

garia para um preso e foi

pego durante a revista

de rotina do local. O

,

acusado alega que esta-:
va apenas fazendo uma

entrega, a pedido de

uma cliente e que não

conhecia o conteúdo do

pote. '']á tinha feito en

tregas que essa n:ulher
para esse mesmo presl- t>')
diário. Ela me pagou
adiantado, eu só estava

fazendo meu serviço",
disse o motoboy. Ele foi
levado até a delegacia,
onde foi feito a prisão
em flagrante delito. A

.

Polícia agora investiga o

caso e vai tomar as,

providências cabíveis.

FIGUEIRENSE: VOLTA TEVE RETORNO DOS CONTUNDIDOS

O trabalho técnico realizado pelo Figueirense na

tarde de ontem, no ÇT do Cambirela, marcou o

retorno aos trabalhos do zagueiro Márcio Goiano,
do meia Fernandes e do atacante Danilo Santos,

que estavam no departamento médico. Hoje
haverá folga pela manhã e à tarde (16 horas)
treinamento coletivo no estádio Orlando

Scarpelli.
Na sexta-feira, folga pela manhã e novo coletivo

à tarde, no mesmo local. A viagem para Chapecó,
onde o Figueirense joga no domingo às 16 horas

1I)'lj,
contra a Chapecoense, 'na quarta rodada do

quadrangular final do campeonato estadual, está

confirmada para a noite de sexta-feira, no vôo

RG 2267, com saída de Florianópolis às 23 horas.

No sábado, pela manhã, o Figueirense faz um leve

treinamento no Grêmio Esportivo Baldissera.

�I

LOTERIAS
Megasena
concurso: 550

16 - 17 .. 38 .. 39 .. 45 - 56

Lotomcniq
concurso: 404'

03 - 04 - 05 - 07 - 12 -

19 - 20 - 24 - 27 - 30 31 .

- 35 - 38 - 43 - 44 - 77 -

78 - 81 - 88 - 90

A cozinha oficial
da casa do BBB4,

Quina
concurso: 1280

11 .. 13": 24-29 .. 48

Loteria Federal
concurso: 03815
1° Premio: 16,811
2° Premio: 45.466
3° Premio: 70.090
4° Premio: 54.429
5° Premio: 45.791

B"'�
.

.

Herlim
Valorizando seu estilo de vida.

Alhauáslo Rosa, 1457· Centro· Guatamlrim

ww ve . C O z i n h a s b e r I i m , c o m . b
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Ajinc traz bons resultados
do estadual de natação

}ARAGUA DO S,UL -

Oito medalhas. Esse foi o

saldo da equipe Ajinc/
Urbano/FME de natação
de Jaraguá do Sul, na 1 a

Etapa do Campeonato
Estadual Mirim/Petiz, na
Sociedade Esportiva Ban

deirantes, em Brusque (sq.
Os atletas trouxeram na

bagagem uma medalha de

ouro, quatro de prata e três

de bronze.

Estiveram participando
do evento 14 equipes de
todo estado, num total de
300 nadadores. Os atletas

premiados em cada cate

goria e estilo foram: Midiã

de Andrade (Categoria
Petiz 2) ganhou o ouro nos
,

_ ,200 metros medley. As

medalhas de prata ficaram
com Ariana Félix (petiz 1),
nos 400 metros livre; Aléxis
Schroeder (Petiz 2), nos
100 metros peito; Midiã de

Andrade (petiz 2), nos 400
e nos 50 metros livres. Os
atletas que levaram bronze
foram Luana Mannes

Tages (Petiz 2), nos 400

metros livre; Aléxis Schroe
der (petiz 2), 400 metros

livre e Marie Nazári (petiz
,2), nos 200 metros medley.

Essa foi a primeira
competição da nova gera
ção de nadadores daAjinc.
Segundo o treinador Ro
naldo Fructuozo, o Kiko,
os bons resultados da e

quipe mostram como foi

importante o Circuito In

terescolar de Natação, on
de esses atletas foram

revelados, na edição de

2002. "Nossa prioridade
agora é a disputa do Sul

Brasileiro desta categoria,
no dia Iode Maio, em

Florianópolis, onde parti
ciparão atletas dos três

estados da Região Sul,
maisMato Grossodo Sul",
diz Kiko,

No próximo final de

semana, quatro nadadores
da Ajinc estarão compondo
a seleção Catarinense, que
disputará a fase nacional dos

jogos daJuventude Italiana.
Além de estar representada
por Flávio de Masi, Mayara
Martins, Otávio de Aze
vedo e Rodrigo Demarchi,
a equipe de Jaraguá do Sul
também estará repre
sen tada pelo treinador

Kiko, que será um dos

técnicos do selecionado
catarinense.

l<reis Jr. prepara-se para
a Etapa de Londrina.

}ARAGUA DO SUL - Esta

semana será de grandes,'
expectativ;as para o piloto
catarinense. Na próxima
quinta-feita, KreisJr. embarca,
pam Londr'ina oride

disputará no domingo, a

segunda etapa v�ida pe
la Copa Clio 2004.

, Apesar de estar estrean-
do neste circuito, Kreis Jr.
está muito otimista e ainda

terá a oportunidade de

fazer um treino extra que ,

foi estabelecido pela Orga
nização do Evento. "É a

chance que eu tenho de co

nhecer um pouquinho
mais da pista antes da

corrida. E esse pouco será

muito válido. A Equipe
Carreira Racing está fazen
do um trabalho excep
cional e será um desa
fio largar en tre os dez

primeiros", argumenta Q

piloto. A transmissão da
Prova está confirmada a

partir das 12:00h de do

mingo pela Rede Record
e também pelo site do :

atleta.

esporte@Jornalcorrelodopovo.com.br
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ITíTULOS: BOHNER TEM CINCO TíTULOS CATARINENSES E UM BRASilEIRO NO SEU CURRíCULO.

Atirador procura patrocínio para
disputa de seletivapara omundial

}ARAGuA DO SUL - O

atirador Francisco Norber
to Bohner está a procura
de patrocínio para começar
a disputar as seletivas para
o mundial de Tiro Prático,
que será realizado no ano

que vem, no Equador. O
Tiro Prático é uma mo

dalidade diferente do

Olímpico, pois o atirador

,
tem um percurso a percor
rer, e acertar vários alvos

dispostos nesse percurso.
O placar é medido através

da pontuação obtida nos

tiros, dividida pelo tempo
em que é percorrida a pista.
Existem dois 'tipos de

percurso, o rápido, onde
são dados de 9 a 15 dis

paros, e os longos, que o

atirador dispara até 32

vezes. Os alvos são de pa
pel, metálico ou móvel.

O atleta compete na

categoria Pistola Standard,
onde tem cinco titulas ca

tarinenses e é também o

atual campeão brasileiro na

Esporte tem fortes representantes no Estado de Santa Catarina
Divulgação

Divisão A, que correspon
de à primeira divisão. "Eu

tinha o índice para partici
par dos Jogos Pan-Ame

ricanos, mas não participei
por falta de patrocínio",
diz Bohner. Ele lembra que
o esporte ainda não faz

parte das Olimpíadas, e es
teve no último Pan como

teste. "Nessa oportunid
ade, o Brasil conseguiu o

titulo ,por equipe e indi
vidual na categoria Revól-

ver", salienta.
A primeira seletiva para

o mundial será nesse final

de semana, na cidade de

Rio Grande (RS). "Ainda
não decidi se vou participar
ou não, pois os custos em

torno da competição são

altos", lembra o atirador.
São quatro seletivas que
servem para formar a

seleção brasileira para o

mundial de 2005, e o atleta

precisar participar de três

delas.

Nesse ano, o atleta já
conseguiu o título da 1 a

Etapa do Catarinense, que
aconteceu em Fraiburgo. A
segunda etapa estámarcada
para os dias 17 e 18 de

abril, na cidade de Itajaí.
Quem estiver interessado
em praticar o esporte, deve
procurar o atleta através do
e m a I I

franciscob@weg.com.br.
(JULlMAR PIVATTO)

conquistar o primeiro
lugar na etapa. "Estava pre
parado para chegar entre
os 'três, e fiquei surpreso
'com o resultado, porque o

e tive várias quedas durante
a prova", diz o atleta. Ele

também lembra que alguns
competidores sofreram

com problemas mecâ-

Jaraguá do Sul consegue titulo no Cross Country
}ARAGuA DO SUL -

Ricardo Ramthum conse

gue o título da segunda
etapa do Catarinense de

Mountain Bike Cross

Country, realizado no últi

mo domingo; na cidade de
Indaial. O atleta competiu
com mais 19'competidores
de todo O estado, na cate

goria sub-23. A outra atleta

de Jaraguá do Sul que

participou da etapa, foi. ( \
Paola Glaci Hackbarth, que

o', �icardo Ra9Jthum jassu�e a liderança do eS;:d��1 Bago

conseguiu a terceira posi- 'fess� 'que não esperava nível técnico está muito alto

ção no feminino, igualando
sua marca na primeira
etapa.

Ramthun, que agora é

o líder do estadual, con-

F"" Matrículas,Permanentes;
(é" Convênloscorn empresas

,

e escolas dp, região;

F" Material didática
,

específico 'pat� crianças:

(i"" Turmas para todas as
"

idades a partir de � anos;

rucos, como quebra de

equipamentos.
"Ainda tem mais dez

etapas do catarinense, e sei

que não está nada definido

ainda", salienta Ramthum.
O próximo desafio do
corredor é.o Brasileiro, que
será disputado dia 24 de

abril, no Paraná, em local

ainda a ser definido. "Lá sei

que vou enfrentar um nível

técnico mais forte e adver
sários de peso, mas estou

me preparando para isso",
conclui.

A próxima etapa do
estadual é dia nove de

maio, sem lugar definido
ainda. (JP)

F� Turmas fechadas para empresas
com vocabulário direcionado;

fZC Curso de Viagem, Curso Víp
e Aulas Business;

,...- Livros dldátlcos-super conceituados
Rua Dom,.·,I·�g·os da Nova, 227 • Jaraqué do Sul.�.. INGLÊS - NEW INTERCHANGE - CÀMBRIDGE II

ESPANHOL -
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.TABELA: PRÓXIMO DESAFIO DA MALWEE É A UCS PELA LIGA NACIONAL

Malwee enfrenta São

Lourenço pelo Estadual
IJaraguá do Sul -A

Malwee entra em quadra
amanhã, no

-

glllaslO

Wolfgang Weege, "em

Jaraguá do Sul, para sua

segunda partida na

Divisão Especial do Cam
peonato Estadual de Fu

tsal. Depois de vencer bem
fora de casa o Videira por
6 x 1, a equipe enfrenta o

time de São Lourenço do -

Oeste, já se preocupando
com a forte marcação que
vai sofrer.

No treino de ontem à

tarde, o técnico Mauro

Moraes reforçava a im

portância do jogo e de
'

como jogar contra ad
versários que se portam
dessa maneira. "Eles de
vem vir priorizando a

mar-cação em nosso time
e vão jogar nos nossos

erros", diz o treinador.
Moraes ainda lembra que
é uma equipe competitiva
e vem jogando tudo o que
sa-bem.

A Malwee já conhece
o adversário, pois o

enfren-tou no início do

Equipe treina para conter a forte marcação
Alexandre Bago

ano e venceu por 8 x 4. O

goleiro Franklin também
reconhece as dificuldades

que o São Lourenço deve

im-por durante a partida.
"Todos os times que vem
. .

Jogar aqUI, procuram re-

forçar a marcação atrás",
salienta. O goleiro lembra

que eles devem usar a mes

ma jogada usada pelo
Joinville, na última

segunda-feira. "Eles têm

um pivô alto, e devem
abusar da jogada aérea da
defesa para o ataque", diz.

Franklin também espe
ra que a eqUIpe se apre
sente melhor do que no

empate contra o JEC.
"Jogamos abaixo da nossa

'média e o empate acabou
-

sendo justo", conclui.
Depois do jogo de

amanhã, a Malwee enfrenta
a UCSjMoreflex, também _

em casa, no sábado. Para este

jogo, a equipe jaraguaense
espera um adversário que
venha impor seu ritmo de

- �
jogo dentro da quadra.
(JULlMAR PIVATTO)

Adeta deJaraguá consegue 3° lugarem travessia
JARAGUÁ DO SUL - Foi

realizada no último sábado,
em Florianópolis, a 43 Etapa
do Circuito Brasileiro de '

Águas Abertos da Con

'federação Brasileira de

Desportos Aquáticos. De
nominada de 'Iravessia Parú;
o percurso de 3 mil metros
foi disputado na praia de

Jurerê.
Três nadadores da

Academia Impulso partici
param da prova: José Carlos
Fagundes (17), Juliano Prim
(26) eMarlise Klemann (39),
que foi disputada pelo total
de 143 nadadores (97 no

masculino e 40 no feminino).
A nadadora Marlise

trouxe para Jaraguá do Sul a
medalha de 3° lugar na

categoriaMasterD, nadando
o percurso em 1hOl. José
Carlos terminou aprovacom

o tempo de 50'19" e Juliano
Prim com 56'32".

Mais urna vez os baianos
foram os vencedores da
Travessia Parú. Luís Eduardo
Santana venceu no m-a-

SoL em Florianópolis, que é a

sexta e última etapa do
Circuito Mercosul, de
Travessias. A provalserá
realizada no dia 10 de abril,
com o percurso de 2.400

metros. (JP)

Equipe deBicicross larga na frenteno Estadual
Jaraguá do Sul - Foi

disputada nesse final de

semana, na cidade de

Joinville, a 13 Etapa do
Estadual de Bicicross. A

equipe Duas Rodas, de

Jaraguá do Sul, conquistou
o título da etapa, largando
na frente pela disputa do
Estadual 2004.

SegundoValdirMoretti,
diretor da equipe jara
guaense e Presidente da

Federação Catarinense de

Bicicross, estiveram par

ticipando da prova mais de
200 pilotos de todo o

estado. "O número de
atletas caiu um pouco, por
causa do aumento das taxas
de inscrição que foram

reajustadas depois de cinco
anos. Com isso, o nível da

competição ficou bem
melhor e mais nivelado",
diz Moretti.

A equipe de Jaraguá do
Sul trouxe 30 troféus, que

são distribuídos entre os

oito primeiros colocados de
cada uma das 35 categorias
disputadas. Com isso,
conquistaram o título por
Clube e por Equipe.

'

Como Clube, está com
240 pontos, seguido de Rio I�

do Sul,Joinville e Lages com
222. Por. Equipe de Marca,
a Duas Rodas ficou com

240, seguida da Metalciclo
com 230 eASC Gaspar com
208.

ANTECIPE SUA

PÁSCOA!
LEVE SEU FILHO

À CARAGUÁ NESTE
SÁBADO, DIA 3 DE

ABRIU

E MAIS: SORTEIO DE
PRESENTES E AINDA,

COELHINHOS DE-
, VERDADE!

HAVERÁ PULA-PULA,
PISCINA DE BOLINHAS
E MUITAS OUTRAS
BRIt4CADEIRAS! (.

t
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A MAIS MODERNA DE SANTA CATARINA .

�-------------------------��
I)

IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




