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BOMPARTIOO

SsangYong Rexton mostra-se

ótima opção no segmento

Durante o período
natalino (novembro e

dezembro), o número de

funcionários do comércio
local deve aumentar em

"

aproximadamente 20%. A
I

estimativa é do presidente
da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas de

Jaraguá do Sul), Sandro
Moretti. De acordo com

ele, os setores que mais
I contratam nessa época do

ano são o vestuário e

perfumarias. A
I

expectativa dos lojistas de

Jaraguá do Sul é um
aumento nas vendas de
até 10% em função do
Natal e da campanha

deste ano, que vai sortear

vales -compras de R$
100,00 e um carro zero.

Empregos temporários
são opções para quem
está desempregado e

tem alguma experiência
no comércio

• PAGINA 4

TEMPORÁRIO

Comércio deve aumentar em
200/0 o número de funcionários

�
"nARANTIA be BONs NEGÓCIOS"

Ga�llto EstaçãoVeiculosantla de Bons Negócios
Tel. 373-3001

373-0253
Rua: 28 de Agastai S/NCentro - GUaramirlm _

www.unimd.com.br

Vestindo o ccrpo e

a alma das pessoas Unlmedlft
Unlmtld. S 'U Planol Su Vida

37'02200
w'l/!iw.marisolsa.com.br

N° 5.007 I RS 1,25

COMPOSiÇÃO
Rosemeire diz que nomes dos
futuros secretários saí este mês

• PAGINA3

DEDICAÇÃO

Zilda Arns vai coordenar a
Pastoral da Pessoa Idosa
Amédica sanitarista e pediatra Zilda Arns vai coordenar a .

recém-criada Pastoral da Pessoa Idosa, da CNBB. Ela foi
indicada para receber o PrêmioNobel da Paz.

• PAGINA6

CINEMA

_

Estréia hoje o filme 'Nina', uma
nova leitura de 'Crime e castigo'

• PAGINAS

ANIMAÇÃOI

Scar recebe mais de mil alunos
no projeto de incentivo a arte

o Cultura
Artística
Cidadão é
um projeto

entre a

Prefeitura e

a Scar de
incentivo

aos

trabalhos
dos alunos
nas escolas
municipais

• PAGINA6

• Cotação Euro

Compra Venda

Comercial 2,8296 2,8304
........................................................................................................................................................

. ._pélLél!�lº- _1�_ªºº -ªRª-O_º_
Turismo 2,8100 2,9100

Venda

3,6291
Compra
3,6092

'CUB R$:807,56 (outubro)
• índices
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OPINIAO

Dever de casa
Antes que qualquer uma

das t'r:trtes reivindique para
si os louros da iniciativa e

as glórias pelo bom rela
cionamento entre as

equipes de transição e a do
atual governo de Jaraguá do

Sul, é preciso lembrar que
os encontros, além de
necessários, nada mais são

do que obrigação daqueles
que, em palanque, preme
trram trabalhar em favor do

município. Os que. vão

entrar precisam saber o que
receberão como herança
administrativa e os que
sairão têm o dever de
informar os futuros gover
nantes sobre a real situação
da Prefeitura. É praxe,

compromisso,
benevolência.

Aliás, na maioria dos

municípios brasileiros as

reuniões entre as equipes do
futuro governo e do atual
existem. É a oportunidade
para conhecer previamente

e não

FRASES

os meandros do poder e para
tornar pé da administração
que se vai assumir. Por

enquanto, oficialmente,
nem' o governo tampouco a

equipe de transição fez

qualquer discurso acerca do
"ineditismo" e das "provi
dências" que estão sendo
tomadas para governar bem
a cidade. Todavia, tem

completamente .-lesneces
sários. Por outro lado, é

preciso colocar o dedo na

ferida, apontar e propor
alternativas às mazelas
crônicas, às distorções e ao

encastelamento do poder,
exigidas pela democracia

participativa, ou como

prefere o prefeito eleito,
pela humanização. O que

... No caso dos Estados Unidos, o problema é
a natureza do escorpião, o DNA bélico que
alimenta a mais rica e poderosa nação

alguns membros da equipe
de transição já se sentindo
celebridade em asilo de
velhinhos, em festa de final
do ano, fazendo a caridade
necessária.

O importante, no en

tanto, é que as reuniões

.sejam marcadas pela respon
sabilidade, pela seriedade,
e pelo compromisso parfí com
a comunidade. Palavrório:
ocos e gesticulações são

não se permite é o jogo de
faz-de-conta apenas para

cumprir o ritual da transi

ção política-administrativa
para eleitor ver.

Além de seriedade e

responsabilidade, a futura

administração municipal
precisará de muita

criatividade para tentar

reverter o quadro e resgatar
a confiança da população.
Promessas de reformas já
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não satisfazem o distinto

público, espera-se ações
conçre tas e respeito ao

con ti ibuin te que banca
todas as farras. Precisa-se
também evitar os truques
extremos, ainda que bem
intencionados, mas que são

apenas propostas para

entupir prateleiras das

repartições públicas e fazer
média com a sociedade.

Todavia, para que o

futuro prefeito faça
realmente o dever de casa,

vai precisar cumprir a

promessa de fazer uma

auditoria fiscal e adminis
trativa na Prefeitura. Aliás,
se permite a sugestão,
poderá contratar auditores
da Controladoria-Geral da
União, é a garantia de

isenção e �rofissionalismo.
Depois deve comprometer
se com o trabalho sério de

segunda a sexta-feira e com

o fim das mordomias e do

nepotismo.

"Faltam vagas no mercado de trabalho sim e não se pode negar que o desemprego existe e
.

de forma acentuada. O que acontece é que muitas pessoas estão desempregadas'
. simplesmente por falta de qualificação profissional':

• Waldemar Schroeder, diretor do SPCjustificando o desernpreqo em Jaraguá do Sul.

Mundo I Pessoas & Fatos I
� ISRAEL

Aprovada compensação
para colonos de Gaza
O Parlamento de Israel aprovou prelimi
narmente ontem o pagamento de indenização
aos colonos judeus de todos os assentamentos
da Faixa de Gaza e de quatro pequenas colônias
na Cisjordânia, em mais um passo rumo à

implementação, no ano que vem, do plano
unilateral do primeiro-ministro Ariel Sharon para
'�desengajar-se" dos palestinos. Por 64 votos a

tavor,44 contra e nove abstenções, o Parlamento
aprovou o pacote na primeira das três votações
previstas. A compensação resultará em centenas

de milhares de dólares para as famílias de colono
retirada da Faixa de Gaza e dos quatro
assentamentos na Cisjordânia. (AEI

c

... IRAQUE

Empresário americano é
" seqüestrado em Bagdá
Homens armados seqüestraram Radim Sadeq,
um empresário americano de origem libanesa,
;esta semana em Bagdá. Enquanto isso, militantes
�divulgaram uma fita mostrando a decapitação
ide um oficial iraquiano para alertar aqueles que
cclaboram com as tropas americanas "infiéis':
:Um soldado dos Estados Unidos morreu e outro

�cou ferido na explosão de uma bomba numa

Iocaudade situada 20 quilômetros ao Sul da

icapital iraquiana. Em um posto militar próximo
'do aeroporto internacional de Bagdá, um
militante suicida morreu ao detonar um carro

;bomba. Nove iraquianos ficaram feridos. (AE)

... FRÁNÇA

Lídereseuropeus pedem
um novo começo a Bush
Líderes europeus que se opuseram a objetivos e
estratégias de GeorqeBush durante o primeiro
mandato pedem ao presidente reeleito que dê
um novo começo às relações entre os dois lados
do Atlântico. O presidente da França, Jacques
Chirac, em carta de congratulações, diz esperar
que o segundo mandato "traga a ocasião para
um fortalecimento da amizade franco-america
na.Outro crítico da guerra no Iraque, o premier
espanhol Jose Luis Rodriguez Zapatero, disse que
seu governo quer "um relacionamento de

cooperação eficiente e construtiva com o governo
dos Estados Unidos e com o presidente Bush. (AEI

Kerryadvertiu Bush para
a necessidade deunidade
"Não abandonaria esta luta se tivéssemos uma

chance de vitória, mas não podemos ganhar essas
eleições'; discursou, emocionado e com a voz

entrecortada, o candidato presidencial democrata
John Kerry para a platéia que o aplaudia em Boston,
durante o discurso de concessão, no qual os
candidatos derrotados tradicionalmente reconhe
cem a derrota."Um pouco mais cedo, falei com o

presidente Bush e ofereci a ele e a Laura nossas

fellcitações=Tivernos uma boa conversa, falamos
do risco da divisão em nosso país e da necessidade,
da desesperada necessidade de unidade. Espero
que hoje comecemos a encontrar a cur�l: (AE)

... BÉLGICA

Vitória de Bush é uma
Derrota para a Europa
A Europa perdeu. Com exceção de Tony Blair,
Silvio Berlusconi e Vladimir Putin, todas as

populações e dirigentes foram derrotados. A

rejeição a George Bush foi violenta. E agora, o

que fazer com mais quatro anos de Bush? Uma

escola prega a paciência. Os segundosmandatos
normalmente marcam fortes mudanças. É
esperar para ver se o segundo mandato, ao invés
de manter a intransigência, a visão ideológica,
imperialista e rústica da política internacional, se
converta repentinamente à humildade. Será que
vai se dobrar ao multilateralismo sustentado

pelos europeus ou à multipolaridade defendida
por Jacques Chirac? (AEI

o CORREIO DO POVO
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... FRANÇA

Arafat quemais de
Bush no processo de paz
o líder palestino Yasser Arafat ontem ao

presidente dos Estados Unidos,GeorgeW.Bush,
para se envolver mais no processo de paz no

OrienteMédio no segundomandato.Arafat, que
se submete a exames médicos em Paris,
congratulou Bush pela reeleição. "Bush tem

demonstrado disposição em resolver o conflito
com base na solução de dois Estados'; afirmou
Arafat, referindo-se à proposta de criação de
um Estado palestino ao lado de Israel. Arafat
disse esperar que Bush "se engaje mais na

solução do conflito (palestino-israelense) e que
os Estados Unidos se engajem no mais alto nível

para que se alcance este objetivo': (AE)"
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Controle social, sem
hipocrisia

os ge
outr<
f

depi
DioneiWalter da Silva* (PT

Con

Os problemas do programa Bolsa Família, divulgados pelo dire

Fantástico, tiveramgrande repercussãoBrasil afora e nos mostraram proj
o quanto o programa é abrangente e importante no combsn] pass

pobreza no Brasil. Mostraram também que enquanto desviosaf se r

bilhõesde reais sempre passaramsemgrande repercussão pelaopiniOO pari
pública, um desvio de R$ 65 (que obviamente nã� pode existir)

1

, causa furor na sociedade. tran

O combate à fome muitas vezes é visto como um gaslo pro

desnecessário por pessoas desinformadas e afastadas da realidaaf sorr

social. Combater a fome é investirnos brasileiros.Umdos principai pr�j
objetivos do presidente Lula, desde o primeiro momento de seu �e ;
mandato, foi implantarno pais políticas públicas de inclusão SOCialf ra,
f:

.

l'
.

h d f:
. tera

azer com que tais po incas c eguem e ato a quem precs
Combatendo assim a pobreza, que tem na fome sua conseqüêne �e i

mais brutal.
'msc

O Fome Zero é um exemplo de ação concreta nesse sentido e

nãopodemospermitirque denúnciasde irregularidades desacreditem
esse ambiciosoprojeto de redistribuição de renda.O programalos
Família atende amais de 5milhões de famílias. É omaior projeto�
transferência direta de renda para o combate à fome e àmiséraj
desenvolvido nahistóriadopais. Este ano estão sendo aplícadosns
de R$ 5,7 bilhões por meio do Bolsa Família em todo o Brasil. Em
SantaCatarina, os 293municípios estão cadastrados e76.231_
sãobeneficiadas, totalizandoR$ 4,8milhões investidos pelo programa
noEstado .

O Bolsa Família está alicerçado em um cadastro único, inédiro
no pais, que contempla famílias pobres com renda per capita inferior O

a R$ 100. Esse cadastro é feito pelos municípios, a quem ca� co

determinar quais famílias podem receber os benefícios. Em um paÍi
com dimensões continentais como o Brasil, commais de 5,5 rnll

municípios, é compreensível que o governo não tenha controlf
absoluto. O mínimo que se espera dos ,prefeitos é que façam seu

papel de forma séria. Fiscalizando, fazendo o cadastramento de

forma correta e dentro da lei e incluindo no cadastro as famílias que
-mais necessitam.

O dinheiro público é sagrado e deve ser claramente destinado
àquelas pessoas, famílias e comunidades que precisam do atendi
mentopúblico.Nãopodemospermitirqueprefeitos corruptos utilizem
oprogramaparabeneficiarpessoas quemoprecisam, em detrimenlo

daquelas que estão passandomais necessidade. Felizmente muitOS

prefeitos compreendem a importância do Bolsa Família. MuitOS
estados emunicípios estão complementandoobenefício comrec�
próprios, aumentando o valor destinado às famílias:Queremos que
isso aconteça aquiemSanta Catarina também. Afinal, o volume de

recursos que o govemo federal está investindo é alto, mas paraa5
famílias que necessitam, R$ 65 é muito pouco.

O controle social do Bolsa Família nos municípios deve sel

exercidopor conselhos compostos por representantes do govemoe
da sociedade, de forma transparente, para que não ocorramsituaçéf'
graves como as que forammostradas na televisão. É fundamenW
que a sociedade brasileira faça valer seu papel de fiscalizadora dOI

interesses públicos,Mas semhipocrisia.Omesmo rigor que aIlcar03
investigação do destino dosR$ 65 dos programas sociais deve�pll�
na fiscalização das transaçõesmilionárias que ao longo dahistona

o

nosso país sempre beneficiaram empresas, banqueiros e políticOl
corruptos. Só assim o Brasil poderá conter a sangria de recursos e

reverter o processo de exclusão social que impede que os avançOl
econômicos cheguem a todos.

*DioneiWalter da Silva é deputado estadual pe!o PT
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rojeto pretende regularizar
profissão de prostituta

profissional terá de mostrar

atestado de saúde.
Essas exigências desagra

daram às prostitutas. Amanda,
23 anos, que atende na Asa

Norte, em Brasília, acha que não
é necessária a intervenção do
Estado na profissão. "Desde que

faço programas ouço falar que
alguém quer regulamentar a

profissão. Acho que não é

preciso", diz. Quanto à proteção
à saúde oferecida pelo projeto,
diz que isso também não

interessa. "Depende de cada
menina. Eu tenho plano de
saúde e me cuido", completa.
Restaria a proteção contra a

violência. Nem isso atrai

Amanda. "Todo mundo está

sujeito a algum tipo de violência.
Eu, aqui; você, aí", finaliza.

• O deputado federal

Eduardo Valverde (PT-ROl
apresentou projeto de lei

que pretende regulamentar
a prostituição. A proposta já
foi aprovada pela Comissão
de Trabalho.

• Caso seja transformado
em lei, prostitutas,
prostitutos e semelhantes
somente poderão exercer

a profissão depois de

registrados pela Delegacia
Regional do Trabalho.

, -,

o CoIégiQ.t-1árlsta São l.ufs estará com suas portas abertas n.este sábado (06{l1)
com asmais diversas atividades a fim de proporcionar momentos de visita,lazer e

convivência para a comunidadejaraguaense.

���\ .�. CONTOS PJ,�O� ctoQ.,
.

BRINCADEIRAS
0.8

Ho lnscricoes abertas para 2005
Informoçóes ('17) 3710313 - www.rnonslc-joroquo com.br

Comunidade Evangélica de
Je Confissão Luterana de Nereu Ramos

Resultado das Rifas Festa Anual nos Dias 11 e 12 de setembro de
2004.

.

�1:. Pr�m!o: 9519: Matheus Felipe Goedeit- Uma Geladeira
02 .Premlo:9233:Marilei Tomasellí - um televisor 14"

� o!:' Prêm�o: 7941 : Eloi Gadotti - um forno elétrico

050' Pr�m�o: 7931: Dornltllia Gadotti - Uma bicicleta (18 marchas)
o 060' Pr:m�o: 7713: Luan Emhke - Uma Bicicleta

07
. Premio: 9159: Eduardo Zanghelini - uma bicicleta° Pr' .

08' emlo: 33.29: Ana Rocha - um moto esmeril° Prê .

090' P :ml.o: 1497:Juvenal Schiochet - uma lavadora pop/tank
100' /:m�o: 1397: Pedro Garcia - RS 100.00

11
. remlo: 3177: Ivo Fodi - urna batedeira

12:' :r�m!o: 7781: Simone R. Paulo - Um ventilador

130' pr:ml.o: 1586:Fabio Padula - um liquidificador
. remlo: 3431:Wanderlei Liermann - Um liquidificador

Agradecemos a todos que colaboraram!

GERAL

DIREITO

Semana de Estudos Jurídicos
acontece até amanhã na UnerJ

....Crimes hediondos
e ética na advocacia
foram os temas

da noite de ontem

}ARAGUÁ00 SUL-Acadêmicos
do Curso de Direito participam,
desde ontem, da Semana de Estudos
Jurídicos, que acontece no bloco "E"
daUnerj (Centro Universitário de

Jaraguá do Sul). Discussões
relacionadas aoDireito Penal são o
foco da quinta edição que encerra
amanhã com a simulação de júri
apresentado pelos acadêmicos de
Direito-.

A palestra de abertura foi
realizada pelo promotor público
João José Leal, profêssor do curso
de mestrado em Ciência Jurídica,
da Univali. O tema foi "Crimes
Hediondos e Leis de Ocasião".

Segundo ele, não são apenas os

penalistas que desejam a

mudança da Lei dos Crimes
Hediondos - LCH (Lei 8.072/90).
Ele destacou que nas declarações
prestadas aos meios de

comunicação, o Ministro da

Justiça Márcio Thomas Bastos,

BRASílIA - A prostituição,
da como uma das mais antigas

f o'es do mundo, pode ser
ro ISS

.

gulamentada no Brasil· Projeto
lei que �omeça a ser debatido

a próxima semana pela
issão do Trabalho da

om .

d I
âmara dos Deputa os e eva a

stituição, feminina e mas-
ro

d f'-
ulina, à categoria e pro issao

os "trabalhadores da se

ualidade";
-Nesta categoria estarão

também os strippers, os dan

çarinos que se exibem nus ou

eminus, garçons e garçonetes
ue trabalham de forma a

despertar a libido de terceiros e

os gerentes de prostíbulos, entre
outros.
A proposta, de autoria do

deputado Eduardo Valverde

(PT-RO), foi aprovada pela
Comissão de Trabalho, segue

pe� direto para o �ena�o" p.or se:
projeto de lei ordinária. So

� passará pelo plenário da Câmara
Ite!

J se houver recurso de algum
lSUI •

.. parlamentar ou partido.
Illll) REGISTRO _ Caso seja
�tu

r do em lei
.

rransrorrna O em ei, prostitutas,

prostitutos e semelhantes
asto

d -

I a somente po erao exercer a

la.1 profissão depois de registrados
pu;

pela Delegacia Regional do

�u Trabalho. O registro profissional
I,f terá de ser revalidado a cada 12
:l5a

meses. Será obrigatória a
,Cia

inscrição no INSS. Para isso, o

:t·�!w�·limiJ�.b.t4·J"·JEJ
l�

PROMOvE

ALEXANDRE BaGO

quadrilhas no interior das"

penitenciárias",
-,

De acordo com a coordenadora �

do curso deDireito,MaristelaHertel, ) .

a escolha do segundo tema "Étíca;
na advocacia", com o presidente do ,

1º Tribunal de Ética e Disciplina da�
OAB/SC (Ordem dos Advogados';
do Brasil), Renato Kadietz, for'
importante para a formação do futuro)
profissional. "Com a formação dá)
primeira turma de Direito naUnerj'!
vimos a necessidade de trazer à tona>
o tema. Independente de onde atuer
o profissional de direito é importante.
que tenha ética, por uma questão?
de respeito à classe e à socíedade't..
comentou a coordenadora.

Hoje à noite, o tema será�
"Garantismo Penal e Processo Penai'
Cautelar",ministrado pelo promotor�
de justiça Sidney Eloy Dallabrída
aborda, a partir das 19 horas. Em

seguida, às 20h45, se inicia a palestra!
sobre "Tribunal do Júri: um resgatei
histórico", com Ivone Femandest
Morcilo Lixa, mestre em Teoria do;
Direito pelaUFSC. -;

O encerramento do evento

acontece, amanhã, com <\1
apresentação de júri simulado, apartir ;
das 19 horas, com a reprodução de!
um caso julgado no ano de 1926, na:
comarca de Jaraguá do Sul. !

I

--------------------------------------------------1
,

I

Seminário discute a educação: I
,

. ,

para o adolescentes no Estado'

o promotor João José Leal abriu evento fala�do sobre crimes hediondos
• •

com o apoio dos principais
secretários de Administração
Penitenciária do país, afirmou que
é preciso revogar ó dispositivo da
LCH que proíbe a progressão de
regime prisional e obriga o

condenado por crime hediondo a

'Nina' faz uma releitura do

consagrado 'Crime e Castigo'
SÃO PAULO -e- Heitor Dhalia

até hoje agradece ao avô. O
velho criou filhos e netos dentro
do lema "Leia os clássicos".
Achava que, desta maneira, os
familiares ficariam aparelhados
para cometer menos besteiras na
vida. Dhalia tinha 16 anos

quando leu seu primeiro
Dostoievski. Adorou O Idiota.
Foi ler Crime e Castigo e travou,
mas nunca se desvencilhou do
livro nem dos personagens.

"Não são muitas as obras que
ficam com a gente", comenta.
Isso significa que gostou de
Crime e Castigo bem mais do

que seria tentado a admitir. Em

2000, Dhalia, hoje com 34 anos,

já era roteirista de cinema -

escreveu As Três Marias para o

diretor Aluizio Abranches.

Queria dirigir o próprio filme,
mas qual?

"Um dia, estava de cama,
com febre, e me veio, como um

,

raio, a idéia de que devia

adaptar Crime e Castigo. Não
queria fazer uma leitura
tradicional do clássico
dostoievskiano. Queria atuali
zar Crime e Castigo", diz. E fez

Nina, o longa que estréia
amanhã. Nina pode ser um filme
de recorte difícil - autoral,
conceitual, sombrio. "Mas

queriam b quê, numa adaptação
de Dostoievski?", indaga Dhalia.

Nina já fez uma expressiva
carreira no exterior, em festivais
como Roterdã, Los Angeles,
Moscou. Na Rússia, achou que
seria crucificado pelo que fez

FATOS

• Estréia hoje no circuito

nacional de cinema o

longa-metragem Nina, do
diretor Heitor Dhalia. Uma
nova leitura do tradicional
clássico dostoievskiano
Crime e castigo.

• Visconti criou suas

noites brancas filmando,
em preto-e-branco, atores
em cenários que encheu
de toneladas de tule, para
atingir a textura visual que
queria.

com Dostoievski. Foi aplaudido
na sessão de imprensa e ganhou
o prêmio da crítica. A

justificativa o enche de orgulho
Eles destacaram o

expressionismo visual e a

paráfrase da obra de um grande
escritor. Dhalia sabe que
reinv�ntou Crime e Castigo para
permanecer fiel a Dostoievski.

Luchino Visconti também
agiu assim com sua adaptação
de Noites Brancas, que acaba de
sair em DVD da Versátil e ganha
agora versão no palco. Não é

um grande Visconti ou, pelo
menos, um dos maiores, mas o

esteticismo, do qual o grande
artista foi acusado em 1957, foi
uma- ferramenta para tocar os

abismos da alma humana
"devassados pelo escritor.

cumprir sua pena em regime
integralmente fechado. Leal
acrescentou que, para o ministro,
é preciso saber quanto custa a "Lei
dos Crimes Hediondos" em termos

de indisciplina prisional, de custos
financeiros e de "formação de

BWMENAU - Especialistas em
educação do Estado estão

reunidos hoje e amanhã, no

Hotel Glória, no seminário

"Educação de Adolescentes". O
encontro faz parte dos Grupos
Temáticos da Proposta
Curricular de Santa Catarina,
promovido pela Secretaria de
Estado da Educação e Inovação.
A busca pela compreensão do
universo e do comportamento do
adolescente para tornar o

currículo escolar mais atraente
nessa faixa de ensino mobiliza os

educadores, que está rede
finindo as diretrizes pedagógicas
em cinco áreas onde foram

diagnosticados problemas de

aprendizado.
A coordenadora do Curso de

Ciências Sociais da UFSC
(Universidade Federal de Santa
Catarina) Janice Chireli,
consultora do grupo, afirma que
o trabalho de formação
educacional dos adolescentes
partirá da compreensão do,
significado próprio de

juventude. Para facilitar essa

compreensão, ao final do
seminário o grupo, formado por
26 educadores, deve propor a

realização de uma pesquisa para
definir o perfil social e cultural
do jovem de Santa Catarina.

Segundo Janice, "sem essa

pesquisa não é possível fazer
intervenções que melhorem a

formação e o aproveitamento
escolar da juventude". Durante
o evento, os integrantes
discutirão que tipo de atenção

,

deve ser dispensado ao mundq
do adolescente no currículo
escolar, tendo como tarefa final
elaborar um document�l
contendo orientações sobre as

práticas pedagógicas nessa faixa,
Outros Grupos Temáticos jã�
realizaram uma primeira etapa
de seminários para discutir a'

Proposta Curricular de Santa
Catarina nas áreas de Educação
e Trabalho, Educação e

Infância, Alfabetização é:
. Letramento e Ensino Noturno.'
O objetivo desse evento €.
subsidiar as Gerências Regionais
de Educação para a implantação
da proposta nas u ní dadej
educacionais, implementando:
inclusive, capacitação desceu
tralizada para melhorar o ensino
nos aspectos estratégicos}
explica o diretor de Educação
Básica Juares Thiesen.

'

• No final do seminário o 1

grupo, formado por 26

educadores, deve propor a

realização de uma

pesquisa para definir o

perfil social e cultural do

jovem de Santa Catarina.

• A segunda etapa de

discussões. sobre os

mesmos temas inicia no

dia 18 de novembro nas

regiões Sul e Meio Oeste
do Estado.

.;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CULTURA

QUINTA-FEIRA,4 de novembro de 2004

Três dias de dança, teatro
música e diversão na Scar

CELlCE GIRARDI

...0 projeto Cultura
Artística ao Cidadão

apresenta os talentos
da cidade

)ARAGUÁ DO SUL - o "Cultura
Artística ao Cidadão" realiza até

amanhã a apresentação dos
trabalhos realizados pelas escolas
participantes do projeto. Cerca de
mil alunos cadastrados participam
do projeto que foi desenvolvido
durante o ano com professores da
Scar em parceria com a Prefeitura.

Na abertura, ontem, a Cia. de
Dança de Rua da Scar, apresentou
a coreografia "Luau". Depois, nove
grupos mostraram os trabalhos
desenvolvidos durante o ano.

Segundo a presidente da Scar,
Mônika Hufenussler Conrads, o
objetivo do projeto é proporcionar
aos alunos o acesso gratuito a aulas
de música, dança, oficinas de artes
e de teatro.

A aluna ScheilaManhabosco,
da escola Maria Nilda Salai
Sthaelin entrou no projeto este

ano, e escolheu o violino para

RAPHAEL GÜNTHER

Alunos do Max Schubert apresentaram "O fantástico mundo da feiurinha"

aprender. ''Adorei o projeto de nos
ensinar uma arte", elogiou a

menina. O colega damesma escola
Brian Tavares Burger, está há três
anos tocando violino, e incentivado
pelo pai, que é artista plástico, diz

Artista Plástico EdsonMeirelles
faz palestra amanhã na Unerj

)ARAGUÁ DO SUL - A

exposição itinerante "A Arte
Gráfica Popular Brasileira", de
Edson Meirelles, pode ser visitada
até amanhã na biblioteca daUnerj.
Depois ela segue para o Museu

Weg, até o dia 29 deste mês.

Relacionada ao design popular, a
exposição é resultado de 25 anos

de atividade profissional como
fotógrafo e pesquisador de

antropologia visual.
O Projeto Mafuá tem como

objetivo, realizar levantamento das

II II diversas manifestações da pintura
popular brasileira. São 50 painéis
fotográficos, que destacam a

coerência entre forma e conteúdo
e a exuberância das cores utilizadas

por esses artistas anônimos.'
Paralelamente à exposição, o

fotógrafo carioca Edson Meirelles,
também vai realizar pesquisas nas

I
áreas do evento, identificando as

III expressões da arte gráfica popular
II local e fazendo um contraponto

entre as diferenças dessa pesquisa
com os resultados obtidos no resto
do país. Tudo isso será tràtado
também durante uma palestra
ministrada por Meirelles, onde
alunos e profissionais de Co-

II11

• A exposição itinerante·"A

Arte Gráfica Popular
Brasileira'; de Edson

Meirelles, pode ser visitada
até amanhã na biblioteca
da Unerj.

• A palestra com Edson

Meirelles acontece no dia
05 de novembro, a partir
das 19h30, no Bloco C, sala
01, da Unerj. A entrada é
franca. Agendamentos
podem ser feitos pelo fone
371-9177 ou pelo e-mail:

monitoriasesc@yahoo.com.br

municação, Marketing, Pu

blicidade, Design, Artes e áreas

afins, poderão participar e saber um
pouco mais sobre a pesquisa
realizada pelo artista também em

Jaraguá do Sul.
A palestra comEdsonMeirelles

acontece no dia 05 de novembro,
a partir das 19h30, no Bloco C, sala
01, da Unerj. A entrada é franca.

Agendamentos podem ser feitos

pelo fone 37i-9177 ou pelo e-mail:
monitoriasesc@yahoo.com.br

que quer entrar numa escola de
música. "Escolhi este instrumento

porque quando vinha assistir ii

algum concerto com meu pai,
prestava atenção no som bonito e

triste do violino", relembra o garoto.

Hoje a programação começa às

14 horas com Projeto Cidadão

Jaraguá 84, com o boi-de-mamão e

coro com flautas e percussão,
envolvendo 45 alunos. Na

seqüência, a Escola Gertrudes
Milbratz apresenta a peça ''Aurora
da minha vida"; a segunda
apresentação é da escola Antonio
Stanislau Ayroso, com exibição de
violão; depois doNúcleoJaraguá 84,
apresenta dança com a coreografia
"Desmatamento". A quarta'
apresentação é da escola Helmuth
Duwe, com violino; seguido da
escolaGertrudes S. Milbratz, com a

peça "Chapeuzinho Vermelho nos
dias de hoje!"; em seguida, a escola
Albano Kanzler apresenta dança de
rua; o Projeto Cidadão Jaraguá 84
faz apresentação de iniciação
musical; o Centfo de Apoio ao

Adolescente apresenta na

seqüência capoeira e encerra a

programação do dia.
As escolas Jonas Alves de

Souza e CristinaMarcatto, além do

Projeto Cidadão Boa Vista, Jaraguá
84, Tifa Martins e Casa de Apoio
ao Adolescente apresentam os

cursos de artes plásticas através de
exposição no segundo piso do
Centro Cultural.

Zilda Arns vai coordenar a

Pastoral da Pessoa Idosa
<'

CururrnA - Damesma forma que
conduz a Pastoral da Criança,
conhecidanomundo todo, amédica
Zilda Arns passa a coordenar esta
semana a Pastoral da Pessoa Idosa.
A primeiraAssembléiaGeral da nova
pastoral, ligada à CNBB

(ConferênciaNacional dosBispos do
Brasil), prepara e deve aprovar o

estatuto. O encontro é em Campo
Largo, na região metropolitana de
Curitiba.

Atualmente cerca de 34 mil
idosos são atendidos por líderes
comunitários em todo o País. Com a

pastoral, espera-se que esse número

dobre. Entre os objetivos está

melhorar a integração do idoso na
família. Como tem feito com a

Pastoral daCriança, ZildaAms quer
estimular a capacitação de agentes
para atender idosos com mais

eficiência.
Zilda Ams é médica pediatra e

sanitarista, fundadora e

coordenadoranacional da Pastoral
da Criança, Organismo de Ação
Social da CNBB, nasceu em

Forquilhinha, em 934. Irmã deDom
Paulo Evaristo Arns, cardeal

arcebispo emérito deSão Paulo. Para
chegar até a indicação ao Prêmio

Nobel, percorreu um longo e

dedicado caminho. Sua formação
começa na cidadeNatal, em 1959,
e termina em Curitiba, com a

conclusão doCurso deMedicina.
Suas participações em eventos

internacionais são diversas, da

Angola a Indonésia, Estados Unidos
e Europa, Zilda Arns representa a·

Pastoral, palestra, acompanha
Comitivas Brasileiras a outros países
e leva a Pastoral da Criança para o
mundo.

• A médica pediatrae
sanitarista Zilda Arns,
nascida em Forquilhinha,
vai coordenar a Pastoral da�'
Pessoa Idosa, ligada à CNBB

(Conferência Nacional dos

Bispos do Brasil).

• Zilda Arns foi indicada

para o Prêmio Nobel da
Paz pelos trabalhos
desenvolvidos na Pastoral
da Criança, reconhecida
em todo o mundo.

NÚCLEOS EM PAUTA
... Metalmecânicos confraternizam
o Núcleo de Metalmecânica convida seus integrantes para °
Encerramento das Atividades em 2004 e Festa de Confraternização,
a ocorrer no dia 17 de novembro de 2004 (quarta-feira), às
19h30min, na Chácara da Moldemaq (em Nereu Ramos, em frente
ao Clube Paraná, portão branco). Extensivo às esposas(os) e

namoradas(os) dos nucleados, tem investimento de R$ 15,00 por
participante. Conforme definido em reunião, a credencial deverá
ser paga e retirada antecipadamente na ACIJS, com a consultora
Geovana, até o dia 12-11-2004. Leve brindes de sua empresa para
sorteio entre os participantes. Maiores informações e confirmação
até o dia 12 de novembro, com loni, fone (47) 275 7012 ou e-mail
núcleosê'acljs.com.br;

li>
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CP NOTAS

... DIVERSÃO
Bandas na Praça
As bandas Elfadarma, Ponto de Apoio, G-Xokee, Leftover Soup,
The Seres, Retorno de Jun ho,Tribo da Lua, Alta Rotação e Kanaã,
qse apresentam no dia 6 de novembro, do meio-dia às 22 Dir

horas, na Praça Ãngelo Piazera. A promoção é da Fundação disf
Cultural e Escola de Música Bicho Grilo. em

ner

leg
tan

eI
... CONVIVER

. Encontro com voluntários
A Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação promove,

COI

Máa partir das 13h30 da próxima segunda-feira, no Centro de
Convivência da Terceira Idade, mais um encontro destinado leg'
aos 250 voluntários que atuam nos 29 grupos de idosos de der

Jaraguá do Sul através do Programa Conviver. O evento Câ

abordará o tema relacionamento familiar através de palestra par
ministrada pelo professor Inácio Arendt. Este é o segundo sãc

encontro de capacitação de voluntários deste ano, sendo que adr
o primeiro foi realizado em julho, quando o médico geriatra do

Rangel Osellame destacou os principais cuidados que devem
ser observados em relação aos idosos e o odontólogo Alfredo nu:

Guenther falou sobre a higiene bucal na terceira idade. Le
cal

... CURSO

P-raticando liderança
o Senac em parceria com a empresa Nexus, promove nos dias
10 e 11 o curso Praticando Liderança - Coaching. O programa
é direcionado para classe empresarial e líderes que objetivam
o desenvolvimento da equipe. O mediador será Marco Antonio

Perdiz, graduado em Administração de Empresas, pós
graduado em Gestão Estratégicas da Qualidade, Change
Management e Gestão do conhecimento pela EAESP - FGV

Fundação Getúlio Vargas. A palestra acontece no Hotel Saint
Sebastian das 8h às 12h e das 14h às 18h. O investimento é de

RS 390,00 até o dia 10/11/04 ou 1 + 1 RS 200,00 (incluso
coffe break e almoço executivo). As vagas são limitadas. O

telefone para contato é o 275-8403 e-mail: jaraguadosul
@sc.senac.br

... APERFEiÇOAMENTO

Vagas para cursos no Ceap
O Ceap (Centro de Educação e Aperfeiçoamento Profissional)
de Jaraguá do Sul, oferece os cursos de Gestão de Estoque e

Abastecimento de 4 a 12, das 19 h às 22 h. A carga horária é de

12 horas. O objetivo é o de proporcionar ao participante, um

conceito geral em gestão de estoque. Outros cursos oferecidos
são: secretariado - Etiqueta Profissional, Técnicas de Como

Alavancar suas Vendas de Final de Ano e Administração de

Recursos Humanos. O fone para contato é o 438-0655.

Falecimentos
Faleceu às2:00 de 1/11 o senhorCasimira Depa,com idade de 70

anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 12:30 de 1/110 senhor Emilio Mader,com idadede84
anos. O sepultamento foi realizado noCemitério da Vila Lenzi.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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..Especulação

QUINTA-FEIRA,4 de novembro de 2004

O coordenador regional do PP e

assessor do ex-governador Esperidião
Amin (PP), Luiz Antônio Grubba, é o

mais novo nome da lista dos possíveis
integrantes da futura administração de
Jaraguá do Sul. Apesar das negativas,
Grubba está cotado para assumir a

chefia de Gabinete do prefeito Moacir
Bertoldi (PL).
Neste caso, o presidente do Diretório
do PL, Leônidas Noras, assumiria a

Secretaria de Administração. Nora foi

gerente do Sesi de Jaraguá do Sul por
vários anos.

..Homenagem
A Câmara de Guaramirim vai homenagear
com o titulo de Cidadão Honorário o

médico Victor Bauer Júnior, o ex-prefeito
Victor Kreine, o ex-deputado Ivo Konell,
Marcos Augusto Alves Pereira, Danton
Richlin da Rocha Loures e Eroldo Testoni. E
com o título de Cidadão Benemérito Lauro

Lemke.
As honrarias serão entregues durante
sessão solene, que acontece dia 15, a partir
das 10 horas. As homenagens são

indicações dos vereadores Salim Dequêch,
Altair Aguiar, Osni Bylaardt, Francisco Luiz
de Souza, Belmor Bernardi eValdemarVitol.

.. Presidência
Promete ser acirrada a disputa pela
presidência da Câmara de Jaraguá do Sul.
O equilíbrio das forças políticas na Casa

encorajou muitos a concorrer, mesmo

sabendo que a escolha dependerá de
acertos entre partidos e interesses
atendidos.
Os partidos que integraram a aliança
"Jaraguá no rumo certo�PSDB/PFUPP,têm
seis dos 11 futuros vereadores e não
escondem o desejo pela presidência. Por
outro lado, articula-se a indicação de
Ronaldo Raulino (PL). A administração
Moa�ir Bertoldi terá muito a oferecer.

�Defesa
O vereador Marcos Scarpato (PT)

d'ta que o PMDB é um importante
acre I

.

encial aliado, que completa o
e ess .

tro político da esquerda no Brasil.
espec _

"Urna coisa é a relaçao entre o PT e o

rno do Estado, integrado por
gove

.

, _

PMDB e PSDB. Outra e a relaçao do PT

e PMDB, que nós achamos muito

importante'; declarou. .

Asar de usar o plural para defender
pe , .

a aproximação com o PMDB, n:U.I�OS
petistas discordam da oprruao.

A ostam que o destino do PMDB no

E�ado é a união com o PSDB.
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..Benefício
o Ministério da Previdência Social
enviou ontem, pelo Correio, as últimas
256 mil cartas aos segurados que
tiveram os proventos reajustados com
base nas últimas 36 contribuições para
o INSS (Instituto Nacional do Seguro
Social).Trata-se do derradeiro grupo dos
quase 1,3 milhão de aposentados
beneficiados até aqui pela medida. Os
valores oscilam entre míseros R$ 5 e

R$ 42 mil em atrasados.
Pedidos de reavaliação de

aposentadorias entopem as prateleiras
do ministério há alguns anos.

..
�

erbinen não vê prejuízos ao

FL pela falta de vereadores

GuARAMJRIM - o presidente do
Diretório do PFL, Valéria Verbinen,
disse que não vê prejuízos ao partido
em função de não ter eleito

nenhum vereador para a futura

legislatura. N a opinião dele,
também secretário de Planejamento
e Desenvolvimento Urbano, na

condição de governo - o prefeito
Mário Sérgio Peixer é do PFL - a

legenda tem o mesmo peso dos

demais partidos que integrarão a

Câmara. Dos onze futuros

parlamentares municipais, quatro
são do Pp, partido que integra a

administração, três do PMDB, um
doPT e outro do PSDB.

Para Verbinen, o PFL conti

nuará sendo bem representado no
Legislativo. "Integramos a

coligação "Mais Guaramirim", que
elegeu o Dego e elegeu os

vereadores do Pp, Luiz Antônio

Chiodini, Belmor Bernardi,
Alcibaldo Germann e Jorge
Feldmann", declarou, lembrando
que a aliança PFL/PP existe desde
1997. "Foi confirmado em 2000 com
a eleição de Peixer e continuamos
vitoriosos com este novo resultado.
Com certeza, os vereadores do PP
vão representar muito bem a

coligação", completou.
Segundo Verbinen, para o

próximo ano, o partido pretende dar
continuidade ao Projeto 25, que
visa a realização de encontros para
os filiados ao PFL sempre no dia 25
de cada mês, com palestras e

discussões sobre assuntos de
interesse do partido. "Também
temos como meta atingir pelo
menosmil filiados. Quando assumi,
emmarço de 2003, o partido tinha
412 e hoje já soma 712 peefelistas",
revela.

Oionei não descarta disputar
uma vaga à Câmara Federal

ÇAROLlNA TOMASELLI

,�
..Deputado disse que
informação não passa
de especulação e que
decisão será do PT

}ARAGUÁ DO SUL - o deputado
estadual Dionei da Silva (PT) não
descarta a possibilidade de disputar
uma vaga na Câmara Federal em
2006. Ele, porém, fez questão de
frisar que as informações não

passam de especulações, já que o

partido sequer analisou as eleições
deste ano, o que será feito amanhã,
durante reunião damicrorregional
do PT, em [oínvílle. Dionei voltou a

afirmar que as decisões sobre

possíveis candidaturas serão

tomadas pela direção estadual da
legenda.

O parlamentar garante, no
entanto, não ter recebido nem
convite informal do Diretório
Estadual do PT, responsável pela
definição das candidaturas. "Como
filiado, estarei sempre à disposição
do partido. Mas, por enquanto,
estou trabalhando pela reeleição",
declarou, lembrando que a região
tem potencial eleitoral para eleger
até dois deputados federais. "É
natural e importante o surgimento
de novos pretendentes a cargos

eletivos", discursou.
Dionei disse que a prioridade é

dar continuidade aos projetos
como deputado estadual. Destaca
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Oionei é o único representante da Região da Amvali na Assembléia Legislativa ·,b5J

com uma das metas do mandato, PROMESSAS - Dionei as ações não passam de obrigações ,qz�
que termina em janeiro de 2007, a prometeu encaminhar as do deputado e nada mais justo do; ')':
luta pela aplicação das prioridades demandas da região, atender.as que fazer pela população que

;1oJ

""rJ-'definidas pelo Orçamento reivindicações dos prefeitos, das representa", discursou.
" I, b

Regionalizado. "Para que haja associações comerciais e dos Amanhã, Dionei coordena, em
'

participação da população nas movimentos sociais, entre outros, Joinville, o encontro dos 13 ')r,r,i,�,
decisões", justifica, acrescentando além de prosseguir na luta pela municípios do Norte do Estado, que

"C,

que, no que se refere à Secretaria fiscalização do dinheiro público. integram a microrregião, desde
..�:, ,r,!

Regional, a idéia é cobrar do Segundo ele, o mandato não lhe ItapoáatéCorupá, que vai analisar::'
,i_',

governo do Estado a efetiva pertence, mas sim ao povo que o as eleições deste ano e traçar as
,',,:',

autonomia e aplicação de recursos. escolheu para representá-lo. "Todas diretrizes para os outros dois.
:':, s

-1;' lq

Aliança promete divulgar nqmes de futuros secretários '�ste mês
}ARAGUÁ DO SUL - A vice

prefeita eleita, Rosemeire Vasel
(PTB), informou que os futuros
secretários municipais serão

anunciados nos próximos 15 dias,
após o término dos trabalhos da

equipe de transição. Ofi

cialmente, os nomes das pessoas
que integrarão o secretariado do

governo Moacir Bertoldi (PL)
serão divulgados em 1 de janeiro.
Todavia, há especulações de toda
a ordem, que a direção da
aliança "Viva Jaraguá" não'

confirma, mas também não nega.
Rosemeire também não

confirmou 'Os nomes cotados para
assumir pastas na administração
municipal, como os presidentes

.,:- ,(fi

::'IL,

dos diretórios do PTB, bispo Jair
Alexandre, do PL, Leônidas
Nora, do PPS, Walter Falcone, e
do PDT, Ruy Lessmann, além do
vereador Jean Leutprecht (PTB),
do ex- candida to. a vereador

Sérgio Pacheco e do ex

secretário do atual vice-prefeito,
Jair Pedri. "Não existe nenhum
secretári� escolhido", garantiu,
deixando no ar a possibilidade
alguns destes nomes serem

nomeados.

.

A vice eleita negou c a

tegoricamente que o secretário

de Desenvolvimento Municipal,
Humberto Travi, e o gerente de
Meio Ambiente,Robin Pasold,
da administração Irineu Pasold

(PSDB), serão chamados para

compor a equipe de governo.

"Respeitamos esses profissionais,
mas não temos compromissos
com eles. Nossa prioridade é
valorizar aqueles que estiveram
conosco durante a campanha, e
estas pessoas não estiveram",
justificou.

P'RO}ETO - No Plano 22,
apresentado durante a cam

panha, está previsto o "en

xugamento" damáquina pública,
"para obter economia de
aproximadamente R$ 500 mil",
segundo o então candidato
Moacir Bertoldi. A promessa é

reduzir o número de cargos
comissionados em 50%.

• A vice-prefeita eleita,
Rosemeire Vasel (PTB),
disse que os futuros
secretários municipais
serão anunciados nos

próximos 15 dias, após a

conclusão dos trabalhos
de transição.

J i) I
J

, 'iflI

• Ela 'negou que os

engenh'eiros Humberto
Travi e Robin Pasold, da
administração Irineu Pasold
(PSDB), serào chamados

para compor a equipe de

governo Moacir Bertoldi.
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OPORTUNIDADE

Comércio amplia oferta de

vagas no período natalino
FOTOS: ALEXANDRE BOGO

------

MARIA HELENA MORAES

�:�

�Maior número de
:t...... ...,

<t:9ntrataçoes e no

4�tor do vestuário,
�; ...
cama e mesa

�.
�. JARAGUÁ DO SUL - o comércio

�\;1�al está ampliando a oferta de

v�gas em virtude doNatal.ACDL

Çeâmara de Dirigentes Lojistas de
f.ã�aguá do Sul) não possuir__

tFiformações oficiais sobre o

ii�mero de funcionáfios
êabtratados temporariamente, mas�d

�:presidente da entidade, Sandro
Mbretti, estima que o número de
iémerciários aumenta em 20%

J��ante o período natalino. De

�9rdo comMoretti, alguns setores,
como o do vestuário, cama, mesa,
banho e perfumaria contratam até

tú..àis, sendo que a maioria das
rtovas vagas é disponibilizada a

pártir de dezembro.
',," O comerciante Eder Otto,
proprietário de uma loja
especializada em moda jovem, no
Calçadão, já contratou uma nova
fíincíonáría e pretende contar com
iajuda de mais uma. De acordo
com ele, é comum contratos

temporários nesta época do ano,

quando as vendas aumentam e se

faz necessário a ampliação do

qàadro. Otto contratou a

estudante Juliana Gonçalves Casas

A estudante Juliana Gonçalves Casas, de 18 anos, aproveita essa época do ano para ganhar um dinheiro extra

no início deste mês. Na avaliação
da estudante, essa é a época ideal
para arranjar emprego e ganhar um
dinheiro extra. Com pouca

experiência no mercado de

trabalho, Juliana aproveitá a

oportunidade para desenvolver sua
capacidade como vendedora e,

quem sabe, prosseguir na profissão
de vendedora.

A proprietária de outra loja
localizada no Calçadão, também'
do ramo de confecções, Makely
Klug também está contratando
mais funcionárias para enfrentar o
movimento esperado em.função

do Natal Makely já contratou
uma pessoa, mas precisa de mais

quatro pelos próximos 60 dias.
"Estou recolhendo currículos e

fazendo as entrevistas", assinala a

proprietária. Segundo ela, ,

candidatos aparecem, mas o que
falta é experiência aos candidatos.

Municípios ampliam Bolsa- família com atendimento regional
�::. BRASÍLIA /JARAGUÁ DO SUL -

lérmo de cooperação assinado
entre o Minis tério do
D�senvolvimento Social e

Combate à Fome com governos
é';í:aduais e municipais prevê que
éÚados e municípios farão o
0."
complemento do valor do
��hefício pago pelo Governo
Pederal. Na prática, isso significa
q6'e as famílias incluídas nos

programas sociais terão aten

ditnento regionalizado, com base
tíãi necessidades de cada estado

. bmunicípio. O acordo inclui como

público prioritário as famílias

atendidas pelo Bolsa -família.

Em Jaraguá do Sul, são 1.881
famílias cadastratadas nos

programas sociais da Prefeitura.
Desse total, 784 recebem o

benefício, que vai de R$ 15,00 a

R$ 95,00, dependendo do número
de filhos em idade escolar e da
renda da família, que não pode
ultrapassar o valor de R$ 100,00
por mês.

A secretária de Desenvol
vimento Social, Brunhilde

Pasold, explica que as mudanças
previstas recentemente pelo
governo federal não alteraram a

aplicação do programa em

Jaraguá do Sul. Segundo ela, o

cadastramento será feito somente
até o dia 16 deste mês. A
secretária salienta que a

liberação do benefício é feita a

partir de análise técnica do

cadastro, pelo governo federal.
"Estamos cadastrando cerca de

quatro famílias por dia. Cada
cadastro leva até 45 minutos para
ser preenchido e a liberação do
dinheiro leva sempre alguns
meses", explica a secretária.

Ainda de acordo com a

secretária, a comunidade está

sendo incentivada a denunciar
casos de mau-uso do Bolsa
família através do 0800.

• O governo do DF

complementa entre RS 35
e RS 100 para atingir o
piso de RS 100, de acordo
com o número de filhos
em idade escolar.

• O termo de pactuação
com o DF tem como meta

ampliar de 200 mil para 250
mil famílias atendidas pelos
programas Rerida Minha,
Renda Solidariedade, "

distribuição de pão e leit��e
cestas básicas,
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Cadastro de profissionais já
colocou nomercado 35 pesso�

JARAGUÁ DO SUL - O CPC

(Cadastro de 'Profissionais para
o Comércio) já colocou no

mercado de trabalho 35

profissionais desde a implantação
do projeto, em abril deste ano. O
CPC é um serviço oferecido pelo
SPC (Serviço de Proteção ao

Crédito) e tem por finalidade
facilitar a vida de quem procura

emprego e de quem tem vaga

disponível em seu estabe
lecimento. Até agora, de acordo
com o diretor do SPC e ideali
zador do sistema, Waldemar
Schroeder, 700 pessoas in

teressadas .ern trabalhar no

comércio estão cadastradas e a

oferta atual é de 35 vagas. O

investimento para a implantação
do CPC, ainda de acordo com

Schroeder, foi de R$ 5 mil' e
funciona junto ao CDL, no

Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul.

O Cadastro de Profissionais

para o Comércio pode ser usado

para pessoas com ou sem

experiência profissional no

comércio. Para ter acesso
. . d·serviço o Interessa o devI

encaminhar-se ao CDL onde'
construído o cadastro, incluin�:
foto, que é tirada no mornenl�
do cadastramento, sem eUSI
para o candidato. "Esse perfil:
disponibilizado aos comercianl�
que precisam de funcionários;
explica a consultora do SPC'
Silvana Regina Bernardo,

I

O diretor do SPC salienl!
que faltam profissionais qua.
lificados no comércio. Segun�Q
ele, existe carência de vende.
dores, caixas-crediaristas e ge.
rentes de loja. Schroeder ar,

gumenta que é necessáriQ
construir parcerias Com
entidades como o Senac parai
implantação de cursos �I
qualificação profissionaL liA
carência é notória ao cliente I

prejudicial ao comerciante"
resume o lojista. Outra deficiên:
da apontada pelo diretor do SPC
é a dificuldade de encontrai
funcionários dispostos a traba.
lharem em horários especiais,

Sistema foi implantado abril deste ano e já tem 600 pessoas cadastradal

INFORMECP�------------------------�

I

I

� INFRA-ESTRUTURA

Tratado de cooperação
o ingresso de países de fora da América Latina
na OTCA (Organização de Cooperação
Amazônica) como membros observadores, vem
discutida nas reuniões de ministros dos oito

países que compõem a entidade. A participação
desses novos integrantes levaria em conta o

interesse direto dessas nações na preservação
da floresta. Os países defenderiam os interesses
da OTCA e participariam de suas reuniões. De
acordo com a chancelaria brasileira, ainda
precisam ser definidos os critérios de escolhas e

as formas de atuação desses países observadores.
A mais contada para integrar imediatamente a

OTCA é a França. A segurança da Amazônia é o

tema mais debatido, principalmente no que diz

respeito a biopirataria.
.

� OPORTUNIDADE

Eletrobrás e a China
A crise energética da China vai trazer

oportunidades para as empresas do Grupo
Eletrobrás. Os negócios potenciais, de acordo
com a presidência da holding, são redes de
transmissão e softwares. Programas
desenvolvidos pelo Centro de Pesquisa de

Energia' Elétrica, como o software Sistema
Aberto de Gerenciamento Elétrico e o New

Wave, são ideais para aplicação em países com
redes extensas como Brasil, China e Rússia. A

China também demonstra interesse em investir
na geração de energia no Brasil, país que hoje é

referência em tecnologias nas áreas de

construção de grandes barragens, linhas de alta
tensão, monitoramento, geração e transmissão
de energia elétrica.

concurso: 03881
1 ° Premio: 23.807
2° Premio: 09.199
3° Premio: 70.653
4° Premio: 56.077
5° Premio: 37.287

QuinaMe asena

concurso: 1369
12 -.13 -'17

19 - 67

.. INVESTIMENTOS

BBN aumenta cadastro
Primeira empresa franqueadora do Brasil

especializada na intermediação de compra e
, venda de pequenas e médias empresas, a

BBN- Bolsa Brasil Negócios, cadastrou, em três

I anos de atividades, mais de mil empresas à

�> .venda e mil compradores, tornando-se a maior
_' Bolsa do Brasil no setor.Hoje, são mais de dez

��-franquias em várias cidades, sendo uma em

;;:Lisboa, Portugal. O trabalho da BBN consiste

��:�em prestar serviços de consultoria

�::empresarial, voltado para a compra e venda

tde empresas, tanto para o empresário que

S-:yende o seu negócio quando para o

f:fmpreendedor que quer adquirir um negócio.
:::�Entre os serviços prestados, a BBN dá assessoria

�• .;na negociação.
. �"< .•'

�<,,<

concurso: 612

15 - 18 - 33

50 - 53 - 55

concurso: 466
01 - 05 - 06 - 11 - 27 - 29 - 33 - 34

35 - 37 38 - 39 - 41 - 46 - 53
62 - 65 - 87 - 91 - 99

Loteria Federal ' h
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(PRONDA
II" FURTO

Mercado é assaltado em Jaraguá do Sul
N tarde de terça-feira, no Bairro Vieiras, dois ladrões entraram no

Ma cada Zacer, na Rua Manoel Francisco da Costa, rendendo o

pr��rietário e um cliente, levando do local R$ 7 mil em dinheiro, R$

20 mil em cheques, um celular e a chave de um dos carros do

mercado. Segundo as vítim�s, um dos ladrõe.s estava armado com

ma pistola e trancou os dois no andar superior do mercado. Logou

ás as vítimas conseguiram soltar-se e avisar a polícia, mas não
ap ,

ido nem o vel I '1' d fsouberam informar o senti o nem o veicu o utt rza o na uga.

II" TENTATIVA
Homens tentam roubar casa no Centro

Na madrugada de ontem, dois homens foram presos depois de

tentarem entrar em uma residência na Rua Luiz Kienen, Centro de

Jaraguá do Sul. Após tentarem entrar na casa, os dois saíram

correndo e foram abordados pela Polícia Militar, que, em revista,

não ençontrou nada com os dois, mas ao consultar os nomes (não

divulgados), constatou-se que um deles estava com mandado de

prisão em aberto pela comarca de Blumenau e ou estava na

condicional. A PM voltou a interrogá-los e eles confessaram que

pretendiam invadir a casa, mas, com o barulho do vidro, resolveram

fugir e não levaram nada.

ESPORTIVAS
II" COMPETiÇÃO
SantaCatarina nos Jogos da Juventude
A partir de 4 de novembro até o dia 14 Santa Catarina estará

participando, em Brasília, dos VIII Jogos da Juventude, uma promoção
do Ministério do Esporte e o COB (Comitê Olímpico Brasileiro). 190
atletas de até 18 anos competirão em modalidades como Atletismo,
Handebol, Vôlei, Basquete, Ginástica Rítmica Desportiva, Ginástica
Olímpica, Natação, Judô e Tênis de Mesa. Os primeiros atletas a

viajar nesta quarta, 03, são os de Handebol e Ginástica Rítmica

Desportiva. Quatorze técnicos fazem parte da delegação formada
pela Fesporte. Eles convocaram atletas que se destacaram neste
ano na Olesc e Joguinhos Abertos. Entretanto, os catarinenses irão
com alguns desfalques por conta dos Jogos Abertos que se

realizarão no mesmo período em Timbó, Pomerode e Indaial.Mesmo
assim, a expectativa dos técnicos é que Santa Catarina melhore sua

colocação, já que no ano passado ficou em quarto lugar na

classificação geral.

� JASC
Bolão abre as competições
A competição de bolão, abre a disputa por troféus dos 44° Jogos
Abertos de Santa Catarina. Os confrontos da bola pequena, bolão
16, serão realizados no Clube Ginástico Guairacás, em Timbó, e a

,

bola grande, bolão 23, no Clube Pomerode, em Pomerode. Mesmo
contando com atletas de alto nível, como Boing, Guithz e Cléver,
BII,Hl],e,nau, campeão do ano passado no bolão 16 masculino vai
encontrar dificuldade para defender o título, pois terá pela frente
Joinville, campeão e Lages, 3° lugar no Brasileiro de 2004. Outra
equipe que tem potencial para chegar entre os fina'listas é Itajaí
que conta com a experiência de Márcio, e reforçou a equipe com a

contratação do joinvillense Celino e Alexandre de Rio do Sul. Outra
equipe que deve ser respeitada é Timbó, que joga em casa, com o

apoio da torcida e é comandado pelo atleta Trovão, um dos melhores
do estado. O confronto entre Blumenau x Indaial, marcado para as
9 horas, abre a competição dos Jogos Abertos. As doze equipes do
bolão 16 masculino estão divididas em três chaves, classificando os
dois primeiros para a segunda etapa, de onde saem os semifinalistas.
As finais acontecem no domingo (dia 7).
As meninas do bolão 23 de Florianópolis e Blumenau devem

pol?r�zar as atenções nos Jogos Abertos. Em 2000, Blumenau
�ecldlu com Florianópolis e foi campeão. No ano passado o troféu
fiCOU com o time da Capital, restando para as blumenauenses o
consolo da medalha de prata. Os adversários mais ferrenhos que a
dupla terá pela frente são Videira e Pomerode. As videirenses
�ecentemente saqraram-se.carnpeãs estaduais de 2004. Pomerode
J�gam com o apoio da torcida, tem conhecimento profundo das
Pistas, reforçou o time e pode figurar entre os finalistas. Os jogos
�om�çam às 13 horas no Clube Pomerode, com o confronto entre

bn�alal x Concórdia. Doze municípios, divididos em três chaves vão
rtgar pelo troféu. A competição se estende até o dia 7, domingo.

� SEGUNDONA
Fortaleza antecipa ida a Florianópolis
���rtaleza antecipou para esta quarta-feira a viagem a Florianópolis
d

,onde no próximo sábado, às 16 horas, vai enfrentar, no estádio

fa Ressacada, o Avai, em jogo válido pela abertura do quadrangular

(�;)I da Sé�ie B do Campeonato Brasileiro, que teráainda Brasiliense

A
x Bahia, no estádio�oca do Jacaré, em Brasília, no mesmo dia.

f
pesar de não anunciar a escalação para a partida, o técnico Zetti

N�Z �xperiências com Bosco; Fernandão, Ronaldo Angelim e

Uiva do; Sérgio, Chicão, Marcelo Lopes, Juninho Cearense e Mazinho

su�a; E�son Araújo e Guaru. São desfalques certos no time, por
M

pensa0, o volante Erandir e o atacante Jean Carla. O centroavante

G a!CO Antônio continua lesionado. Já o lateral-esquerdo Juninho

suo�ano foi barrado da equipe titular. Três jogadores do Fortaleza se

qu
meteram a exames do coração e receberam os resultados nesta

VOlarta-feira; nada de anormal no zagueiro Ronaldo Angelim, noante Chicão e no lateral esquerdo Breno.

ESPORTE

PREPARAÇÃO

Atletismo jaraguaense viaja
amanhã para os JogosAbertos

JULlMAR PIVATTO

...Delegação é formada

por 25 atletas, sendo
18 no masculino e

sete no feminino

}ARAGUÁ DO SUL - Tentando
melhorar a posição em relação ao

ano passado, a equipe de Atletismo
viaja amanhã para Tímbó, onde
disputa, a partir de sábado, os Jasc
OogosAbertos de SantaCatarina) .

O técnico Adriano Moras vai

contar com 18 atletas nomasculino
e sete no feminino, num total de
25 competidores�Na edição de

2003, o feminino foi quem
conquistou a melhor posição,
terminando em quinto lugar com
cinco medalhas (uma de ouro,

uma de prata e três de bronze).
Segundo o treinador, as

maiores chances de medalhas, no
feminino, estão com SallyMaiara
Siewerdt (100 e 200m rasos,

campeã e vice, respectivamente,
em 2003), Miriely Cristina do
Santos (100m com barreira e salto
com vara, bronze em ambos) e

ALEXANDRE BOGO'-

Olavo Reali voltou a treinar e é esperança de medalha no Lançamento de Martelo

Verônica Paciello (salto com vara,

campeã em 2003 por [oinvílle),
além do revezamento 4x100m
rasos, bronze no ano passado. No
masculino, Olavo Reali tem
chances no Lançamento de
Martelo.

"As maiores potências do

esporte no Estado são Joinville e

Blumenau. Nós queremos
melhorar a nossa marca em relação

Seis jogos marcam a abertura
da Copa Celinho Sport/Cej

Augustinho Ferrari quer formar equipes para o Estadual em 2005

}ARAGUÁ 00 SUL - Seis jogos
abriram, na tarde de ontem na

Arsepum, a 2a CopaCelinhoSport/
Cej de FutsalMenor. A competição
reúne quatro categorias e tem por

objetivo valorizar o trabalho de base
na cidade e tambémselecionar osme
lhores atletaspara disputaremoCam

peonato Estadual no ano que vem.
As equipes, nas devidas

categorias, estão divididas dessa
forma: Fraldinha (oito anos) -Chave
A: Cej/Aurora, Giardini, Divina/
Homago e São Luís; Chave B:

Roland; Canguru e Nova Geração/
C10. Pré Mirim (dez anos) -Chave
A: Nova Geração/CiO, Roland e

Albaninho; Chave B: Jonas Alves,
Homago e Canguru; Chave C: Cej/
Aurora, Albano eDivina.

Mirim (12 anos) - Chave A:

Roland; Cej/Aurora, Albaninho e

Giardini; Chave B: Homago, Divina
e Albano; Chave C: Jonas Alves,
NovaGeração/CIO, São Luís. Infantil
(14 anos) - Chave A: Cej/Aurora,

Canguru e Giardini; Chave B:

Dívína/Homago, Sinodal/Aurora e

Albano.
Os jogos que abriram a

competição foram os seguintes: São
Luís3x1 Divina/Homago (Fraldinha),
Cej/Aurora 8x3 Giardini (Mirim),
Albano 1x7Divina (Mirim), Divina
2x4 Albano (Infantil) e Nova

Geração/C lO 2x4 São Luís (Mirim).
O organizador do evento,

Augustinho Ferrari, pretende
selecionar os melhores atletas da

competiçãoparadisputar, no ano que
vem, o Campeonato Estadual nas

categoriasSub-I I, Sub-13 e Sub-15.
"Existemmuitas escolas com trabalho
de base nomunicípio.A competição
é também uma forma de incentivar
aindamais a prática do Futsa:l entre
os atletas que estão começando",
comentou. O campeonato segue
hoje, apartir das 13h30, noGinásio da
Arsepum. As finais estão marcadas
para o dia 27 de novembro, em local
ainda a ser definido.

'l� diao u nmo ano e acre ito que temos

condições", disseMoras, lembrando
que a equipe já surpreendeu em

2003, por ser muito jovem.
"Continuamos com amesma base,
mas commaior experiência e isso

pode ajudar", comentou.
BRASÍLIA - O atleta Valmir

Vargas viajou ontem à noite para
Brasília (DF), onde disputa os Jogos
da Juventude Brasileira. O

'J-:;r{
jaraguaense, integrante da seleção,
catarinense, disputará ,;�'f;
modalidade de Lançamento ds:;
Dardo, onde ficou em quarto lugar'
nos Joguinhos Abertos de Santa,
C "E

' ",

atarina. spero um bom,
resultado e sei que posso disputar,
de igual pra igual com qualqueg
atleta do país", disse Vargas. ·A,
competição acontece entre os dias'
5 e 9 de novembro.

'

., II...:

Equipes deHandebol conseguem.
'�.r:5

três vice-campeonatos estaduais.
}ARAGUÁ 00 SUL - As equipes

da ADHJ/PasoldLab!FME conse

guiram três vice-campeonatos em

competições estaduais no fim de
outubro.AcategoriaCadete (16 anos)
feminino ficou com o segundo lugar
no Estadual, depois de perder a final
'por 14xlO para Criciúma, no jogo
disputado dia 23 em Itajaí. Já as

equipesMirim (12 anos), em ambos
os naipes, perderam as finais por um
gol de diferença para Itajaí.

Os jaraguaenses também foram

destaques na Taça Santa Catarina
de Handebol Infantil (14 anos),
disputada de 28 a 31 de outubro, em
Laguna, onde aequipe feminina ficou
com a terceira colocação e a

masculina levou o quarto lugar. O
técnico e coordenador da
modalidade em Jaraguá do Sul,
MarceloDias, lembrou que esse ano

tem sidomuitobomparaoHandebol,
já que a maioria das equipes ficou
entre os quatromelhores doEstado.

''Alémde todos esses resultados,
estamos classificados nos dois naipes
para os Jogos Abertos de Santa
Catarina", informou o treinador,
ressaltando o trabalho de base que
vem sendodesenvolvido nos 14pólos

� COPARENAULT

�_. Clio
ACOMPANHE O PILOTO

,

PELO SITE

'"
, ':'!

instalados no município e que-
atingem cerca de 800 crianças de
nove a 14 anos. "É dessas escolínhas
que vem a maioria dos atletas q��_
representam Jaraguá do Sul ri��
competições", lembrou.

, ;;
Para o técnico, as principais

conquistas do ano foram os títulds'"
,"�

masculino da Olesc e feminino óo
Estadual Juvenil, além do terce�o�
'lugar feminino na Olesc e o vf��j
feminino dos Joguinhos Abertos -d��
SantaCatarina.

'

" 'J

• Cinco profissionais
coordenados por Marcelo
Dias coordenam os pólos:
Everton Sales, Rosilete de
Souza, Ademir de Oliveira,
Émerson César e Maria
Terezinha Marcelino.

• As equipes que mais se

destacaram foram a

masculina que conquistou
a Olesc e o Juvenil feminino ,

que venceu o Estadual e
ficou em segundo lugar
nos Joguinhos. -,
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Participar no Orkut já é mania para muitos

jaraguaenses. Surpresos ficaram os

participantes da comunidade "Jaraguá do Sul"

quando depararam-se com seu mais novo

integrante: Moacir Bertoldi. Num misto de

empolgação e surpresa muitos começaram a

interagir com o personagem, sem nem ao

menos darem-se conta de que estavam

correspondendo-se com alguém que increvera
se com o nome do prefeito eleito a fim de fazer
uma brincadeira com a imagem do mesmo,
avacalhando ao extremo em seus dados

pessoais e preferências.
A situação tornou-se cômica, pois onde

facilmente percebia-se a mentira, viam-se

pessoas levando tudo a sério, discutindo pelas
questões levantadas pelo personagem virtual.
Por exem plo.ao ser feita pergunta sobre recente
evento realizado na cidade, o "Moacir" virtual
declarou-o como inconstitucional, e que iria

proibir futuras realizações. Imaginem a reação
dos mais ingênuos, respondendo seriamente à
brincadeira com discursos inflamados.

Um pouquinho menos de ingenuidade e

um pouquinho mais de inteligência podem
fazermuita diferença.

Obs.: recomendamos aos políticos
conhecerem esta ferramenta de contato ao

público. Mesmo tendo sido brincadeira, muito
pôde ser conhecido da opinião popular neste
episódio.

�--------

Gatos antialérgicos
Uma companhia da Califórnia acaba de

anunciar que criará gatos antialérgicos, ou seja,
felinos geneticamente modificados que não

provocam espirros.
O gato em questão será vendido a partir de

2007, por 3.500 dólares nos EUA e cerca de 10
mil (!!!) dólares no Japão, disse segundo Simon

Brody, presidente da Allerca, empresa
responsável pela idéia - o empresário espera
vender 200 mil gatos por ano em 2010, a

metade deles no)apão. Reservem os seus!

Em parte já prevíamos a lamentável vitória
do candidato-vilão George Bush. Nada pessoal
contra americanos, mas o que há na cabeça

'

desse povo, quando até aqui no Brasil

percebemos o erro que seria reeleger essa

fig u ra? Rea Imente, se merecem.
Resta saber quais serão as consequências

disso para o resto do globo.

Não, não é apenas impressão sua. A coluna desta semana está em clima total de Mares do Sul!

Contagiados pela boa vibe que a festa gera, estamos nos preparando desde hoje para a balada, que COmO
de costume, é o encontro de todas as galeras de Jaraguá do Sul. Em galerinhas caracterizadas ou não,
esperamos que todos se divirtam ao máximo, nesse que é um dos grandes momentos anuais da noite

jaraguaense.
Como bons amigos,recomendamos o consumo não exagerado de substâncias alteradoras de humor,

ademais,tudo éválido.
Ah, as fotos que estamos publicando esta semana são todas do evento do ano passado. Ficam aí pra

refrescar a memória.
Obs.:estão prevendo chuva para o sábado. Sabemos todos que isso não estraga a diversão (vide anos

anteriores), pelo contrário,a festa ficará ainda mais descolada.

I�
I

Center Som
371 284712752005

cach�çaria �9U�-.371 8942
. --

r
.

�arceiros
La

coluna:

fazer o quê?

Até o fechamento desta edlção, a Choperta Bierbude
não havia enviado sua programação.

*Dla04
__Quinta-feirall

- CachaçariaÁgua Doce
Música ao vivo com Peninha (Pomerode).

- QuintaCultural IScar
A partir das 20:30h: GRUPO ARUEIRA. O grupo é
influenciado pelos grandes compositores da música
popular brasileira, assim como pelos novos talentos: Zeca
Baleiro, Lenine e Chico César, e também executa com

grande profissionalismo composições próprias. No
pequeno teatro.

.

*Dia06
__
S'badoll

-IX Noite dosMares do Sul I C.A.S.
Animação:

o

Banda Pecado Capital e Cartão Postal - Muito Colorido e

uma tonelada de frutas
Este ano,com aumento da área da festa com instalação de
barracas na quadra deTênis.

Preços:
Até o dia 05/11 - Sócio - R$1S,001 Não Sócio � R$ 25,00
Dia 06/11 e na hora - Sócio- R$ 20,001 Não Sócio - R$ 30,00

Ao gosto do freguês
Piratas visando vender ainda mais,

produzem e fornecem tênis Nike Shox no

tamanho e cor desejada pelo cliente.
Caso deseje um original, o consumidor

terá de se contentar com uma limitada série de
cores em que os originais são produzidos para
cada tamanho.

A fábrica vê-se no prejuízo, visto que até
os clientes fiéis (e abonados) da marca estão
dando preferência à variedade que os camelôs
oferecem.

o nome do bicho
Seguindo a série de projetos de lei inúteis, i

apresentamos aqui mais um que está na

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados aquardando aprovação. Esse
novo projeto visa proibir os donos de animais
de batizarem os seus bichos de estimação com

nome de gente. Encabeça o projeto o

deputado Pastor Reinaldo, que defende as

pessoas que sentem-se constrangidas corri-a

situação de encontrarem um animal com o

mesmo nome que o seu.
Já que o assunto é tão importante,

levantamos algumas questões:como ficarão os

nomes estrangeiros (Rex, Lulú, Fido, etc)? A
Câmara dos Deputados lançará uma cartilha
com novas sugestões de nomes Uá que eles

parecem não ter muito o que fazer)? Posso ter

um cão chamado Malaquias (visto que não

conheço alguém chamado assim)? Devo levar
o animal no cartório para fazer registro?

E o povo, que já é sem cultura, ainda tem

que presenciar esse tipo de atitude pelos seus

representantes.

Coca-cola patriota
A Coca Cola anunciou que vai agregar as

cores verde e amarela à sua imagem
tradicional, para fins do mercado interno

(estão falando do Brasil). A novidade estará
presente nas campanhas institucionais da
marca e ainda em todos os projetos sociais
apoiados pela empresa. A campanha foi
desenvolvida pela DPZ do Rio e será veiculada
pelo período mínimo.de 1 ano.

Câmera com defeito tira
fotos raio-x

Um inesperado efeito de raio X faz com

que,além de tirar fotos no escuro, um acessório
de celular permita ver também as roupas
íntimas dos fotografados. O aparelho foi
desenvolvido pela empresa japonesa Yamada
Denshi para tirar fotos com.celulares Vodafone
no escuro. Os primeiros consumidores, porém,
notaram que, nas fotos, as calcinhas e cuecas
dos fotografados apareciam.

O defeito acontece porque o filtro que
permite as fotos no escuro usa o calor do corpo
para criar as imagens. Em determinados tipos
de tecido, as calcinhas apârecem. O efeito
colateral é mais notado quando a pessoa está
usando roupas íntimas escuras. A Vodafone
informou que não pode retirar o aparelho do
mercado porque ele é produzido por terceiros.

.�-- -�. --iil��;:;;-;rNt- -:�-- -----=:
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Por Darlon Anacleto/Cromoart

É incrível o poder de sedução que alguns
carros exercem. Seja pelo estilo
arrebatador ou. pelo tamanho da
carroceria, parece que alguns modelos
conseguem prender o olhar das pessoas.
Essa tarefa tem se tornado cada vez mais
difícil em meio à chuva de lançamentos,
especialmente de importados.
O Rexton, da coreana SsangYong é um
desses casos de sucesso. O modelo que
tem o desenho assinado pelo famoso
estúdio de criação de Giorgetto Giugiaro
consegue chamar a atenção reunindo as

características mencionadas acima. Com
seus 4,7 metros de comprimento e 1,83
de altura o modelo se destaca no trânsito
e as belas formas ajudam. É um dos
utilitários esportivos mais bonitos e com

um dos desenhos mais originais
disponíveis no nosso mercado.
Os novos modelos que acabaram de

chegar a Jaraguá do Sul trazem alguns leves retoques
cosméticos. Externamente, a grade dianteira passa a ter

os elementos horizontais divididos ao meio e o pisca
afixado no pára-lamas, passou de alaranjado para um

tom transparente. O desenho das rodas em liga leve
também é novo. Já no interior as mudanças conferem
mais sobriedade ao modelo. O painel, antes bicolor
agora tem tom único, mais escuro (nas foto que ilustra
a página, ainda está com a coloração anterior). Mais
escuros também são os "apliques imitação de madeira
no painel e no volante. O revestimento dos bancos e

painéis de porta também ganhou nova padonagem,
entretanto, é claro que o revestimento em couro o

enobrece ainda mais

Aliás, nobre também é o acabamento interno. Os
materiais são de boa qualidade, agradáveis ao tato e

com arremates bem feitos. Todo esse cuidado somado
ao invejável pacote de ítens de série torna o modelo
muito competitivo. De fábrica ele vem equipado com

trio elétrico, rádio com cd player, ajuste elétrico do
banco do motorista, vários porta-trecos e um prático

visor no painel com funções de bússola,
barômetro, altímetro entre outras funções, ideal
para quem se aventurar em trilhas fora de
estrada.
Dotado de uma terceira fileira de bancos, o
Rexton pode levar até sete passageiros, mas aí o

porta-malas fica comprometido. Outro prático
detalhe é a opção da abertura do vidro da

tampa traseira, que facilita um bocado a

retirada de pequenos objetos do porta-malas.
No quesito segurança o grandalhão coreano

também está bem servido: tem freios com ABS
nas quatro rodas, air bag duplo e tração integral
4x4.
Quanto a motorização, nada de novo, ao
menos por enquanto. Os motores são os

mesmos Mercedes Benz 3.2 a gasoliaa e 2.9 a

diesel, que rendem 220 e 120 Qavalos de

potência, respectivamente. Para 2005 é

aguardada uma versão diesel com 160 cavalos,
também da marca alemã.

Aliás, é justamente essa motorização que
confere uma especial credibilidade à

SsangYong, fator essencial para uma marca

relativamente' nova no Brasil.
'

Com valor inical em cerca de R$ 155 mil (por
faturamento direto) o SsangYong enfrenta

Lançado em 2002 o modelo continua atual e
muito instigante, mas ainda assim ganhou leves
retoques no visual, como a nova grade dianteira
e o desenho das rodas. Para superar a barreira da
pouca credibilidade que a marca ainda tem no

Brasil, o modelo oferece um pacote de ítens de
série bem recheado e a garantia dos motores

Mercedes Benz'

concorrentes como Mitsubishi Pajero Sport e
Kia Sorento, modelos que tem a seu favor o

prestígio da marca. Para driblar esse fato a

marca aposta na grande oferta de ítens de
conforto e conveniência, no visual arrojado
e na garantia de 2 anos sem limite de

quilometragem, tornando o modelo uma

opção bem interessante.

r--·-I BOAS P ERSPECTIVAS ,-- .. - ......-- .... -- .. ------ .. - ......------ .. ----- .. ----------.. -------------------------- .... ------ .. ---------- ..

,

!

! Os planos da Districar, importador oficial da marca no Brasil são bem ambiciosos para 2005. As

I projeções são de vender cerca de 450 unidades ao longo do próximo ano, bem mais que as 180

I projetadas de janeiro a dezembro de 2004. A marca conta atualmente com oito revendedores no país e

i a meta é abrir mais dois show rooms, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, com investimento

I previsto em R$ 1 milhão em estrutura, mídia e treinamento de equipes.

I· Além do Rexton a marca ainda comercializa o Musso, outro utiliário esportivo; a picape Musso Sports;o
! jipe Korando e o luxuoso sedan Chairman.
I • A SsangYong completou 50 anos de existência neste ano e na Coréia é líder no segmento sport
I utilities,

.

.

! • O Revendedor Dream Car, revendedor da marca em Jaraguá do Sul foi responsável por 27,7% do total
! de veículos comercializados durante 2004, número maior que o resgistrado em São Paulo, que

I comercializou 25,5% desse total.

• Auto· (enter •
I
/

*

•
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CORREiU DO POVO

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA,04 de novembrodel

Novos e Semi-Novos
Consórcio * Seguro * Financiamento

(4 ) 1
R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 ... Ao lado da Joa Vídeo Locadora

Telefbner
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Atendemos linha geral:

'�Cl, _aso

iNovo Uno Mille 2005 OKM
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Truppel Cor
VEíCULOS MUlTlMARCA�

Fone: 275 ..1183
Compra - vende - troca - financia

11-���!
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

•'
,,'

,

,> 376-1772/ 273-1001

Au•• C.n..r LTDA
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CAM.INHONIIT_

VOLKSWAGEM

Gol LO 16V GIII Branco

Gol 1.6 CL Branco
Saveiro Dourada
Santana 2000 MI Evidenci Preto

GM
Astra GLS vermelho
Kadet GL cornpl Cinza
Vectra GLS Verde'
Vectra CO Azul

Corsa Wlnd 4p Branco

Pick UP Corsa GL Branca

Monza GL Bordo

Chevet DL Cinza

FORD

Focus completo prata
Escort Hobby azul

Escort Hobby prata

FIAT

Palio EX Flre branco

Palio EOX 4p Cinza

Tipo IE Cinza

G 2000
G 1998
G 1995
G 1997

G 2000
G 1998
G 1995
G 1994
G 1998

G 1998
G 1994
G 1992

G 2002
G 1996
G 1994

G 2002
G 1998
G 1994

PICK-UP
5-10 Gabinada 2,8 grafite D 2002

Mitshubishi-Pagero Preta D 2001

Spotage 4WD',Compl Verde G 1998

Ranger XL C/Ar Vermelha G 1997

Blazer DL· Branca G 1996
F-l000' Dupla Compl Prata D 1995
0-20 De-Luxe compl Branca D 1995

F-l0PO Gabinàda Turbo Vermelha D 1993
0-20 Bordo D 1992
F-l000 Gablnada Turbo Bege D 1989
Kornb! Branca A 1984

COMPRA-SE - carro S -10 -vende-se Luxo, ano
linanc.Entr. + Saldo ano 00 - 97, diesel, bcode couro, branca,
03Jr: 9602-6353 cl Clovis ou equip, Tr: 9993-5946 ou 376-
Elalne 1678

._
ASTRA - vende-se Sedam,
99, 2,0, GLS, compl, 4 p.Ir:
3711-2468 ou 9953-1717

MONZA - vende-se ou troca- S-l O- vende-se cabine dupla,
se, SLE, 2.0, 90AR compl, 2' 98,compl, GNIJ.Tr: 9983-1925
dono ,Tr: 276-0397 ou 9103-
� VECTRA-vende-se

GLS,95,rodas esp, compLR$
OMEGA-vende-se 95,GLS, 13.300,00 ou R$ 3,900+
compl. + teto, azul.R$ 36x418,00Tr:9123-7355
14,800.00, Tr. 370-5918

Consórcio

Breitko f
Sua melhor opção em Consórcio,

www.breitkopf.com.br
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CLASSIMais

PALIO - vende-se EX, 01, Fire,
2p, rodas esp., CD.R$
15.500.00. Tr: 370-3574 ou

PALIO - vende-se ou troca-se 9123-7355 CIVIC - vende-se Honda,
PAMPA - vende-se 93 c/ por carro menorvlor.Tr: 370-

------- UNO-vende-seSmart,2001, 2002, prata, 50.000km c/
tração.R$ 8.500.00.Tr: 373- 5723 UNO -vende-se Turbo, preto, 2p. R$ 2.800.00 + 31 x GNV. Vlor a corno. Tr: 371-

------- SCANIA 110 -vende-se, 75,
3001 ano94,compl.,ótimoest.R$ 428.00.Tr:370-3574ou9123- 4978 ou 9109-5067 1113-vende-se,Turbinado,c/ Kit 111, reI., compl.R$

PALIO - vende-se 97,EDX, 4p, 10.500.00Tr. 9135-7729 7355 carroceria.R$ 28.000.00.Tr. 370- 34.000.00.Tr: 370-7144

arcond.,R$12.500.00.Tr:373- _---------------------4ffi3--------------,
3001

IIa GOlF-vende-se Gl,MI, 1.8,

•� branco, 4p, compl, impec.Tr:
371-8153 ou 9122-6233

.

USCA-vende-se 79, branco,

�estR$2.300.00.Tr. 9919- GOlF-vende-se GTI, cãmbio

4540 c/Daniel aut, 2001 ,compl.,+ couro. R$
::::::.:.-- 42.000.00.Tr: 373-3001

FUSCA - vende-se ou troca-

se 75 azul.Troca por carro + GOlF - vende-se Gl, 1.8,95,

�or.R$1.800.00.Tr. 9919-4540 -compl- ar; GNV, c/ apar. Cd.R$

c/Daniel
USADAS,

.

12.800.00 entro + 22xR$
214.00.Tr: 9132-3879 c/
Rogério

OPALA- vende-se 83, gas.,2p,5
marchas,som.R$ 3.000.00.Tr:
371-6913 c/ Sérgio

GOL - vende-se 1.6,91.R$
6.600.00.Tr. 9112-3138ou379-
1760

KOMBI- vende-se Furgão,
diesel, 82, branca.Tr: 371-
6702 ou 9973-9253

PASSAT - compra-se TS,
abaixo ano 79.Tr. 9139-0591 ou

372-4315 c/Geovan

, CORREIO DO POVO 3

- 1314 - vende-se, Mercedes,
-AliIoiolololoUoailoIlolM:.w... 87,reduzido,motor, ex, reI.,

1113 - vende-se, c/ Munck novo,toco.R$ 45.000.00.Tr:

1600Kg, 81.R$ 38.000.00.Tr: 370-7144
370-7144

-------

UNO - vende-se smart,04,
2p.R$17.000.00.Tr: 376-0700
c/Toninha

275-3711
372-1.919

�oros

TitanKS

Tiran 125

[371-1970)
Compra Vende
Troca - Financia

Não FechamosAlmoço
UnoCS branco

Horario de Funcionamento

Das 8:00 ás 1 9:00

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

SEGURANÇA E,TRANQUILIDADE
.411Ú4.<4�,,,,,�.4.t.s� <4�..te_�.
;;::�•.� em-�__� de�4""�

Guarda de Portaria
- Recepcionista
; Serviços de Limpesa e Conservação

SEGURANÇ.A ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

cROMOARTI
CRIAÇÃO & FOTOLITO I

cromocrtetg'terro.com.br

Viu s§? Até rima a gente erto!
��

VEicULDS

Temos toelaa linhade veículos OKm

Vectra GLS

Omega GLS+ GNV

Corsa Wind 2p c/ opcs
Pick Up Corsa +1000 do ar

V.W
Sanlana 2.0

Parati Turbo compl
Quantum compl + GNV

Gol GI14p
Gol 2p Basico

Gol2p
. Gol 2p MI Basico

Gol2p
FIAT

Tempr� 4é compl11()
Palio 2p Fire cf opcs
Palio 2p ED básico

Tipo 4p 1.6 IE

FORD
KA básico + rodas

Fiesta C/ trio
Escort 1.8 DH/Opc
Escort 1.61 GL

Escort GL

Monza SI EFI

Ranger XL +couro:cd

Imporatdos
Classe A

Clio 16V

CB 450 TR

CG Titan KS J50
CG Titan KS 125

CG KS 125

!!�!I
Aplicação de veneno
contra cupim
e baratas, aplicações no litoral
e na cidade.

Gilberto H.Klug
376·3245
9121�88'1 '1

Wille (ar Fones: 371 5917 / 9149 0840
Joaquim Francisco de Paula - Lote 16

Alfa Romeu 164 94 preta Gas R$ 15.000,00
Fusca 73 branca Gas R$ 2.900,00
Fusca 75 azul meta Gas R$ 2.500,00
Chevy 88 branca Gas R$ 4.500,00
0-60 Carroçeria 73 branco Oie R$ 9.500,00
OT trilha 82 branca Gas R$ 1.200,00
Brasilia 78 vermelha Gas R$ 2.000,00
RO 350 87 preta Gas R$ 3.000,00
Fiat 147 super inteiro 77 amarelo Gas R$ 2.500,00
Chevett 83 verde Alc R$ 2.500,00
Chevett 81 branco Gas R$1.500,00
Escort L 84 azul Alc R$ 2.700,00

,

�
.) • .' , ,.". ." 4�!

o:- ;
\) { ,

,

Horarlo de Atendimento de Segunda a Sexta Feira das 8:00 05:19:00 aos Sabados das 7:00 as 12:30
)

• I.'
,t� 'I:

" .", ."" ',',� �-: "' -;;,.,.�<e" ':.�. ;:l�':,�. \:, I"
,
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V'Votoraníilm I Fina ti ças

00
00
97
99
92
99
98
99
00
98

78

75

00

98
86

97

94

prata G
preto G
Vermelha GNV
branco G
branca O
prata G
cinza G
verde G
branco G
verde G

azul G

branca G

prata GNV

marrom metalico G

Corsa Wagon
Asrtra + Couro GLS 4p
F-l000 4.9
Corsa Sedam
0-20
Corsa Sedam
Corsa Wind
Gol4p
Gol2p
Gol4p
F-754x4

Rural4x4

S-10 Comp
Mondeo comp
Fusca 1.300

Escort compl 4p
Tipo Compl 4p

branco

prata
prata

G

G

G

f)

370-3113 •

ClioRL 1.0
CLlO RL 1.0 AR
CELTA 1.0

BJ,.AZER DLX 4.1 COMPL.
CORSA WAGON GLS
ASTRA GLS, COMPLETO
CORSA WAGON GL 1.6
PEUGEOT 106, COMPLETO
SANTANA QUANTUM 2.0, COMPLETO
MONZA GL, Cf TRIO 4P
MONZA SLlE
Uno SX 4p
UNOSX
Santana compl
Corsa 4p
Corsa Super
Vectra GLS

PalioEX4p

Preto
PRATA
VERMELHO
BRANCA
CINZA
AZUL
VERDE
PRATA
CINzA
AZUL
VERDE
Verde
Prata

prata
branca
Vermelho
Vermelho
Verde

2002
2003
2002
1997
2000
1999
1999
1999
1998
1994
1988
1997
1998
1999
1999
1997
1995
2000

Vectra GLS completo
Vectra GLS cornpl
Pick Up corsa

Omega GLS
.

Chevete
Corsa

Corsa

95
99
96
93
89
99
97

bege
cinza
Branca
cinza
azul
Bordo
branco

vw �)t
R$ 7.500,00
R$ 18.000,00
".::.YJi! <-,<:-� •

R$ 1.500,00

Gol1.6 azul

azul

bco
verd
verm

preto
prata
bordo

azul

preto
prata
cinza

bordo

cinza
verde
bco

prata

R$ 45.000,00
R$ 19.500,00
R$ 18.500,00
R$ 18.500,00
R$ 17.500,00
R$ 17.500,00
R$ 16.500,00
R$ 16.300,ÓO
R$ 16.300,00
R$ 16.300,00
R$ 15.800,00
R$ 14.000,00
R$ 11.800,00
R$ 7.500,00
R$ 5.000,00
4.200,00

5-10 De-luxe 4x4
Gol GII18V

Megane RXE
Clio RN 1.0
Corsa Wind Sedam
Gol cj Ar
Ranger
Corsa GL 16 SW
Fiesta GL CLASS
Golf 1.8 MI Compl
Escort GL 1.6 Compl
Vectra GLS Compl
Gol 16V
Verona LX
Monza SLjE 1.8
Gol

2000
2002
1998
2001
2001

2003
1995
1999
2001
1996
1998
1994

1998
1991
1988
1986

Façá parte da BV
financeira

você também

Celta 4p
Celta 4p cj ar
Corsa Sedan acjte
Vectra GL 2.2

GolG111

Goll000 16v cj opc.
Goll.8

Astra Sedam 1.8 GL comp.

Palio Wekend Stile

Palio EX 4p e opc.

Ranger Splash compl (6 cc)
Omega GLS 2.2 comp

vermelho 03

prata 03

cinza 01

prata 99

verde 00

Cinza 00

branco 96

Verde 99

Preta 99

Verde 01

preta 94

cinza 97

bran 97

preto 03

verme 03

azul 95

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

GjGNV
G

G

G

G

G

Vectra GLS
,.'

Fiesta Berson cj OH

Fiesta Berson cj Ar
Goll

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

1.6jTotal flex preto 05

1.0 -16Vj4p azul 98

1.0j4pjopc branco 02

1.8j4pjSL cinza 95

2p branco 03

1.0j2p branco 99

125 vermelha 04

4pjopc dourado 00

1.8j4pjcomp - Ar prata 98

2.0j4p branco 96

1.0j4p prata 02

1.0j2pjAc branco 99

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Fax Okm

Gol

Gol power

Ipanema GL

Celta

Uno SX

Sundown Hunter

Palio EX

Escort GL

Monza GI

Palio Fire EX

Gol Special

1994

1992

1994

1989

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

Palio EDX c/ opc verde

branca

branco

Branca

vermelha

1997

1999

1999

1993

1993

R$ 11.500.00
R$ 21.000.00
R$ 10.900,00
R$ 8.900,00
R$ 6.900,00

R$ 9.400,00
R$ 4.600,00
R$ 14.800,00
R$ 8.900,00
R$ 18.500,00
R$ 6.700,00

R$ 13.900,00
R$ 5.900,00
R$ 7.500,00
R$ 2.800,00
R$ 7.500,00
R$ 13.500,00
R$ 13.700,00
R$10.300,00
R$ 8.900,00

R$ 13.500,00
R$ 7.500,00
R$ 9.800,00
R$ 5.900,00

Marea ELX

Uno EX4p
TempralE Bv compl.
Elba Wekend 4p
FORD

Fiesta CLX 1.0

Belina II

Escort GLX 4p compl
Escort GL 1.6
F� 1000 Dupla Turbo Diesel

Verona GLX 1.8

VW

Galf GTI comp.
Gol CL 1.6

Gol CL 1.6 Ale.

Fusca 1,300 L

Gol CL 1.6

Ga11.0 8V e 4p
Parati CLI 1.6 � ar

Logus eli eomp + GNV

Parati el 1.8

GM

Omega Suprema GLS

Kadett SL 1.8 Ale.

Monza GL 4p/alc/eompl
Monza SLE

branca

prata
preto
prata

1996

1989

1998

1993

1987

1990

marrom

azul

Branca

branca

Bege
bege
prata
branca

branca

azul

azul

1995
I 1990

1992

1981

1992

1999

1997

1993

1993

cinza

azul

cinza

verde

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

Vectra GLS 2.2 compl + ar digital
Gol GIII2000 1,0 4p
Senic RT 1,6 2000 eompl
Escort SW 1.8 GL 1997 compl
Vectra CD 2.0 1994 compl
Uno Mille 1991
Palio Fire 1.0 2004 UmpjDesem.
Corsa Milenium 2001 4p LimpjDesem
Goll.61991
Renaut Clio1.0 2002 Basico 4p
Ford Ranger 2001 4p turbo diesel compl
Omega 3.0 compl
Uno 20011.0 4p cjTrio eletrico
Piek Up Corsa 1.6 1999 cj RLL
Corsa 1,02001 4p LimpjDesemjAQjAC
Logus CL 1.8 1993 AQjDesem
Palio Wekem 1.0 16V Fire 2003 comp!
Celta 2004 4p 1,0 LimpjDesemjACjAQ
Siena Fire 2001
S-10 2.5 Turbo diesel 1996 compl
Fiesta 4p 1998 LimpjDesemjAQ
Siena 1,6 1999 4p eompl
Gol LO 1996 LlmpjDesenjAQ
Astra GL 1.8 2001 eompl
Kangu 1.6 2003 eompl
Senic 1.0 2004 Alize compl + couro

Kangu 2001 cj AC
Senic 1.6 2000 compl
Veetra GLS 1997 Com I Ar Ba CD

5,
pa
L·;
cc
Fi<
MI
p,
G(
Es
G(
Só

Azul Mela",
Azul Melai.
Branca
Branco
Azul Metal.
Prata
Prata
Azul Meta.,
Azul
Verde
Verde Meta:�
Prata
Prata
Prata
Prata
Azul
ClnzaMeta�
Cinza

Faça parte da B
financeira

você também

Cinza

branca

prata
cinza

Azul

preta
vermelho

Branco

Vermelha

azul

vermelho

Vermelho

prata
branco

branco

branca

G

GNV

G

D

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G
G

G

Saveiro

Go11.8

S-10compl
Vectra GL 2.0 comp.

Golf 2p comp. GTI

Monza4p
Fusca 1300

CBX200

Uno tO

Celta4p

Logus 1.8 cornpl.
Corsa Sedam 1.6

Corsa Super4p
Corsa Super 4p c/Ar

Pampa 1,8

BARRA VEICULOS
Rua: Angelo Rubini s/no �arra do Rio cerro:

ena
bege ena
brancO Sol
verde 801 S
cinza �Ol ti
verm lesti

prata
prata
azul
cinza
brancO
prata
azul
brancO
brancO
cinza
marrol11

1992
2000
1997
1995
1996
1994
1995
1995
1997
1998
1992
1993
1983
1995
1991
1991

D-20 Custon
Blazer DLX 4x4
Corsa W�gon
Corsa Wind 1.0
Corsa Wind 1.0
Gol CL
Parati CL
Tempra IE 8v
Quantum
Vectra GLS
Kadett si
Logus GL5
Mercedes 608
Golf GTI
Verona
Escort

Die
die

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
alc
die

gas
gas
gas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VEíCULOS
370 ..7516

ompra "�,�!!�,�"" ,w!�.��!l, .." .. , ,�!�.�I1�i,a,.
a\Yàl!éri'�iu�f�fl4���",)>>·�'!�n@.,.��"Rt'LMl'lhª.. .1 �ª.rªgua �o SUl- �C..
Golf 2.0 comp],
Pampa
Saveiro Diesel
Hilux Sw4, diesel

Fiorino furgão
Santana GLS compl.
parati 2p 1.6
L-200 Diesel
Corier 1.3 Furgão
Fiorino pick up
MonzaSLE
Palio 4p
Golf
Éscort GL1.6
Go1Cll.6
Santana GLS cornpl

Cinza 98
94
89
93
96
92
97
96
00
95
86
00
95
88
90
88

Vermelha

Bege
Cinza
branca
Azul
Cinza
Cinza
branca
branca
verde
azul
bordo
Verde

prata

:ARROS NOVOS E USADOS
M

prata Gas
2004
2002
1997
1991

GNV
Gas
Gas
Die

2001
bran
bran
cinza

preta

IGI1I4p 8V

City GIII compl 4p
ati ct dh

ORD
ndeo Clx corro prata
erona·GLX corno 4p
lesto 4p cinza

mportado
enaut Megane cinza

bran 2000

prata
cinza

Gas
2003
2001

Gas
Gas

1998
verm

1998

Gas
1996
Gas

Gas

2001 Gas

Veículos de

bege
azul

preto

prata
Cinza

azul

cinza

dourado

vermelho

prata
vermelho

prata

prata

branco

branco

A

G

G

G

G

G

R$ 3.400,00

R$ 8.500,00
R$ 8.500,00
R$ 8.900,00

R$ 9.500,00 4.500+25x370

R$ 17.900,00

R$ 7.500,00

R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
R$ 15.500,00

R$ 7.300,00

R$ 4.000,00 32x370. V10. 10ABN

R$ 5.500,00
R$ 17.000,00
R$ 4.200,0

G

A

o

G

G

G

G 55
Roxo G 00

E MUITO MAIS

275·1184
Rua Angelo Schiochet 99
89251-600 - Jaraguá do Sul

enocr

�
10 1.6 Compíena Clio I O) 01

•

Sol Speciall O01 trend GIII'
lesta
area HL)(
elta 1.0 VHC
no EP 1.0
aveiro 18
1000

.

motor MWMonza SL 2 OG TOday
.

G
t pj trilha
no Sx

garfite16v/top de linha
c/ar/tr/4p/alarme
4pj16v/ar
c/ ar eond.
c/ dh 4p

2001
2001
1999
2003
2002
2001
1999
2003
1996
2001
1992
1993
1991
2001
1986
1998

branco
branco
branco

prata
preta
preto
cinza
branco

cornp.
c/ ar + pers. Gas

4p, c/ ar
c/ dh Gas.

c/vídro.teto.dh
2p. Gas.
gasolina

prata
vermelha

prata

cinza2p/Gas

.4.rduíno
Veículos 371·4225

Rari�erDiesel C.'bUPla 4�4 c;m� 4p

Clio RN 1.6 16V Ac+Dh+Ve 4p

4p

2001

1998

2p 1998

2p 1997

4p

'4p

1997

1996

Novos e Usados 370-0013
PRATA
PRATA
BRANCA
PRATA
PRATA
VERMELHA
CINZA
CINZA
PRATA
BRANCA
CINZA
PRATA
AZUL
BRANCA
VERMELHA
PRETA
PRATA
AZUL
LARANJA
AZUL
BRANCA

GASOLINA
DIESEL
GASOLINA
DIESEL
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GÁSOLINA
GASOLlGNV
GASOLINA
ALCOOL

2003/2004
2002/2003
2002/2003
2002/2003
2002/2003
2002/2003'
2001/2001
2000/2001
2000/2001
2000/2000
2000/2000
1999/2000
1999/1999
1998/1999
1998/1998
1998/1998
1997/1998
1997/1997
19961-1996

.

1995/1996
1994/1994
1990

PALIO F1RE
FRONTIER 4X2 XE
FlESTA 4PTS AR
F250 XL L
CORSA CLASS1C
PALIO F1RE
GOL 1.0 PLUS
VECTRA CHALLENGE
CELTA
CORSASEDAN
GOL 1.0 16V 4PTS
CORSAWIND
ASTRAGL
GOL 16V
SAVEIRO CL 1.6MI
GOL 16V
CORSAGLW
BLAZERDL
FIESTA CLX
UNO MILLEEP
GOL 1000
SAVEIROCL

G 71
G 69
G 97
G 97
G 92
G 85
G 97

85
G 90
G 78
G 90
G 87

83
G 2.000
G 84
G 87
G 95

2004
G 97
G 95

2002
93

G 97
G 79

E MUITO MAIS

R$2.300,00
R$ 3.000,00
R$ 12.000,00
R$12.000,00
R$ 7.000,00
R$ 4.800,00
R$ 16.500,00
R$4.000,00
R$ 6.500,00
R$ 3.500,00
R$ 6.500,00
R$ 5.200,00
R$ 4.000,00
R$18.000,00
R$ 2.900,00
R$ 5.500,006 cilidros
R$ 8.000,00
R$ 18.000,00
R$ 10.600,00
R$1.500,00 + 33x315,76
R$ 17.000,00
R$9,000,00
R$ 1.300,00
R$1500,00

Branco
Verde
branco
branco
branco
prata
preto
Azul
Prata
Bege
marrom

Azul

Bege
Verde
Dourado
Azul
Preto
Vermelho
Cinza
vermelho
Prata
Prata
roxo

vermelha

Fusca
Fusca
Gol
Gol M11.6
Gol
Gol
Golf GlX 2.0
Gol
Belina
Variant
Santana 4p
Marajó
Saveiro
Corsa c/ A.C.
Chevstte
Opala
Tipo
Uno
Tipo 1.6+ AR
Fiesta
Palio
Escort 1.8
Bis Sundown
CG 125

Astra

Blazer

Omega GLS

Fiesta 4p 1.0

Silverado

Palio 1.0 4p
Palio 1 •. 0 2p

Vectra GLS 2.0 compl

S-102.5DLX

Suprema 2.2

Calibra Compl
L-200 4x4 compl

Ka 1.0 cf trio

F-l000 C. Dupla
Santana 4p GI

Variant

S-10Compl

Bco

Bco

Bco

azul

Bco

2000

1999

1998

1999

1998

1998

1998

1997

1997

1996

1994

1993

1997

1990

1989

1974

1997

GNV

GNV

GNV

Gas

Ale

Gas

Gas

Gas

Dle

Gas

Gas

Die

Gas

Die

Gas

Gas

Gas

Bege
verm

Bco

preta

bordo

verm

azul

prata

verde

azul

azul

Bca

V Votaran!tim I fin.at1ç,ilS

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

;�R 2SÓ -'I<m'53 _ Guaramirim (47) 373-0127
•

" t

,
•

�

>

�
,.

,
.

vw 8.15001.01 chassi Vinho Mel. R$ 57.000,00

vw 01.01 Carroceria Longa branca R$ 60.000,00

MB 1313 81.81 chassi branco R$ 34.000,00

vw 23.250 E 04.04 6x2 carroceria prata R$110.000,00 + 30x1.800

vw 15.180 00.01 chassi branco R$85.000,00

Volvo NL 10. 310 6x4 94.95 branco com cacamba R$ 105.000,00

Faça parte da BV
financeira

você também

311-0802
311-8281

flxp. Ant.ônio Carlos ferreira, 130 _ Centro - Jguá do Sul
,"- • � -' ",,'" "�q � ,

Parati 16V cl Opc
Gol Gll18V
Gol Glll 16V comp

.

Palio Wekend Stile 1.6 comp
Palio EDX 4p c/Trlc
Palio Week. Comp
Clio Privilége comp
Scenic RT 1.6 comp
Scenic RXE 1.6 comp
Scenic RT 1.6 comp
Scenic RT 1.6 comp
Clio Rl cl AC
Courrier 1.6 comp
Fiesta cl Ar
Ka Gl cl opc
Escort SW cl ArIDH
Corsa 4p/Flex comp
Celta 4p/Ar
Celta 2p/Ar
Astra Ratch GL comp
Astra Sedam Gl compl
Vectra GL comp

prat 1998
cinza 2001
prata 2001
cinza 2003
vermelho 1997
branco 2001
prata 2003
bege 2002
cinza 2001
preto 2002
cinza 2000
dourado 2000
'prata 2003
preto 2003
preto 2003
vermelho 1997
prata 2004
prata 2003
preto 2002
prata 2001
branco 2000
ver,elho 1999

Rua Prel.Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

310-2381
94

98

98

93

94

98

98

97

94

97

90

89

95

86

95

90

95

R$ 12.800,00
R$ 13.000,00
R$ 13.800,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 12.000,00
R$ 16.500,00
R$ 14.500,00'
R$ 12.800,00
R$ 21.000,00
R$ 5.600,00
R$ 5.300,00
R$ 5.500,00
R$ 3.600,00
R$ 15.50Q,00
R$ 6.500,00

R$ 8.900,00

Omega Gl cornpl.
Corsa Super
Corsa 4p comp!.
Tempra 16v ouro

Verona LX 1.8 ale

Palio EDX'

Perua Swcompleta +GNV

Perua SW compl G
Vectra GLS corno
Vectra GL cornpl + GNV

Monza SLE

Monza

Asia Towner furgão
Uno

Alfa Romeo 164 comp.» Teto

Trailler Angola cl 1 eixo

Kombi stander cl 11 lugares

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA, 04 de novembro de 2004

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Fone/Fax:370-571 2
laguna cornpl 95 vermelho

I ReM, Traflck 98 branco
Manda0 ClX 97, ozul
Clio RI 99 vermelho

I Clio RN +Ar 02 cinza
I Sephio LS 99 branco

I Peugol 106 99 branco
I Peugot 1 06 98 verde

II �,a,
lio EIx 4p branco

PalioWekend 97 ouro

Escoo SW 16V 97 branco
Escoo SW 98 verde

I Tempro 8V 93 bronco

II vecíro GLS 96 cinza

,
Corsa Wagon O 1 Cinza

I. �::.��;:�::�n;:�;;:;I�: 27 ,

-----'---

_ CBX 200 - vende-se Strada, TlTAN - vende-se 125, 2003,

� verm. 98, irnpec. Aceito troca, prata.as 1,500,00 + 18x

Tr. 91 03·7895 ou 91 03-2613, 205,00.1r. 9123·7355
BIZ -'vende-se 03, verm,,' ,

seminova.Ir: 372-7912 ou TITAN - vende-se c/ part. TITAN-vende-seCG,ES,2000,
9135-8785 eléb:,R$ 4,300,00.1r: 9953-2627, ótimo est.R$ 3,600,00,Tr: 47·

9117-5839 Eder

. Fiat Palio 4p 2004 Preto R$ 20.900,00
Uno 4p c! ar/fr Verde R$ 15.500,00
Uno 4p 2002

'

R$ 14.500,00
Celta 4p 2003 Prata R$ 19.900,00
Renaut Clio comp 2003 Cinza R$ 26.500.00
Corsa Sedam 2001 Branco R$ 16.800,00
Fiat Siena SX 2001 Cinza R$ 19.800,00
Vectra GLS 2001 Cinza R$ 30.000,00
Golf Gil! 2001 Preto R$ 42.000,00

MONTANA
MULTI·MARCAS

I M P o R T A o o s

�c2m 94 ocuo \ie'de

avt:: EX
'

97 atQll1ib b<lrloo

PEt.X3Eor 11):; 00 io ti'q Rha:z. azui

F'E.U?BJl"OOlXS 97 � llm;o

f'EU3ECIT.(6 , ro � rmta
PEI.X3EOT .(613FlEflCK 94 � (:rela
,.APA.AlJSE 94 �€N llm;o

Q-fARADE 00 4p\1xtls P'aIó

NACIONAIS

f.1((1) , 00 �,!llIJ
&10 97 �'ab" tl1ro:I

Brasilia 75 impecá.el vem

F\.J&)\ 83 1Ero. b1rW

ESPECIAIS

F\.J&)\ (fi P/�

KO\i19i 00 t.ri:P d:rP�
V/lRIANT

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FON E: 376-1678
i .

i TWISTER - vende-se preta, TWISTER- vende-se, preta, 02,,

2002, 250ee, ótimo est, c/ c/ 14,000Km, ótimo est.R$
24,000 Krnrod,R$ 7,500,00,Tr. 7,200,00,Tr. 372-1528 c/Gabriel

, 9104·6677 c/ Luis

Lançamento

Camera Digital
Olympus 390
A Vista R$ 699,00
ou 1+5 R$ 116.50
no'cheque

Nokia 1100
no Pré-Pago
A Vísta R$198,00
ou 1+9 de R$19.80
no cheque

Temos tambem outras marcas

e modelos de cameras digitais

, Iii Fiat Sfrada
.

2000 Branco RS 16.800,00

Ran�er, XLT comp 1999 .

verm., Ri
41.000,00

Gol -16V 1999 Azul R 14.500.00
@ Corsa Super 19.97 Branco R 13.800,00

Audi A3 comp 1997 Prata R 33.500,00
Corsa Wind 1996 Preto

RI9.500.00l-200 4x4 1995 Azul R 28.500.00
Escort Hobbv 1994 Prata R 7.500,00

I Escort Hobby 1994 Prata R 7.500,00
"

I Pampa 4x4 1993 Prafra R 8.50.0,00I Voyage 1988 Marrom

R�5.800,00
•

L
CG 12.5 cf part 2002 R. 4.250,00 ,JCG 125 2001 R 3.900,00

�!��"l,m�",�_,��,%_=�,*,��_����,""��,,,,",,,,,,,_�,,__�,mm�����m�9;=���"�,,�"="�,,,,�

I
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QUINTA-FEIRA. 04 de novembro de 2004
CORREU 1 DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 7

se, de írutas.Tr: 9146-
7484 após 14hs

ANDADOR - compra

se, pi bebê,Tr: 371-8772

ou 9101-3494

CELULAR - vende-se,
Motorolla c-210,R$
150,00,Tr: 9135-9199

COMPRA-SE pinus
toras, em estaleiro ou

árvores em pé.Ir: 374-
*1196 cl Datargnan

ryAidano contabilidade
I ... Declaração de Imposto
i ' t!.
i d�,r�nda "

I rb '" Abertura, de fiÍ'rd
'

I'" Contratos .. Contabilida�e
i

COMPRA-SE
BALANÇA - compra- banheira cl pé,Tr: 9905-
se, elétr. cl marcador.Ir: 6102
371-8772 ou 9101-3494 --------

.. custos pI'�

'"
.. ,1)1$ll'atos

Fone: (4�)"J11' 241'0; ; FâX"'"f7'� 0197
E-mail: aldano(q-.netuno.com.br

Rua: CeI. Procópio Gomes de onvetra.
n" 288 - centro - Jaraguá do Sul

COMPUTADOR
CACHORRO - vende- vende-se, cornpt.as
se,Pit Bul, cl 50 dias,R$ 700,00,Tr: 9979-0605
200,00,Tr: 8805-04981 600,00, Tr: 276-0397

noite
CACHORRO - procura
se, pinther, preto, n°, 1,
sumiu no bairro

Czerniewicz,Tr: 372-3897,

CARRINHO - vende-se

ou aluga-se, hot dog,R$
550,00 3x ou R$ 110,00 por
mês aluguel.Tr: 9117-2447

CALCULADORA
compra-se, HP - 12C, Tr:

370-5271

COMPRENSOR
vende-se, Schulz, 1 °

pés.Tr: 370-7970 CHURRASQUEIRA
vende-se.Ir: 371-2965
ou 371-4979COMPRA-SE

teclado Yamaha,
profissional, PSR620,
pga à vlsta.Tr: 374-1483
ou 9992-8400

OVO vende-se,
Philips,615,R$
300,00,Tr: 9135-9199

COMPRA-SE bife EQUIPAMENTO

quente cl 8 cubas, ótimo vende-se, pi padarla.Tr:
est.Tr: 371-8772 9117-2926

-------

ESTEIRA - vende-se,
elétr.R$ 260,00,Tr: 9905-
2385

CAMA vende-se, CONTRA BAIXO

solteiro cl colchão.Tr: vende-se, Phil,

9146-7484 após 14hs profissional, 4 cordas,
semi novo, capa, cabo e

CENTRIFUGA - vende- pedaleira zcorn.Rs FREEZER - vende-se,
4201, 2 p, metattrro.as

ESTADO SANTA CATARINA! PODEÁ JUDICIÁRIO
çP'iP�rca de Jaraguá do Sul/ 2" Vara Cível
,

"'"me Cristiano Wackerhagen,67, Vila Nova, • CEP'"

9259.30�, Jareguá do Sul - SC
ireito: Q�.!!�na Tamanini,��eira Peres

ã (o): Judicial: Ana Lúcia R'ozza
TÀL DE INTERDiÇÃO - ART.1164,DO CPC

"EspéCi,e e, Número do Processo: Interdição/Extinção da
,

,,' Interdição,036.03.007081-9
F\equeren\e:'Maria Rodrigues da Gosta

,

dito a)(s): "Çlonçaives
'

óstic étardo mentalleve<� demência n

. Data <;Ia'Sentença: 06/04/2004. Curador(a),
do(a): Maria Rodrigues da Costa:
presente, os que virem ou deleconhecímerno

rtes de qU€i;'d�st,e juízo de,. Di.f.eito, tramitararTl."
.

uto.sdó'rprop;sso epigr�faao,at� sentença�:
á á me�i�� cpostulada,'copforrTle transcrito'f!i'

.part�i�1;lR�hâideste edital'e nomeado(a) ó (a) curador(a),
.

'. , ceítando a incumbência, prestou o devido
está no exercício do cargo. E, 'para que chegue
nto. de !ódo�! partes terceiros, foi expedido o

I,. o qual �er� éI.tíx;:ido no loc' e costume e
.

publiéãd� haforma de lei: ",:
Jaraguá, do.Sul,14 de outubro de 2004.

VIA.
OHICA
r:' :.;;,))':.�,� ''''

�ua'habllitação
COm maior rapidez

500.00,Tr: 371-5917

R: Major Julio Ferreiral 170 • Vila lalou

FREZA - vende-se,
KF30, Koni, 90mm de

. mesa,ótimo est.Tr:
376-3568 ou 371-0431

GELADEIRA
vende-se, biplex 3201,
Cônsul.R$ 350,00,Tr:
9113·2661 cl Paulino

ROUPA
- vende-se, casal cl 1

mês de uso, De R$
1,062,00 por R$
450,00.Tr: 370-3142

MESA - vende-se,
centro, espelhada. Tr:
372-1448

IIfIIESA vende-se,
jardim, artesanal.Tr: 372-
1448

MODEM vende

se,ADSL
USROBOTICS, 9001,
seminovo, na caixa.R$
190,00,Tr: 372-0354 cf
Cássio

MOTOR - vende-se,
trifásico, serninovo.Tr:
370-7970

PROCURA-SE
banda de Rock ou

outras pi tocar
Bateria.Tr: cl Adenilson
370-2959 ou Junior
9155-608

SÓCIA - procura, com

50% do capital, para abrir

neg. de alimentação ou

outro ramo interessante
e íucratlvo.Ir: 9909-7562

OFERTA POR TEMPO LIMITADO

GUITARA - Phil, prof.,
2 oitavas, sistemas

Cloyal rouse,

compl.R$ 750,00.Tr:
276-0397 noite

LIVROS - vende-se,
coleção, curso

enfermagem.R$
450,00,Tr: 370-2183 ou

9145-6320

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL.

Centro de Formação
de Condutores

• PLAY$TATIOH 2

'XSOX
• PLAYSTATION ONE
'DflEAII1CAST
* Nllm,NDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME SOY ADVANCe:
• NINTENDO GAME CUBE

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

• Renovação
• Carteira provisória

• Segunda via

FOné (47) 374-0548 - autOiJflica@pop.tOIll.br

Mánuores e revesUmemos lida."ME

Granitos: Cozinhas, Banheiros, Escadas, Tumulos e Jazigos.

Revestimentos: Grafiato, Textura, Massa Corrida e Pintul9
r.

Es�.�.p���,�!_?=§�?.��!�.i�.:.�"9..!.�����,���"�?
Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Fabricados,no Brasil til

cOo AUTHENTIQUE 1.0 8V 2P 04/05

• Fabricados no ,Brasil

Rede Renault. Mais de 160 Concessionárias 110 Brasil.

Ar quente, Barras de proteção lateral, Faróis com duplo
refletor óptico, Vidros Verdes.

Avista

'.1'�r T"'b,49� ENT.+24x (lJ

Liberte
BLUMENAU
322· 8800

ITAJAí
348· 8460

JOINVILLE
435· 3700

Vale do Itajaí e Litoral Notte � se

tJARAGUÁ DO SUL
370·6006

�$)Promoção lIállda enquanto durarem os estoques na Concessionária oecso Ptlvllége 1.6 16VHatch ou Sf;!dan. O cr�dljo de 3.000 Km de combusllvel gráUssão referenciais eestão baseados em um consomemédio de 1 OKm/l; sendoo preço base do combusUvel gasolina a
2,20 porlilro, Esta ofei'W não abrange os veIculas destinados à locadoras. auto-escola, deficientes flsíeos, autarquias e órgãos públicos, léxJ. test drive, transporteda pas$Sgeirose ainda vendas realizadas peta Intemet. (2) Preço a vista do ClioAuthenllque 2 portas 1 ,O av

�5 semAirBag duplo. corsólida, sem opcionais, Com IPVAe LicenciamentoGRÁTIS. Válido somente para veiculas adquiridos pela lntemer, Frete incluso para todo oBrasil. (3)Taxas de Juros válida para as Linhas Clio ( excetoAuthentlque04/04 ) êScénlc04/04 e 04105,
egan� 04/05 e anteriores e Kangao 04/04 e aníeríores, O km, nas seguintes condíções: Flnanclamenlo peloCDe ( Crédito Direto ao Consumldor) com entrada de 60%dovelara vista t $SIdo financiado em 24vezes com Taxa Clíente prefixada de 0,49% a.m, + IOF t R$ 2,15

por lamina do BOleia Bancário. Financiamento RenauU através da Cia. de Crédito, Financiamento e InveslimenloRenault do Brasil. Crédito sujeito a anllllse e aprovação de cadastro, Taxa de abertura de crédito (TAC) não Inclu·sa. consulte o valor paresua reglão,As taxas

�Odet'l'loseralteradas sehouvermudanças signlflcatlvas noMercado financeiro sem prévío aviso, Não esillo Inclusos os lIalores de trete, pinturametálica e opcionais. A Renaul! reserva- se ao direito de a.lterar as espee1ficaçOes de seus: veiculas sem prévio.aviso.
reserves vída. Cintos deseg:urançaern conjurltocom Air bags salvam vidas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. i'

od linh ox

m

371-4000

Promoção valida até 26/10, ou enquanto durar o estoque
Taxa de 0,99 subsidiada pela Caragua com seguro prestamita

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 04 de novembro de 2004

Empresario, boa aparencla, cfuquentão,
divorciado 1.72, 80kg, carinhoso, grisalho sem
vícíos, procura conhecer mulheres ate 4S

anos, claras, mllgras, de estatura baJxa e UIIO

fumante. De pl'f)ferencia de Si!. O.tinida de

pretercnclal I'rúl1clonal Liberai.
PARA COMPROMISSOSERJO

�

BATERIA - vende-se

seminova, compl.R$ 500.00.Tr:

276-385:.::.0_--
;;;ETA - vende-se.R$
60.00.Tr: 376-3003 ou 9119-

1aiO

Fone: 47376-2936 ou ex
Postal464

LIVROS - vende-se coleção,
FATlADOR-vende-sedefrios, curso enfermagem.R$
automático.Tr. 371-6452 à notte

450.00.Tr: 370-2183 ou 9145-

GELADEIRA-vende-se 2301, _6320 _

ótimoest.R$170.00.Tr: 274- MESA - vende-se centro,
8352 espelhada.Tr: 372-1448

GERADOR - vende-se de
MESA _ vende-se jardim,

energia elétr. 4T.R$1.000.00.Tr: artesanal.Tr: 372-1448
275-2349 cl Ademir

TORNO - vende-se retifica, de
disco e tambor de freio e

outros equipo pi oficina ou

borracharia.Tr: 473-9818

TORNO - compra-se
seminovo.Tr: 376-2224

VENDE-SE - fogão à lenha
ótimo estado. R$400.00.Tr:
273-6050

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DOIMSS

AGORA-VOCI TEM DINHEIRO' '_
FACIL E SEM aUROCUelA ,.

J Até 36 meses para pagar;
J Sem limite de idade;
J Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS;
J Empréstimo sem consulta ao SPC/SERASA (E fazemos empréstimos
para servidores publicos, estaduais ou federais, ativos ou inativos).

. Fono: 31D-6261
'Rua Antônio Carlos Ferreira, 650

Bairro Nova DrnsilÍlt - J'wuguã do Sul �. se

CORREtO DO POVO

CLASSIMais CORREIO DO POVO 9

ENCANADOR & eletricista'

(47) 9975-5659�
Cf Bruno

....._,.

�
Rua: Exp. Gllmercindo da Silva, 616 - Centro - lara uá do Sul - SC

VIDEDGAME - vende-se

Dreamcast, cl 2 contr.
e 3 jogos. R$350,00.
Tr: 376-2206.

Pós-Graduação Loto Sensu

,/ GESTÃO ESCOLAR
,/ PSICOPEDAGOGIA

Duração 10meses
OI _nln>_"41

VIDEOGAME - vende-se

Play Station, cl 2
contr., 3 jogos .. R$
250,00. Tr: 376-2206.

Informações;

0800.708.88.88
Local do. corso." matriculaa:.

III,tltulO EdllcaclOtlaI Jallllll.1I
A\I. pr='$. Ep'it�IQ �$$Qi'liC76 " centrO

Consorcios Contemplados Para
Imoveis

�
PIComprar, reformar, construir ou

hipotecar. Seu Imóvel pi Capital de giroDe R$ 20.000,00 a

R$ 30.000,00,

e R$ 40.000,00 Entr. + parcelas
Fone: 47378-3553

R$ 5.000,00 Presto R$ 5

R$ 10.000,00 Prest, R$<: O

R$ 15.000,00 Prest. R$ 161,71
oumaior valor atéR$ 75.000,00 já

liberado de imediato
'

ou 478809-4094

SUPER MASSA
GRAFITADA

" Economia
v Resistência
" Rendimento
v Impermeabilidade

Acruórlos em geral!
Roupas Intimas i

. Brlncooelrasf

cosméticos!
Iilnta5las:

omai6 eot11plcto emtro
b� $�ÇOS para 6eu Al"n'11i50

Aaestrsrnento e Escolínha
para Todas as Raças e Idades

ATENDEMOSSÁBADOSATÉlSh
(47) 370-8563 - 9103-3580

.................... mm. .. .. .

mi�\ 'FRAN I

r'.:;:;.U
-

STÚDIO FOTOGRÁFICO!
....<.;..>� l

��ft)
Fotos Infantis, Gestantes e Books �

.AI Revelacão e Reproducão f

� I
....

I E-mail:
.

i FrancifotoS@ibest.com.br .

[ Rua Barão Do Rio Branco nO 411

ISala 3 Jaragua do Sul se
'

Estamos Convidando todos os clientes e

amigos paro conhecer II coso c/
lindas e belas ócomponhanfes

24 hs ao seu dispor.

1275-0052/273..1174
enderefD, atendimento e entrega com total priYdcldade !

l��c®seX:S��p!�r�u.u.�:.�OITl:.b.!.:."����oJl!a.(�qua.:.cO'ITl:b!!

60 meses
C100 BIZ ES--R$ 106,47
YBR 125 K-----R$ 103,75
CG KS--------R$113,59
XTZ 125 K------R$130,26
NXR 125 KS---R$ 133 97
Twister 250----R$ 188:96
Tomado 250---R$ 207,48
NX Falcon------R$ 263,05

73 meses

R$ 11.478,00---R$ 177,3
R$ 12.966,00--R$ 200,
R$ 14.178,00--R$ 219,
R$ 15.276,00·-R$ 236,
R$ 16.669,00·-R$

77mes
R$ 19.321,00·
R$ 22.890,00

60
R$ 24.690,

meses R$ 26.500,00--
R$ 10.640,00-R.$ 263 05 R$ 29.520,OQ--R$
R$ 12.966,OO---R$ 252:85 R$ 32,467,00--R$
R$ 14.178,00-R$ 276,48 R$ 34.920,00--R$ 569,
R$ 15.276,OO--R$ 297,88 R$ 37.850,00--R$ 616,98
R$16.669,00-R$ 325.06 R$ 41.100,OO--R$ 669,96
R$17.994,OO--R$ 350.89 R$ 43.090,OO--R$ 702,39
R$19.480,OO--R$ 379.87 R$ 44.491,OO--R$ 725,23
Confira outros planos e crédito

* ( 03) três contemplações
ensais.
ntecipação de parcelas na
m direta ou inversa.
ce embutido de até 30%.
ução das parcelas apósa

" ntemplação.
..Prazo indeterminado para
turamento.

m taxas extras durante todo o

o.

re escolha do veículo.
nos de até 80 meses

pagar.

.1
'1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Associação dos Comercia_ntes \'."de Materiais de Construçao de

Jaraguá do Sul e Região
275-7000/275-7019

DECORAÇÃO

Tons quentes e madeiras trazem
um toque exótico aos ambientes
Os decoradores têm buscado influências no

oriente para tornar os ambientes mais acolhedores.

Materiais trazidos de países como Indonésia,
{D

Tailândia e lndía, quebram o estilo moderno que

tem sido tendência nos últimos anos e dão

personalidade e exotismo, trazendo para o plano
atual traços da cultura dos povos antigos.
Os tons quentes normalmente usados nas pinturas

,

das paredes e nos tecidos decorativos ficam ainda

mais valorizados quando combinados com os

móveis artesanais feitos em materiais como fibras,

vime, ráfia e madeiras escuras. Dentre essas

madeiras, destaca-se a Teca, originária da

Indonésia, mais escura e muito resistente à água e

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Micar
"'310.-4508"310"4991

MAT. DE CONSTRUÇÃO

Ia hsé1lleodGrll BIII81ro.2193·SI 02

ao sol. Os entalhes na mobília e os panôs com estampas

de temáticas hinduístas dão o toque religioso.
A mistura de materiais e cores garante uma

\

excentricidade ainda maior ao ambiente, dependendo do

clima desejado.Quanto mais objetos e móveis de países
diferentes sempre obedecendo ao estilo escolhido, o

oriental mais exclusiva fica a decoração, e por
conseqüência, mais aconchegante. Procure garimpar os

objetos que vão complementar a decoração em feiras de

Antigüidade, viagens, feiras de artesanato. Não é

necessário que as peças sejam originais dos países do
leste.Trabalhos de arte que insinuam o estilo oriental,
livros sobre essa cultuá, fotos dos países e outras formas

de representação também combinam com a decoração.
É importante frisar que nada é proibido. Seguir uma linha

de decoração apenas impede que a casa vire um varal de

móveis e objetos descoordenados. Mas não há nada

Florisval Enke Jr - Arquiteto e paisagista
Te I. 99924577

Do fundamento ao acabamento
de sua obra

Tel. 47. 376-2929

Rua: João Plantncheck, 18:n·
Nova Brasília - Jaraguá do Sul

Fina,l':IC'là:m.nfo C'.om "".que
.s.r:-�l enlr-t1dct em am JB ve-"."

I ,0\1 r 2' vcu:e-$ nQ ,"crrni

, REDECARD

"""'".
.

__� ••ot

� m::zmm � S�(U'
-----..------

r--"_··'''_·'''_··_··_··''·
__

·''·_·_·--·---l

I I
! ARTE LAJE I
I

.

Nosso negócio é concreto .!1;\372:-10111
."

. l R: Ex�. Antiin.io Carlos ferreira, a50, i
Rtllj João flranzner, 153 " São Luiz �a 01 " Nova BriÍ,s!lià " Jará9,,�

275-3462

BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

1--216-2000.
Rua 1&liClanallaUOIIIII, tt1fl.1L da RtaCerro Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vcenda e Assitêttcia r�cnJca em Computadores,
Redes ePeriféricos em Geral

senac

Computadores
completos

I '

i'W Y t

AREA: GESTAO, COMERCIO E INFORMATICA

Periféricos ,<o

- Gravador de CD
e Leitor de DVD

Maquinas
Digitais

Suprimentos

Centrais telefônicas Intelbras

Estamos também com curso de
informática básica e avançada.

Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última J.1eração.

Um micro por aluno

Faça a difere�ça no mercado de trabalho!

[ I

tELEFONIA
(Instalação e Assístência Técnica)
Centraís telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

Novo sistema de recarga de cartucho,
venha conhecer este novo método que
com ele você pode chegar a economizar
50% de seus gastos com tinta! Faça
nos uma visita e confiraesta novidade.

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.

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch caote CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

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

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

Kit Monito, 6" + Câme,a (CFTV)Kit Portão Eletrônico + Interlone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DO POVO -

.. GINECOLOGIA -

fJaltutri
OlM!$C 1242· T!OO 030179
.
o $OlIKAClL 1.079

�
Medicamentos em geral
ManlpulaçJo de fórmulas médicas

Fisioterápicos e
Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua 000 Picalli 1 10 - Centro

l

SAUDE & INFORMAÇAO

QUINTA-FEIRA, 04 de novembro de 2004

Trabalhando com
A SAÚDE VOCAL DO PROFISSIONAL DA VOZ

A utilização da voz humana 'como forma principal ou exclusiva de trabalho categoriza as profissões em dois grandes grupos: vocais e não-vocais.

As áreas da comunicação e artes, em especial os locutores, cantores e atores fazem parte do grupo dos profissionais vocais. Para estes a voz é seuprincipal instrumento de
trabalho, embora nem sempre eles tenham consciência disso. � importante ressaltar que para ser um bom profissional desta área é fundamental cuidar bem da voz, mantendo
saúde e estética vocal. Para tanto deve-se buscar a orientação e acompanhamento vocal com profissionais habilitados. pois a manutenção saudável e estética da voz garantem a

estes permanência no mercado de trabalho.

Hoje, na era da comuntcação.já é mito afirmarmos que somente os vocalmente "bem-dotados" podem exercer profissões vocais. As práticas fonoaudiológicas, legalmente
reconhecidas na área da saúde, auxiliam no desenvolvimento do potencial vocal saudável sem recursos medicamentosos ou cirúrgicos. Apesar disso, o desconhecimento da
higiene vocal tem levado muitos a manifestarem doenças laríngeas leves, e as freqüentes repetições destas afecções chegam até mesmo à agravamentos que culminam em

tratamentos cirúrgicos.
O alto índice de alterações vocais nos profissionais da voz tem merecldo especial atenção dos fonoaudiólogos, pois a utilização da voz inadequada, resulta em uso abusivo do

aparelho fonador. A exposição aos fatores nocivos como falar/cantar prolongadamente em ambientes ruidosos, sem tratamento acústico apropriado, ou mesmo o inocente hábito
de pigarrear bruscamente, sempre antes do ato da fala, deixam o falante mais vulnerável. Alguns profissionais utilizam erradamente como prevenção aos problemas vocais
pastilhas, conhaques, gengibre, sprays, entre outros. � ainda muito comum encontrarmos locutores, atores e cantores dedicando grande parte do seu tempo em ensaios e

preparos de leituras, sem contudo investir igual atenção na: forma saudável de apresentá-las.
É preciso conhecer e desenvolver medidas preventivas, mudando pequenos hábitos e comportamentçs no nosso cotidiano, não apenas quando a rouquidão aparece. Alguns
cuidados básicos devem ser observados, como:
1- disciplinar os horários de trabalho para que haja repouso vocal após cada apresentação;
2- hidratar-se com 7 à 8 copos de água por dia;
3- evitar a ingestão de drogas inalatórias ou injetáveis que têm ação direta sobre o laringe e a voz, além de alterações cardiovasculares e neurológicas.
4· evitar o uso do fumo, incluS({ve da maconha, pois a aspiração provoca um super aquecimento no trato vocal deixando a voz mais grave (grossa);
5- utilizar roupas leves que permltaraa livre movimentação do corpo, principalmente na região do pescoço e cintura, onde estão situados o laringe e o músculo diafragma;

.

6- evitar a ingestão de refrigerantes, comidas gordurosas ou condimentadas, pois estes produzem gases e refluxo gastroesofágico prejudicando os movimentos respiratórios, além
de lesara mucosa;
7· evitar as mudanças bruscas de temperatura no ar ou liquido;
8- realizar exercidos de relaxamento regularmente, liberando a tensão corporal evitando a produção vocal com esforço e tensão; 9- realizar avaliações auditivas e

fonoaudiológicas periódicas.
'

10- manter a melhor postura da cabeça e do corpo durante a fala-ou canto.

O melhor seguro que os profissionais vocais podem fazer para preservar seu instrumento de trabalho é manter a saúde vocal.
A autora é professora em cursa de impostação da voz, profissionalizante de locução, e foi conferencista em,julJ97, do 2° conq, regional de Fano no RJ com o tema "Saúde vocal na

formação dos profissionais da voz".

Fonoaudióloga: Rosane Paiva da Silva.
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HORA TÉCNICA· (Jaraguã do Sul)
INTERNA· R$ 20,00
EXTERNAS· R$ 20,00 +

R$ 15,00 deslocamento

Outras cidades +
R$ 0,50 o km rodado
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Aplicativos comer
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R$ 1.650,00
Financiamos em 6 / 9 I
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Configurações; AMD 2.2 GHZ. f 28 mb
de memória, Hard Dísk 40GB, fax
modem 56k, cd rorn LG 52x, Placa
mãe Asus A7V 266·MX,' Placa de

vídeo AG? 32 mb integrada, monitor 15"
drive disquete 1,44. teclado,
mouse, gabinete atx 30Ow, caixas de
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




