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Peixer destaca realizações e
"promete transformar a cidade
��=-c-=-�.---------,�=:;--=�--;c----------c--'-----'--. - ����-�--�-�-�-'���DIVU=LGA""-,,,A9 Meteorologista diz que novos

tornados podem atingir o sul

TRANSPORTE

Bertoldi anunciou a visita de um
especialista para a próxima semana
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NOVO MANDATO

o prefeito reeleito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer, o Dêgo,
do PFL (centro), o vice-prefeito José Joaquim Fernandes (PP) e

os nove vereadores domunicípio tomaram posse nos respectivos
cargos na tarde do último sábado, dia 1 º.
A solenidade de posse acontece na Câmara Municipal e foi

presidida pelo tucano Marcos Mannes, que foi eleito presidente
do Legislativo, tendo como vice Evaldo Junckes (PT).
No discurso de posse, Peixer destacou as realizações do mandato

anterior com ênfase para as áreas social e de saúde. O prefeito
também convocou a população a participar da administração. -
"A integração do cidadão com a administração é muito

importante", disse.
Peixer pediu aos vereadores que exerçam a atividade

parlamentar com responsabilidade e desprovidos de
revanchismo e' de confrontações "para não prejudicar a

comunidade".
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PRECAUÇÃO
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TRAGÉDIA

Quatro pessoas da mesma família
morrem em acidente na BR-470
Salésio Luis dos Santos, 27 anos; Beatriz Cristrina dos Santos,
8; Marilete Neumann, 29, e Bruno dos Santos, 1. Os corpos
foram enterrados na tarde de ontem em Schroedé.

• PAGINA6

TRANSFERÊNCIA

Diretoria da Malwee vai entrar

na Justiça contra ó ala Falcão
Jogador esteve emJaraguá do Sul na segunda-feira, quando
se reuniu com dirigentes da Malwee. Ele se apresenta
oficialmente no São Paulo no próximodia 14.
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Absoluta em seu lazer
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A vida por um fio
Se não bastassem todos

os problemas de infra
estrutura da Rodovia Régís
Bittencourt, que liga
Curitiba a São Paulo, um

outro componente reforça a

pecha de "rodovia da
morte": marginais provo-

.

carn acidentes para saquear
os veículos e garantir um

ganho extra aos gu in

cheiros. A ação destes ban
didos transformou em terra

de ninguém um trecho

paulista, de 45 quilômetros
da BR-116. Os usuários

estão à mercê da própria
sorte para percorrer o

trajeto entre os quilômetros
.

523 e 568, na região de Barra
do Turvo, divisa entre os

dois estados. Há suspeita de
J envolvimento de policiais
no esquema.

As denúncias são graves
I e exigem das autoridades -

ministérios, Polícia Rodo
viária Federal e DNER -

ações rápidas e efetivas para

FRASES

i Mundo I

pôr fim à rede criminosa e

punir exemplarmente os

bandidos. Placas de si

nalização foram arrancadas
e é comum encontrar óleo
derramado na pista. De
acordo com o chefe do
Núcleo de Policiamento e

Fiscalização da PRF, Juarez
Cardoso, "existe, efetiva
mente, o abuso de guin-

bandidagem. A Agência
N acionaI de Transportes
Terrestres diz que só é

responsável pela parte
privatizada da BR. A Unit

Sp, vinculada ao Departa
mento Nacional de Infra
estrutura de Transportes,
autarquia do Ministério dos

Transportes, tem responsa
bilidade sobre a manu-

� Marginais provocam acidentes para
saquear os veículos e garantir um ganho
extra aos guincheiros da Régis Bittencourt

cheiros e não é nenhuma
coincidência que tenham

surgido povoações nas

proximidades das curvas

mais perigosas. Existe uma

população que vive do saque
de veículos acidentad-os".

O jogo de empurra

empurra entre os órgãos
federais responsáveis pelas
rodovias do país é o grande
complicador para se

encontrar uma solução à

tenção e conservação, mas

não se envolve na ação de

guincheiros e de saquea
dores. Já a PRF alega falta
de efetivo para melhorar o

patrulhamento.
Motoristas que trafegam

pela rodovia garantem que

já presenciaram gente
jogando óleo na pista. "A
cada acidente fica mais

evidente que existem

policiais ligados aos guin-
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� FRANÇA
o

Sírioapresenta queixa
contra tropas dos EUA
Mohamed al-Joundl, o motorista dos dois

jornalistas franceses libertados na véspera do
Natal depois de terem permanecido
seqüestrados durante quatromeses, apresentou

I
ontem queixa-crime na Justiça francesa contra

as Forças Armadas dos Estados Unidos no Iraque,
às quais acusa de maus-tratos, tortura e ameaças
de morte. O sírio AI-Joundi foi seqüestrado com

Georges Malbrunot e Christian Chesnot e
libertado em 12 de novembro. Mas foi detido

pelos americanos em Faluja, durante a ofensiva

naquela cidade iraquiana e foi submetido a"um
forte interrogatório" durante os cinco dias em

que ficou preso. (AE)

� SufÇA
Certas doações à Ásia
atrapalham, alerta ONU
Algumas doações que estão sendo feitas por
países estão atrapalhando os esforços da
entidade em tentar salvar vidas e dar assistência

adequada às populações da Ásia afetadas pelos
tsunamis que causaram mais de 150 mil mortes
no dia 26 de dezembro. "Estamos recebendo
muitas doações indesejadas'; admitiu Isabelle
de Muyser-Boucher, da unidade de logística da
ONU. Ela aponta que a generosidade de muitos
governos está fazendo com que enviem todos
os produtos que têm à disposição, o que nem

sempre é ideal. Alimentos como bananas
maduras ou roupas de inverno são alguns dos
produtos indesejados. (AE)
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cheiros", disse um usuano.

Embora o regimento da

polícia proíba, o policial
Mauro Finotti é ligado à

Auto Socorro MF, que
atende 14 companhias de

seguros. Ele, no entanto,
admite que em Barra do
Turvo existem guincheíros
que vivem da extorsão dos
usuários, do roubo de carga
e de saques a caminhões
acidentados.

Tão preocupante e'

criminoso quanto o narco

tráfico, o esquema na Régis
Bittencourt precisa ser

tratado com
_

a mesma aten

ção. Aliás, todas as ações de
bandidos devem ser comba
tidas com a mesma intensi

dade e seriedade. Quando
há vidas humanas em risco,
a atenção deve ser redobra
da e o combate rápido e

eficiente. Ou as autoridades
acordam para o problema ou

estaremos condenados a

viver por um fio.

� IRAQUE

Governador de Bagdá
émorto pela resistência
Homens armados mataram ontem o governador
de Bagdá, Ali al-Haidri, o mais importante líder

político iraquiano assassinado em oito meses.

Quase ao mesmo tempo, um caminhão-bomba

explodiu num posto de controle perto da Zona

Verde, a área superfortificada que abriga o

comando militar das tropas invasoras, as

embaixadas dos Estados Unidos e daGrã-bretanha
e a sede do governo provisório iraquiano,
causando a morte de 11 pessoas. No norte da

cidade, três soldados dos Estados Unidos foram
mortos na explosão de uma bomba colocada na

estrada, outro morreu perto de Balad e um quinto
morreu na província de AI-Anbar. (AE)

� SUfÇA
Tragédia pode criar
'geração tsuman'
Especialistas da ONU e de vários governos
temem que o desastre natural que atingiu a Ásia
no dia 26 de dezembro e deixou mais de 150
mil mortos crie uma "geração tsunam": crianças
que ficarão profundamente marcadas por toda
a vida diante do choque da tragédia. Para tentar
evitar que esses traumas acabem prejudicando
ainda mais o restabelecimento da normalidade
em algumas sociedades, o I:Jnicef, a OMS

(Organização Mundial da Saúde) e outras

entidades estão enviando psicólogos às regiões
mais afetadas e pedindo que as escolas sejam
reabertas assim que possível para que as crianças
possam começar a voltar à rotina. (AE)

CORREIO DO POVO

"Muitas pessoas estão duvidando da minha adaptação para os gramados. Mas a bola é redonda
em qualquer tipo de piso. O importante é saber jogar futebol':

• Falcão, ex-jogador da Malwee, rebatendo as críticas sobre a troca de modalidade no futebol.O jogador foi contratado pelo São Paulo
Futebol Clube.

� PALESTINA

Exército israelense
mata sete palestinos
Sete palestinos, seis deles crianças de uma única

família, foram mortos ontem quando tanques,
israelenses bombardearam uma plantação de

morangos em retaliação a disparos de morteiros
de militantes palestinos contra alvos do Estado

judeu. O candidato favorito nas eleições
presidenciais palestinas, Mahmoud Abbas,
radicalizando a retórica de campanha, reagiu
chamando Israel de "inimigo sionista': O Estado

judeu insistiu que seus disparos atingiram
militantes mas um comandante do Exército pediu
desculpas pelas vítimas civis. Foi o maismortífero
ataque israelense em Gaza em três meses. (AE)

� BÉLGIÇA
Fifa anuncia fundo para
vítimas do terremoto
A Iniciativa do Brasil de levar os craques para
um jogo beneficiente no Haiti poderá ser

usada como modelo pela Fifa para mostrar

solidariedade em relação às vítimas do
maremoto que afetou vários países da Ásia.
Ontem, a entidade máxima do futebol
anunciou a criação de um fundo de US$ 2
milhões para 'ajudar as reqlões prejudicadas
pelo desastre e ainda promete usar a

"diplomacia do futebol"para tentar amenizar
o sofrimento da população. No ano passado,
o governo brasileiro pediu à CBF a

autorização de uma partida no Haiti. O gesto
do Brasil foi reconhecido pela Fifa e agora a

iniciativa pode se repetir na Ásia. (AE)
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SUA OPINIÃO --1---

o Preço da Barganha
João Reis Filho"

'

"Até tu Brutus". Com esta frase o Diretório do PT
mostra seu descontentamento com os "nobres" vereadores,
nomes estes que não precisam ser citados, pois foi uma .

grande manobra política, inclusive com o vereador do PT,
que não cumpriu a orientação da Executiva. Aliás, hãq
vem cumprindo desde o início da campanha. Os do PFL/ i

PSDB também não seguiram a orientação das respectivas:
executivas. "PFL e PSDB estavam mesmo na oposição?" :
Demonstra que, em Schroeder, algo está exalando mau I

cheiro e a população ficou sem voz e voto dentro da Câmara i
de Vereadores, pois toda a unanimidade é burra e a i
democracia se consolida com a oposição seja ela quem for. :
Tudo indicava para uma presidência da Câmara séria do :

bloco opositor ao PP/PMDB, mas eles têm mais poder de
barganha. O tempo mostrará isso! Já tem vereador de carro
novo,outros querem garantir o salário para pagar faculdade
para os filhos, outros querem cumprir promessas de

campanha como asfalto, cabeceira de pontes etc, outros
querem a permanência da filhas como agentes públicos, I

enquanto isso a vida segue e a população fica a ver bananas. I
Cabe ao conselho de ética de cada partido, se é que tem nos, 1
outros, tomar as providências. O Partido dos Trabalhadores

já está tomando as suas em relação ao vereador, se é que é

seu de fato. Cabe lembrar que o mandato do vereador é do
I

partido que o elegeu. Mas o individualismo definiu a

composição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores,
justificando o que a população sempre fala ao passar das

eleições que tudo é farinha do mesmo saco. A ética e a

transparência ficaram para 2008. Eles não cumpriram a
i

palavra com os partidos. As promessas com seus eleitores
vão cumprir? Se cumprir, qual vai ser o preço? SigniJ�ca
que todos os meios justificam o fim? O PT de Schroeder
reafirma o que a Executiva regional e a nacional descrevem
dos partidos de oposição ao governo Lula, que não. são
dignos de confiança, e justifica o que PP/PMDB estavam

querendo no início da campanha, a de fazer uma coligação
ampla entre os quatro partidos, fato consumado. "O PT
de Schroeder não tem preço". Temos sim o compromisso
com a população e os eleitores queem nós confiaram o �

voto. E a estes reforçamos a nossa palavra, que é da ,transparência e ética, compromisso entre povo e agentes
públicos. Aos vereadores sem palavra, sem pudor de '

satisfazer o seu ego cabe a comunidade, schroedense o

repúdio e a desconfiança. Eles têm muito o que explicar,
como será que a coligação PP/PMDB ganhou a eleição?
Para Refletir. A coligação PFL/PSDBJez para vereador 3.143
votos, a coligação PP/PMDB fez 2.886 e o PT 1.388, além:
de 1.595 votos para prefeito, porque será que PP e PMDB
obtiveram 3.723'para prefeito, já que PFL/PSDB somou

mais votos! Alguém não pediu voto para o seu candidato,
que foi será? Expliquem à comunidade de Schroeder estes
números caros vereadores. Pois Schroeder é para todos!

A propósito, muitos nos chamam de radicais e

agitadores por sermos fiéis ao partido. Então somos radicais !
por usar cinto de segurança, não ingerir bebida alcoólica :

ao dirigir, etc. I

I

Somos partidários sim, como ser católico, protestantes,
evangélicos, torcer para o time do coração etc.

*Presidente do Partido dosTrabalhadores de Schroeder

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

!li!fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias,
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�Recompensa
o ex:presidente do Issem (Instituto de

Seguridade dos Servidores Municipais),
José Benedito de Campos, é o novo

diretor da Divisão de Tributação.
A nomeação confirma as especulações
acerca da denúncia de irregularidades
no órgão feita por ele, em meados de

novembro, que lhe custou o cargo. Na

época, a pouco mais de um mês para o

fim do mandato do prefeito Irineu

Pasold (PSDBJ, apostava-se que a

denuncia escondia outros interesses

além da "boa açáo'Muita gente apostava
em acordos prévios.

CAROLINA TOMASELLI

.... Secretário prometeu
ainda atendimento de

qualidade à população
de Jaraguá do Sul

}ARAGUÁ DO SUL - Ética,
humanização, compromisso,
satisfação, transparência e

moralização. São esses os

i princípios que nortearão .os
trabalhos da Secretaria de Saúde
na gestão Moacir Bertoldi (PL),
garantiu o responsável pela pasta,
Alfredo Guenther. O odontólogo'
aposta na capacitação periódica
dos profissionais da área da saúde

para atingir "8. excelência nos

serviços".
Na opinião do secretário, esses

princípios serão atingidos com a

. conceituação de mudanças de
atitudes dos próprios 430
funcionários ligados à área.
"Pretendemos realmente

I humanizar o tratamento à

população de Jaraguá do Sul
fazendo com que a satisfação que
nem sempre esteve presente nos

atendimentos seja nosso grande
desafio", discursou, informando

QUARTA-FEIRA� 5 de janeiro de 2005

�Embate
A vereadora Maristela Menel (PFL)
disse que não vai se pronunciar a

respeito da promessa do colega
Carione Pavanello, do mesmo partido,
em protocolar no diretório municipal
o pedido de expulsão dela da legenda.
"Não tenho nada a declarar'; disse
Maristela em referência à

argumentação de Pavanello que ela
desobedeceu a decisão do partido e

não votou nos candidatos do bloco
formado pelo PFL/PSDB/PP na eleição
dos integrantes da Mesa Diretora da
Câmara de Vereadores.

�Repeteco
Os votos de Maristela e Afonso Piazera

(PSDB) ao vereador Ronaldo Raulino (PL)
para presidir a Câmara de Jaraguá do

Sul, em detrimento do candidato do
bloco formado pelo PSDB/PFLlPP,
Rodolfo Gesser (PP), lembra a eleição
de 2001, quando Maristela e Vitório

Lázaris, ambos do PMDB, votaram
contrários à orientação do partido,
ajudando a eleger a Mesa Diretora com

integrantes da base aliada.
'

Meses depois, Maristela filiou-se ao PFL

e Lázaris ao PPB, partidos da base do

prefeito Pasold.

�D,ecisão
O prefeito Moacir Bertoldi (PL)
prometeu vender o Omega da
Prefeitura - que gerou tanta polêmica,
críticas e denúncias - e comprar uma
ambulância para O município.
Belo gesto. Todavia, se se pensar bem, o
prefeito não precisa de veículo oficial para
se locomover de casa ao trabalho, mas
para atos e eventos oficiais, além de visita
às cidades vizinhas. Para tanto.um carro

basta. Aliás, Bertoldi podérfá dar o

exemplo e, no trajeto de casa à Prefeitura
e vice-versa, usar o carro próprio, como a

maioria dos brasileiros faz.

�Prevenção
As principais entidades e lideranças que
atuam na defesa dos direitos humanos
no país serão convocadas para uma

reunião com o ministro NilmárioMiranda,
dia 14, em Brasília. s
O governo quer criar uma agenda
comum de ações em 2005, envolvendo
temas como a violência policial e o

combate ao trabalho escravo.
A maioria das denúncias levadas a

entidades de defesa dos direitos
humanos se refere à violência e abusos
de policiais. Quanto à escravidão, não
existe nada mais repugnante e abjeto.

PROPOSTA

Guenther aposta na mudança de atitude dos próprios funcionários

que a secretaria iniciou com a

estrutura enxuta em número de
funcionários.

Sobre os projetos para a Saúde,
Guenther destaca a

disponibilização de odontogeriatria
às pessoas da terceira idade.
Atualmente, proposta semelhante
é desenvolvida com crianças nas

.escolas domunicípio.O odontólogo

também cita o Centro de Vida,
espaço que disponibilizará
atividades durante todo o dia para
idosos. "O espaço físico já está

pronto", informa.
O secretário cita, ainda, a

disponibilização de atendimentos
em áreas de especialização no

Pama (Pronto Atendimento
Médico Ambulatoria) do Centro.

POLíTICA

Outra meta é o fortalecimento à
saúde preventiva através dos

agentes comunitários e estender o
PSF (Programa Saúde de Família).
"Hoje são dez postos de PSF e

'queremos chegar a 18', pelo
menos", promete, lembrando que
omunicípio possui 33 bairros.

PERFIL - Com 3 7 anos de

profissão, Alfredo Guenther

começou a praticar odontologia
preventiva e curativa em 1976. Por

quatro anos, coordenou a regional
da Saúde, vinculada à Secretaria
Estadual. Em 1992, assumiu como
vice-prefeito, período em que
houve a adequação da Secretaria

Municipal de Saúde ao Sistema

SUS, além da implantação do
Fundo Municipal da Saúde para

gerenciar os recursos.
Guenther lembra que no

período a estrutura da secretaria

começou a ter uma nova dinâmica
"até porque o crescimentoe

populacional de Jaraguá do Sul se
acentuou". Ele informa que grande
parte dos programas na área

ambulatorial e odontologia
existentes hoje foram criados no

período, como no setor de

epidemiologia e vigilância
sanitária, "que passaram a ter um

grade mais ao alcance da

população".

Professor de trânsito sugere
medidas paramelhorar tráfego

}ARAGUÁ DO SUL - O

pr'ofe s s or de trânsito da
Universidade Federal de 'São
Carlos (SP). Antônio Coca
Ferraz estará no município nos

dias 12, 13 e 14 para conhecer o
funcionamento do sistema

viário. O prefeito Moacir
Bertoldi (PL) confirmou ontem
a visita do profissional, que 'será
acompanhado por Bertoldi,
secretários e engenheiros do
setor. Ferraz é-professor do curso
superior, uma das poucas

instituições com graduação na

área.

A visita é fruto dos contatos
feitos pela equipe de Bertoldi,
que em dezembro viajou para
diversos municípios do interior

paulista para conhecer projetos
bem sucedidos na área de
trânsito. Na universidade,
cónsiderada referência em

tecnologia, receberam

informações sobre estudos e

tecnologias desenvolvidos para
a modernização do trânsito. "Foi
muito importante para
traç aran o s os rumos do

transporte coletivo de nossa

cidade", justificou Bertoldi na
volta da viagem.

Segundo-o prefeito, durante
esses três dias da permanência
o professor Coca, como

é

chamado, além de conhecer a

estrutura funcional do tráfego
I

local, irá sugerir medidas que os

técnicos do setor passarão a

adotar em curto, médio e longo
prazo.

Em Jaraguá do Sul, existem
mais de 50 mil veículos, fora o

tráfego regional, razão pela qual
estes estudos visam a execução
de futuros projetos para melhorar
o fluxo do trânsito na cidade.
"Esta é uma de nossas

preocupações, pois entendemos
que pelo dinamismo de Jaraguá
do Sul, o trânsito necessita .de
constantes investimentos

visando melhorar a estrutura",
declarou Bertoldi.

• O professor de trânsito

da Universidade Federal
de São Carlos (SP)
Antônio Coca Ferraz

estará no município nos

dias 12, 13 e 14 para
conhecer o

funcionamento do
sistema viário.

• O sistema viário de

Jaraguá do Sul é uma das

prioridades da nova

administração do

município.

Guenther diz que princípios
morais nortearão a Saúde

,

Presidências das CâmarasMunicipais da microrregião divididas "entre os partidos
,

DA REDAÇÃO - As Presidências
das Câmaras de Vereadores ficaram
divididas entre os partidos na

rnicrorregião. A eleição das Mesas
Diretoras nos cincomunicípios, dia 1°,
após a cerimôniade posse dosprefeitos,
vices e vereadores.

Em Jaraguá do Sul, além da
Prefeitura, o PL conseguiu a

Presidência da Câmara com o

vereadorRonaldoRaulino, eleito com
seis dos onze votos possíveis.A vice

presidência ficou 'Com Jaime
Negherbon (PT) e [urandirMichels
(PT)' foi eleito secretário. Maristela
Menel (PFL) ficou na suplência.

Bemadete Hillbrecht (PMDB)
foi eleita presidente da Câmara de
Corupá, depois de muitas disputas
internas no partido. Ela recebeu oito
dos nove votos. O tucano Loriano
Costa foieleito vice-presidente,Alceu
Minattí (PMDB) primeiro secretário
e Everaldo Mokwa (PP) segundo
secretário.

Com o acordo pré-estabelecido
entre PMDB, PT e PSDB - que

somam cinco dos nove vereadores-,
o tucano Marcos Mannes foi eleito

presidente para os dois primeiros anos
na Câmara de Vereadores de
Guaramirim. João Evaldo [unckes
(PT), o Pupo, ganhou a vice

presidência, enquanto que Maria
Lúcia Richard (PMDB) foi eleita
primeira secretária e JoãoDenizVick
(PMDB) segundo secretário.

Em Massaranduba, onde o PFL

elegeu amaioriadas vereadores,Almir
Trevisani (PFL) recebeu seis votos e

foi eleito presidente.A vice-presidên
cia ficou comValdir Zapellini (PR),
jáArmindo Sésa� Tassi (PMDB) foi
eleito primeiro secretário e Silvio
Scaburri (PR) segundo secretário.

Por unanimidade, o vereador
Rudibert Tank (PMDB) foi eleito
presidente daCâmara de Véreadores
de Schroeder. Valmor Pianezzer

(PFL) foi eleito vice-presidente,
Décio Piske (PP) ficou comoprimeiro
secretário eNelsonJoão Zoz (PSDB)
como segundo secretário.

Jaraguá do Sul- Ronaldo Raulino

Aos 45 anos, foi eleito
ve.reador pelo PL com 1.504

votos. Em 2000, foi pela
primeira vez candidato a

vereador, ficando como

suplente pelo PMDB.

Formado em administração,
é diretor-administrativo do

Ceij efoi diretor de
Tributação da Prefeitura,de

1996 a 2000.

aSAR JUNKES

I,'

Corupá - �ernadete Hillbrecht
Casada e mãe de três .--

filhos, foi a vereadora mais
votada em 3 de'outubro,

com 511 votos, pelo
PMDB. Formada em

EstudosSociais, é profes
sora. Foi secretária de

Educação poronze anos e
secretária do Instituto de

Cidadania e Estudos
Públicos daAmvali.

Massaranduba - AlmirTrevisani

Eleito com 348 votos,
entrou para o terceiro

mandato consecutivo-

1997-2000,2001-04.
Filiado ao PFL há dez anos,
foi presidente do partido

em 2000 e é o atual
secretário. Foi secretário

da Câmara deVereadores
e preside o Corpo de

BombeirasVoluntários.

Guaramirim - Marcos Mannes

É filiado ao PSDB há cinco
anos e foi presidente do
partido de 1999 a 2002.

Atuou na Aciag, na
Sociedade Diana e no

AvaíEsporte Clube.
Comerciante de 42 anos,
é natural deGuaramirim,
casado e tem dois filhos.
Foi eleito para o primeiro
mandato, com 449 votos.

Schroeder- RudibertTank
I

. Comerciante e

marceneiro, foi eleito para
o primeiromandato com
omaior número de votos
nomunicípio -437 votos.
Foi filiado ao PP de 1998 a

2000 e, desde o ano.

passado, filiou-se ao
PMDB. Foi presidente da
AssociaçãodeMoradores
do Rio Hern de �002 a 03.

aSAR JUNKES
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... Controle ou Atraso?

É invejável o controle que o Brasil tem em relação a outros

paises, mesmo paises desenvolvidos, na atualização e

disponibilidade de informações da balança comercial. Tal
controle é feito através do SISCOMEX (sistema de comércio

exterior) interligado à Receita Federal e essencial para
qualquer exportação ou importação brasileira. O fator crítico,
é que para uma empresa se habilitar no SISCOMEX, existe
uma infinidade relatórios e comprovantes para apresentar a
Receita Federal.
A empresa que optar por atuar em negócios internacionais
deve estar realmente interessada, porque sabemos que existe
um certo tempo de retorno de investimento, além da
burocracia para habilitação. Em média para uma empresa se

habilitar (juntar documentação, entregar na RF, e receber a

senha) leva em torno 60 dias, se tudo estiver correto (com a

documentação e com a empresa).

Diversificação .

É esta palavra que tE!ndencia a atual e futura orientação do
Brasil no que se refere a comércio exterior.O Brasil tem suas

bases concentradas, são poucos produtos, poucas empresas
e poucos mercados. Uma salvaguarda de um país pode
quebrar empresas na nossa região. E para minimizarmos
riscos ternos realizado investidas ao Oriente Médio, Ásia,
Europa entre outros, como o caso da fábrica gaúcha Grings
especializada em calçados femininos, aumentou em

aproximadamente 50% suas exportações para o Oriente
Médio em 2004.
A região absorve 10% das exportações da companhia que,
por sua vez, correspondem a 30% da produção. Com uma

produção diária de 70 mil pares de sapatos, 2,1 mil são
destinados ao Oriente Médio. A empresa tem clientes em

nações árabes como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos,
Bahrein, Kuwait, Jordânia, Líbano, Omã, Catar e lraque. De
acordo com Paulo Grings, diretor comercial da companhia,
as exportações para a região podem crescer em 2005.

"Esperamos um aumento, mas não podemos precisar quanto';
afirmou Grings. As exportações totais da empresa tiveram
um aumento de 10% em relação ao ano de 2003.
Os sapatos exportados para a região são os mesmos vendidos
no mercado interno. Entreeles estão as sandálias, tamancos,
mules (sapato aberto na parte de trás). chinelos, sapatos
fechados e chanéis (calçados fechados na frente e com uma

fivela atrás). vendidos sob as marcas Piccadilly e Cally.
Uma informação que tem se tornada rotineira no processo

. de internacionalização de empresas é a participação ativa
em feiras internacionais, como foi o caso do primeiro contato
da empresa A Grings com representantes árabes. (»)

Brasil deve ganhar US$ 3 bi com exportações de açúcar
e álcool
O Brasil exportou, até novembro de 2004, U$S 457 milhões
de álcool combustível, o que representa quase o triplo das
vendas externas do ano passado de US$ 158 milhões. Em
2004, as exportações de álcool devem fechar o ano em 2,2
bilhões de litros. Ao todo, as exportações da càdeia do açúcar
e do álcool devem reder ao país cerca de US$ 3 bilhões - um

crescimento de 32% na comparação com 2003. As·

informações foram divulgadas pelo site do Ministério do

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
De acordo com o diretor do Departamento do Açúcar e do
Álcool do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, Ângelo Bressan, a implementação de

programas de mistura do álcool combustível na gasolina
adotada por outros países teria ajudado o Brasil a conquistar
novos mercados para o produto. "Índia, Estados Unidos,
Tailândia e quase todos os países que estão desenvolvendo

programas para melhorar as condições ambientais

compraram muito do Brasil neste ano'; afirma. Segundo ele,
o resultado ajuda o Brasil a se consolidar na liderança mundial
da produção de cana-de-açúcar. Segundo o protocolo de
Kioto, as regras devem entrar em vigor no próximo dia 16 de

fevereiro, têm o objetivo de limitar a emissão de gases
poluentes responsáveis pelo excessivo aquecimento da

temperatura do planeta.
Outro ponto positivo para o setor é a expansão do Programa
Nacional do Álcool (Proálcool). destinado ao estímulo da

produção e o consumo de álcool combustível no Brasil, e a

forte entrada no mercado dos veículos bi-cornbustlveis, o
que aumentou o consumo interno de álcool no Brasil. O Brasil

hoje é reconhecidamente um pais de ponta quando se trata

de eficiência na produção do setor sucroalcooleiro.

Alex 8ecker é diretor de negócios da Cambra
e-mail: alex@portalcambra.com.br

MARCIA BENTO

... O risco apagão hoje
não é grande, mas o

país deve investir
a longo prazo

DA REDAÇÃO - O FIP (Fundo
de Investimentos em Participações)
Brasil Energia foi lançado em

dezembro, no Palácio do Planalto,
pelo presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, e pela ministra de Minas e

Energia, Dilma Rousseff. Com nove

cotistas, o fundo terá um aporte
inicial de R$ 740 milhões, mas seu

\
volume financeiro poderá chegar a:

R$ 1,2 bilhão. O BNDES poderá
financiar até 70% do total de
investimentos.

O produto é voltado para o

investimento emprojetos no setorde
energia elétrica, em especial os
enquadrados noProinfa (Programa
de Incentivo às Fontes Altemarívas
de Energia), coordenado pelo
Ministério de Minas e Energia e

executado pela Eletrobrás. Seis
fundos - Petros, Funcef, Real
Grandeza (Fumas), Fapes, Infraprev
e Banesprev - participam com a

maior parte do capital, cerca de R$
470milhões.ABNDEsPar aportará
R$ 181milhões; aBB Investimentos,
out�os R$ 60 milhões; e o Pactuai,
que também é o administrador do
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Segundo especialistas o Brasil precisa investir R$ 15 bilhões por ano para não sofrere apagões
fundo, aplicará R$ 30 milhões. O de lançamento, o presidente Lula atravessa."
presidentedaPetros (fundo de pensão destacou a importância dos A comentarista da RedeGlobo,
-dos funcionários da Petrobras), investimentos de longo prazo e da MirianLeitão,afirmounamanhãde
Wagner Pinheiro, elogiou o novo ampliação da oferta de energia ontemqueopaísprecisainvestir R$
modelo para o setor elétrico e disse elétrica. "Esse fundomostra que vale 15 bilhões por ano para que apagãos
que, graças aomarco regulatório, os . a pena apostar em investimentos de como o do primeiro do ano, nos
investidores estão confiantes. "Com longo prazo no Brasil, já que temos estados do Rio de Janeiro, Espírito
regras claras, eles se sentem regras claras e legislação segura para Santo e Minas Gerais possam ser

confiantes e investem no setor. A fazer a área de infra-estrutura crescer evitados. O sistema de transmissão
criação do Fundo Brasil Energia é a mais. Energia é tudo que não pode de energia brasileiro é interligado, o
provadisso",disse. faltar no processo de que pode provocara efeito dominó

No encerramento da cerimônia desenvolvimento que o Brasil quando uma falha acontece.

Em dezembro, o preço do aço
recuou 3,10% mas manteve uma

alta acumulada de 47 ,O 1% no ano,

Além do aço, houve em

dezembro uma queda no 'preço
de insumos como areia, azulejo e

tinta latéx PVA, com 2,05%,
4,47% e 5,16% de redução,
respectiva-mente. Os preços do
setor continuam abaixo dos
indicadores oficiais de inflação,
como o IGP-M da Fundação
Getúlio Vargas, que registrou em

janeiro uma variação acumulada
de 12,41% nos últimos doze meses,
enquanto a variação do CUB no

mesmo período ficou em 10,72%.
Em janeiro de 2003 a variação
acumulada do CUB 12 meses foi
de 16,54% e em janeiro do ano

passado de 11,30%.
Para o diretor de Economia e

difícil prever os tornados com

um período, de antecedência
muito grande.

"O Brasil não possui
equipamentos para detectar
esse tipo de fenômeno. Os

equipamentos podem informar
com uma ou duas horas de
antecedência se ocorrerá algum
tornado", explicou. Melo dá

algumas dicas para a população
se precaver de um tornado. "A

população deve, em primeiro
lugar, tentar perceber de que

direção-o tornado está vindo. Se
ele estiver vindo do norte para
o sul, a orientação é fechar as

Estatística do Sinduscon/Fpolis,
Amilcar Lebarbenchon da
Silveira, estes dados apontam uma

tendência de estabilização de

preços no setor. Por outro lado, ele
explica que a alta dos preços do

aço afetaram os indicadores de

inflação de quase todos os setores

da indústria em 2004.
Uma das finalidades do

cálculo do Custo Unitário Básico
(CUB) da construção civil é o de
disciplinar o mercado de

incorporação imobiliária, e serve
como parâmetrona determinação
dos custos dos imóveis, O CUB

representa o custo parcial da
construção, pois não leva em

conta custos adicionais de uma

obra, como terreno, elevadores,
fundações especiais, ligações de

água, ,luz e esgoto, telefonia e

portas e janelas da casa que
estão do lado norte e deixar as

portas e janelas do sul abertas

para que o vento não pressione
as paredes da casa. Pequenos
objetos devem ser guardados
porque o tornado, além de sugar,

jogá-los para o alto. A melhor
maneira de se proteger é fazer

abrigos subterrâneos, con

siderados mais seguros, e ficar
lá até o tornado passar",
orientou.

A intensidade dos tornados
que atingiram Criciúma foi
classificada em FI e F2 numa

escala que vai até F5.

Custo do metro quadrado da construção cai 0,39% em SC

Fundo Brasil Energia poderá
movimentar até R$ 1,2 bilhão

DA REDAÇÃO - O ano novo
o {."'-

começou com uma queda nos

preços dos insumos da construção
civil em Santa Catarina, conforme'
apurou a pesquisa mensal
promovida pelo Sindicato da
Indústria da Construção Civil da
Grande Florianópolis (Sinduscon/
Fpolis). Os preços monitorados
pela entidade mostram

que o valor do CUB (Custo
Unitário Básico) �édio
habitacional em janeiro ficou em
R$ 816,63 - fruto da variação
média negativa de 0,39% nos

preços apurados em dezembro
passado. O Sinduscon/Fpolis é a

entidade responsável pelo cálculo
do índice em Santa Catarina,
através do monitoramento dos
preços de produtos e serviços nas
principais regiões do Estado.

remuneração de serviços de

engenharia. A variação do CUB
vem sendo utilizada como

indicador dos custos do setor da
cons trução civil (indicador
setorial) há mais de 20 anos em

Santa Catarina.

FATOS
• Uma das finalidades do

cálculo do Custo Unitário
Básico (CUB) da construção
civil é o de disciplinar o
mercado de incorporação
imobiliária.

·0 CUB representa o custo

parcial da construção, pois
não leva em conta custos

adicionais de uma obra,

Tornados podem ocorrer nos estados do sul durante 'o verão
BRASÍLIA - Os tornados que

atingiram Criciúma na tarde de
segunda-feira podem v;oltar a

acontecer no sul do país. A
informação é do meteorologista
Mamedes Luiz Melo, do
Instituto Nacional de Me

teorologia do Ministério da
Agricultura.

"Desde que haja as

condições atmosféricas, ou seja,
calor e umidade, o fenômeno
pode voltar a acontecer não só
em Santa Catarina, mas .ern

outros estados da região Sul do
país", disse o meteorologia ao

Jornal do Brasil. Segundo ele, é

Criciúma na segunda-feira
podem voltar a acontecer no sul
do país. A informação é do

meteorologista Mamedes Luiz

Melo, do Instituto Nacional de

Meteorologia do Ministério da

Agricultura.

• Na tarde de segunda-feira, um
tornado de categoria Fl e F2 (de
uma escala que vai até F5) atingiu
Criciúma destruiu casas e causou

blecaute. Uma mulher morreu de
infarto ao perceber o tornado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BNDES apoia 49 projetos de
preservação de acervo

MÁRCIA BENTO

� São RS 5 milhões,
distribuídos entre 13

Estados, sem recurso
,

de incentivo à cultura

RIO DE JANEIRO - o Banco

SNacionai de Desenvolvimento
i: Econômico e Social (BNDES)
anunciou hoje os 49 projetos
selecionados para apoio no

âmbito do Programa de

'Preservação de Acervos,
lançado em cooperação com o

Ministério da Cultura, em

,outubro de 2004,
Os projetos catarinenses de

Preservação e Valorização do
Acervo do CEOM da Fundação

Universitária do Desenvol
vimento do Oeste e o Programa'
de Apoio a Projetos de

Preservação de Acervos da

Associação de Amigos do
Museu da Imagem e do Som são

algumas das 49 instituições que
receberão verba do BNDES em

'

2005, para preservação e

reestruturação de seus acervos.

Ao todo serão R$ 5 milhões,
distribuídos entre 13 Estados,
sem recurso a leis de incentivo à
cultura (que prevêem renúncia

fiscal) .

Foram recebidas 265

propostas, no valor global de R$
68,6 milhões. Os projetos
�elécionados contemplam 13
Estados: Bahia (4), Ceará (3),
Espírito Santo (1), Minas Gerais
(6), Mato Grosso (1), Pará (2),

Lojas Renner faz saldão
com descontos de até 67%

SÃO PAULO - Esquentando
.

a temporada dos tradicionais
saldões de virada de ano,

quando varejistas de todo o País

limpam as sobras de Natal, a

Lojas Renner anunciou que as

63 lojas da rede participarão, até
o dia 15, do Supersaldos Renner,
A promoção, começou ontem e

oferece descontos de até 67%,
validos para todos os

"departamentos das lojas.
"Este foi o melhor Natal dos

últimos cinco anos para a

Rermer, com um movimento
! acima das expectativas em

, todas as nossas lojas", comenta,
em nota, o presidente da
varejista, José Galló. "Agora o

cliente tem uma motivação
, extra."

A temporada de saldões em
São Paulo começou no dia 26
de dezembro, inaugurada pela ,

rede de hipermercados Extra.
Com 2 mil itens com descontos
de até 60% em eletroeletrônicos,

�: informática e em têxteis, a

promoção está prevista para

terminar hoje. A Casas Bahia,
tradicional neste tipo de ação,
também aderiu ao saldão na

megaloja que montou no

'Parque do Anhembi, na/capital
paulista, Os descontos para

produtos de mostruário

chegavam a 50% rio dia 30 de
dezembro, quando a loja foi
fechada.

• Começou a temporada dos

tradicionais saldões de
virada de ano, quando
varejistas de todo o País

limpam as sobras de Natal.

• A promoção da Renner

começou ontem e oferece
descontos de até 67%,
validos para todos os

departamentos das lojas.

Jaraguá do Sul ainda não retomou o ritmo normal de
trabalho. Enquanto a maioria das grandes empresas continua
em férias coletivas, as ruas da cidade mantêm uma calma
nada característica.

Pernambuco (3), Piauí (1),
Paraná (2), Rio de Janeiro (13),
Rio Grande do Sul (6), Santa
Catarina (2), e São Paulo (5).

O Rio de Janeiro teve omaior

número de projetos escolhidos (13)
seguido do Rio Grande do Sul e
Minas Gerais (seis cada um), mas o
dinheiro não ficou só nas capitais,
de cada Estado. Instituições com
sede em cidades do interior foran-:
contempladas com o finan
ciamento.

Apesar de não usar a Lei
Rouanet (cujo foco principal do
banco é a preservação de

monumentos e prédios históricos),
os critérios de seleção foram
semelhantes nessa concorrência

que foi orientada pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional.

ALGUNS PROJETOS
SELECIONADOS
- Acervo do MAE/UFPR
Preservação e Tratamento das
Coleções (PR) Universidade
Federal do Paraná

-Reserva Técnica do Museu da '

Cidade do Rio Grande (RS)
Fundação Cidade do Rio
Grande

·preservação das Obras Raras

e Valiosas da BPE-RS (RS)
Associação dos Amigos da
Biblioteca Pública do RS

.p rese rvaçãc/P LI bl icização
Coleção Famflia 8eck (RS)
Museu Antropológicio Diretor

.,1Pestana - FIDENE
r .(

Cientista dos EUA descobre
causa da dependência alcoólica

DA REDAÇÃO - Cientistas
dizem ter descoberto como o

consumo excessivo de álcool produz
mudanças no cérebro que levam
uma pessoa a ficar fisicamente

dependente da bebida, anunciou
ontem o site do Terra. Eles
acreditam que o consumo de

grandes quantidades de bebidas
alcoólicas durante longos períodos
de tempo estimula a produção de
uma proteína que altera o

funcionamento de importantes
receptores do cérebro.

Os pesquisadores da
Universidade Rockfeller dizem

que eventualmente pode ser

'possível bloquear esta reação,
reduzindo o risco de uma pessoa se

tornar alcoólatra. Os detalhes do
trabalho foram divulgados em
artigo publicado pela revista

científica Proceedings of the
National Academy ofScie�ces.

INTERAÇÃO - J á se sabia

que uma proteína chamada
ativador tecidual de plasminogênio
(tPA) interage com receptores do
cérebro que desempenham um

papel-chave nos processos de

aprendizagem.
Em experiências feitas com

ratos, os cientistas descobriram que
a produção de tPA foi aumentada

pelo consumo de álcool no longo
prazo. Os cientistas acreditam a

interação entre a tPA e os

receptores do cérebro provavel
mente leva à dependência física.

,

• Eles também acham que a

mesma reação é responsável
por sintomas físicos

apresentados pelos
alcoólicos em períodos de

abstinência, como
alucinações e tremores.

• A pesquisa sugere que a

tPA aumenta a atividade
de uma parte importante
dos receptores, e que, com
tempo, o organismo se

acostuma com este estado
de maior excitação,

No início da tarde de ontem, o teto da cozinha da residência de
Marizete Izolete dos Santos desabou. A casa fica na Rua Expedicionário
Cabo Harry Hadlich, 478, no Centro de Jaraguá do Sul. Segundo a

moradora, não havia ninguém no aposento.

'INFORME CP
� COMBUSTfvEL

Ministra admite queda nos preços
Em entrevista a uma emissora de televisão, a ministra deMinas e Energia, :

Dilma Rousseff, admitiu que se as cotações do petróleo e do dólar
continuarem caindo, os preços dos combustíveis também podem ser

reduzidos.tbíão estou dizendo que os preços vão cair amanhã. Estou ,

dizendo que se o petróleo continuar baixando e o dólar continuar :

baixando teremos o grata prazer de reduzir os preços dos combustíveis'; :
afirmou a ministra.

� E-COMMERCE

Vendas-deNatal crescem 45%
O site especializado em vendas via internet, www.submarino.com.br..
anunciou um crescimento de 45% nas vendas de Natal de 2004 em

relação a 2003, entre o período de 15 de novembro e 24 de dezembro.
,

Neste período o site recebeu mais de 400 mil pedidos, em mais de .

3.500 cidades espalhadas pelo Brasil. Entre os produtos mais vendidos
para o público este ano estão os OVO players, celulares highend, OVOs
mídia e câmeras digitais, além do best sei ler CÓdígo\Da Vinci. O site vai

promover um mega saldão com ofertas em todas as categorias e

parcelamento em até 12 vezes sem juros.
"Mais uma vez os clientes demonstraram que o comércio eletrônico
é cada vez mais uma opção interessante, ainda mais no período de
correrias do Natal.Tivemos pedidos até às 24hOO do dia 23,que foram
entregues aos clientes no dia 24, véspera de Natal'; afirma André

Shinohara, Diretor Comercial e de Marketing do Submarino.

Para enfrentar a maratona de Natal, o Submarino investiuH$ 1,5 milhão
em logística, equipamentos, expansão dos servidores e em melhorias

no atendimento ao cliente. O tkket médio também cresceu este ano'

'e passou de R$ 160,00 no ano passado para R$ 180,00 em 2004. Assim'
como no ano anterior,aproximadamente 150trabalhadores temporários
foram contratados para reforçar a equipe, que já conta com 450

funcionários.

� MORADIA

Cohabtem projetos para 10milmoradiasem 2005
Para o próximo ano, a Cohab/SC (Companhia de Habitação de Santa

Catarina) já possui projetos e parte dos recursos para a Viabilização de
10 mil novas moradias, faltando apenas a contrapartida do governo
federal. A companhia pretende também intensificar 05 trabalhos na

parte de regularização fundiária, em parceria com as prefeituras. A
presidente da Cohab, Maria Darci salientou também a importância de
atender às famílias pertencentes à classe média baixa, faixa em que
também há qrande déficit habitacional no Estado. A intenção é criar
condomínios residenciais (casas e apartamentos) em cidades com

mais de 20 mil habitantes. ,

Maria Darci Beck, informou em entrevista coletiva, que desde o início
do Governo a empresa viabilizou 4.671 novas moradias em todas as

regiões de Santa Catarina, das quais 1250 foram concluídas e 1826
estão em fase de execução, enquanto 1595 receberam orientações
técnicas da Cohab."Ao todo foram investidos mais de R$ 28 milhões,'
dos quais a Cohab participou com mais de R$ 12 milhões; salientou.

... " SUPERMERCADOS

Crescevendas em SantaCatarina
As receitas dos supermercados catarinenses registraram crescimento
de 4,06% em novembro de 2004 comparatiVamente a idêntico'

período de2003, segundo pesquisa da Acats (Associação Catarinense
de Supermercados) em conjunto com a WB Telecom. No resultado
de novembro de 2004 em relação a outubro domesmo ano o resultado
foi negativo em 4,76%. Esse recuo ajudou a derrubar o índice acumulado
no ano (ían-nov) para 3,23% embora ele continue positivo e acima da
média nacional.
A Abras (Associação Brasileira de Supermercados) revisou para baixo a

expectativa de crescimento de 2004. A entidade prevê que o setor

feche o ano com um aumento nas vendas de 2,5%. A previsão inicial
era de avançar 3%.

A revisão de expectativas ocorreu após a redução nasvendas de

novembro, que recuaram 4,13% em relação a outubro. Na comparação
com novembro de 2003, entretanto, houve um incremento nas vendas
de 3,08%.

� BO�� PAGADOR

Diminui o número de chequesdevolvidos
o volume de cheques devolvidos por falta de fundos de janeiro a

novembro de 2004 é o menor dos últimos três anos. Segundo pesquisa
realizada pela CheckOK, houve a devolução de 102,8 milhões de

cheques no acumulado do ano até novembro. No mesmo período de

2003, este montante chegou a 109,6 milhões.
Do total de 179,7 milhões de folhas de cheque compensadas no País
ao longo de novembro, 5,3% não possuíam saldo suficiente em conta.
Esta taxa equivale a uma elevação de inadimplência da ordem de 10

pontos base na comparação com o penúltimo mês do ano passado,
quando a taxa esteve em 5,2%.

� DE VENTO EM POPA

IB.GE aponta vendasmaiores
As vendas do comércio varejista brasileiro cresceram 8,46 por cento e

a receita nominal subiu 1.3,4 por cento em outubro sobre igual mês de
2003. Foi o 11° mês seguido de 'expansão das vendas e contrariou as

expectativas de uma desaceleração maior sobre setembro, quando
elas avançaram 8,87 por cento. Em agosto, a alta foi de 7,53 por cento.
Estes números foram divulgados pelo IBGE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP NOTAS
� INFÂNCIA E ADOLESaNCIA
Fundos da recebem R$ 22 milhões

I A Petrobras está doando R$ 22 milhões para a execução de
· projetos que beneficiam crianças e adolescentes em todo o
· País. Na sede da Regional São Paulo-Sul da empresa prefeitos
: e representantes de 41 cidades dos estados de São Paulo,
• Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul participaram no
, dia 23 da solenidáde de assinatura do termo de doação de R$
3,35 milhões aos Fundos da Infância e da Adolescência (FIA),
controlados pelos Conselhos Municipais dos Direitos da

I
Criança e do Adolescente.

·
Em Santa Catarina, foram beneficiados os municípios de São

: Francisco do Sul, ltajaí, Guaramirim e Garuva, com um total de
· R$ 240 mil. Os projetos são selecionados pelas próprias
: cidades e pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança
.: e do Adolescente e terão fiscalização do Ministério Público.

.Todos os projetos deverão prestar contas de suas atividades e

· aplicações também a Petrobras.
O artigo 260 da Lei na 8.069/90 permite às empresas abater

· de seu lucro até 100% do valor das doações. Os projetos
,
desenvolvidos nestes municípios se enquadram na política

: social da Companhia, pautada pelo Programa Petrobras Fome
· Zero, e priorizam o combate à prostituição ·infantil, a

,erradicação do trabalho infantil e a proteção dos
· adolescentes.

·

, � FOME ZERO

Quatro milhões serão beneficiados
Lançado em setembro de 2003, o Programa Petrobras Fome Zero
investirá R$ 303 milhões até 2006, em projetos sociais que
beneficiam 4 milhões de pessoas em todo o país.
Uma das linhas de atuação do Petrobras Fome' Zero é a garantia

� aos direitos da criança e do adolescente. Os recursos deverão ser

.: utilizados para garantir educação e convivência familiar a jovens
I socialmente excluídos, devendo atender cerca de 60 mil crianças
até 2006.

· � SCHROEDER
.

,

" Agentes de Saúde recebem paim tops
2 O ex-prefeito de Schroeder Osvaldo Jurck e a secretária de
Saúde e Assistência Social da última administração, Aline
Mainardi, entregaram paim tops para os Agentes Comunitários
de Saúde. liA Informatização dos serviços será um avanço
significativo para o trabalho dos agentes'; disse o ex-prefeito.

l À utilização dos computadores de mão é um projeto inédito
em Santa Catarina, que visa agilizar o recolhimento de

: informações das pessoas atendidas e o repasse das mesmas
.

: para o banco de dados da Secretaria de Saúde. Com os

,. computadores de mão será possível manter atualizada a

, agenda de trabalhos dos 14 agentes comunitários de saúde,
"Fechamos o ano na área da saúde com chave, de ouro'; disse

" o prefeito de Schroeder, enfatizando que o projeto da
'. informatização dos ACSs já está servindo de exemplo para
outros municípios catarinenses. As salas de vactna?e de

, procedimentos dos postos de saúde também terão o

: equipamento,

� TECNOLOGIA

Laboratório de Leite
A Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural

homologou ontem, licitação para compra de equipamentos
· para o Laboratório de Leite em Concórdia, num investimento

_
de mais de um milhão de reais, O principal objetivo do

, laboratório é atender as normas da Portaria 56, do Ministério
da Agricultura, que visa garantir a qualidade do leite.
O laboratório é o primeiro em Santa Catarina e será

, operacionalizado pela Cidasc, em parceria com a Universidade
do Contestado (UnC). Segundo o secretário da Agricultura,
Moacir Sopelsa, a idéia é adiantar os treinamentos com os

· técnicos,. para que na chegada dos equipamentos o

laboratório esteja em condições de ser inaugurado o mais

: breve possível.

·
� NOVO HORÁRIO

Atendimento da Prefeitura volta ao normal
A Prefeitura de Jaraquá do Sul informou que desde a última

segunda-feira o atendimento aos munícipes voltou ao horário
normal, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11 h30 e das 13h às
17h. A determinação é da Secretaria de Gestão, segundo o

secretário, Marcelino Schmidt, o objetivo é otimizar o atendimento
: para a comunidade.

'

OPERAÇÂO RÉVEILLON

Número de acidentes cresce
1 0% em relação ao ano passado

JULlMAR PIVATTO

� Foram registradas
20 vítimas fatais
nas rodovias de
Santa Catarina

DA REDAÇÃO - A Operação
Reveillon da Polícia Rodoviária
Federal terminou àmeia-noite do dia
3 de janeiro, eapresentouumaumento

de 10% no número de acidentes em

relação ao mesmo período de 2004.
Foram registrados, nas rodovias
federais e estaduais do Estado, 447
acidentes, 282 feridos e 20 vítimas

fatais, contra 404 acidentes, 237
feridos e 18mortos no ano anterior.

Segundo a PRF, foram registrados
pontos de congestionamentos naBR
101 próximo a BalneárioCamboriú,
no domingo, e no trecho de pista
simples, entre Paulo Lopes e Palhoça,
no domingo e na segunda-feira.

Dentre os acidentesmais graves,
está o que aconteceu segunda-feira
à tarde, naBR-470 (mais informações
namatéria abaixo) . Em Palmitos, no
Oeste de Santa Catarina, duas
pessoas morreram atropeladas na

manhã do dia Iode janeiro. O
acidente aconteceu na Rodovia

em relação aos anos anteriores, Foram
72 acidentes e quatro pequenos
incêndios, comduasmortes.

Nanoite de 25 de dezembro, dois
acidentes registraramvítimas fatais na

região.Oprimeiro aconteceuporvolta
das20h30naBR-280,próxirno aoPosto
Marcolla. O motociclista Vanderlei
JoséOscar, 26 anos,morreu ao colidir
suamotoHonda}v1X,placaMEP-6820
de Jaraguá doSul, contra oGol, placa

Número de acidentes de trânsito em Jaraguá do Sul foi de 72, entre 24/12 e 03/01/2005

SCT-Z83, Km 153, quando o

Chevette, placa BOP-8138, de Itajaí,
conduzido por Daniel da Silva, 19,
que nada sofreu. O carro atropelou
as pedestres Teresa Maria da Silva,
55, eGabrielaCrisleiMartins daSilva,
10, que faleceramno local.

JARAGUÁ DO SUL -

Segundoo sub-comandante doCorpo
de Bombeiros Voluntários, Rogério
Kanzler, o reveillon foimais tranqüilo

Maior incidência de multas
é o excesso de velocidade

DA REDAÇÃO - O excesso de

( velocidade continua sendo a

infração de trânt�to mais cometida
no Estado, informou o Detran

(Departamento Estadual de
Transito e Segurança Viária). Em
todo o ano passado, 200.443
motoristas foram autuados por
estarem trafegando acima do
limite de velocidade, o que

representa 36,48% de todas as

multas aplicadas em Santa
Catarina (549.438). Os números de
Z004 são inferiores aos de Z003 -

foram aplicadas, então, 250.453
multas por excesso de velocidade
- mas a proporção em relação ao

total de infrações manteve-se

praticamente a mesma.

No contabilidade geral, Zq04
apresentou decréscimo no total de
autuações, em relação ao ano,

anterior. Foram multados por
estacionamento irregular 99.685
veículos, contra 109.891 em 2003

(9,28% a menos); por avanço de
sinal fechado, foram anotadas,
35.057 infrações, contra 51.535 no
ano anterior (menos 31 ,97%); por
falta do usode cinto de segurança,
foram 23.045 autuações, contra
28.837 em 2003 (queda de

20,08%). Estacionamento

irregular, avanço de sinal e falta
de cinto são as três infrações mais
cometidas no Estado, depois do

• excesso de velocidade.
A única infração que registrou

aumento, ainda que mínimo, em
relação às apuradas em 2003 foi
deixar de registrar o veículo no

órgão de trânsito, no prazo de 30
dias (artigo 233 do Código de
Trânsito Brasileiro, infração grave,
R$ 127,69 demulta e cinco pontos
na CNH): foram 23.719 em Z004
e Z3.562 no ano anterior.

• O excesso de velocidade

continua sendo a infração
de trãnsito mais cometida
no Estado, com 200.443
autuações.

• A única infração que

registrou aumento, ainda que
mínimo, em relação às

apuradas em 2003 foi deixar
de registrar o veículo no

órgão de trânsito, no prazo
de 30 dias.

LXH-1279, tambémdeJaraguádoSuL
OmotoristadoGol,Valdecir Lopes, 27,
nada sofreu.

O segundo aconteceu naSC-413,
km52,4, porvoltadas 23 horas.OGol
I.ZA-2043, deNavegantes, conduzido
por Vanderlei Martins, 27, bateu de
frente com o Marea DAC-0583, de
São Paulo. O motorista do gol ficou
preso entre as ferragens e morreu na
hora.

Família morta em acidente
é enterrada em Schroeder

SCHROEDER - As quatro pessoas
da mesma família que morreram

em um acidente na BR-470 emRio
do Sul foram enterradas na tarde
de ontem. Salésio Luis dos Santos,
27 anos, sua filha Beatriz Cristina
dos Santos, oito, e Marilete

Neumann, 29, morreram no loca!.
O bebê de um ano Bruno dos
Santos, também filho de Salésio,
não conseguiu sobreviver ao

acidente, falecendo no Hospital
Regional de Rio do Su!.

Os quatro estavam no Gol,

placa BTS-2443, de Caraguatatuba
(SP) , quando ao tentar sair do trevo
em direção a Pouso Redondo
bateu na carreta Scania, placa
AGM-IZ04 de Guaíra (PR),
conduzida por Gilmar Dalpiaz, de
29. Como impacto, o Gol capotou
várias vezes até cair em um

barranco. Além dos quatro
ocupantes que morreram, mais

duas pessoas que estavam no carro

estão internadas: Geni
Zimmermann, 29 anos, em estado

grave e Igor Cavíglíollí, de oito.
CÊSAR JUNKES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMPASSE

Malwee promete r

Justiça contra o a a Falcão
JULlMAR PIVATTO

� Mesmo assim, não
está descartada a

hipótese do ala

voltar àsquadras

JARAGUÁ DO SUL - A diretoria
da Malwee continua firme na

decisão de cobrar amulta rescisória
do contrato do jogador Falcão. O
craque se reuniu na noite de

segunda-feira num jantar com o

diretor Carione Pavanello, que
descartou a possibilidade de acordo.
"Mas se ele não se adaptar aos

gramados, pode voltar para a

Malwee", disse o dirigente,
informando que o valor da multa é

deR$645 mil.
Sobre o amistoso que seria

disputado em Roma, Pavanello
confirmou o cancelamento, mas
não vai cobrar o valor que aMalwee

ganharia no jogo. "Temos outras

possibilidadesde acordo para essa

questão", disse.
Segundo Falcão, algumas

propostas foram apresentadas para
a diretoria do time jaraguaense,
onde a equipe teria também retomo

com a transferência. "Pode ser um

jogo de despedida ou até mesmo

balão de publicidade noMorumbi",
informou.

"-

correr a

ARQUIVO/CP IMAGEM

O contato com o São Paulo

começou quando o irmão do

craque foi tratar de uma lesão com
oMarco Aurélio, médico do clube
paulista. "Fui conhecer o CT e o

. presidente Marcelo Portugal
Gouveia começou como

brincadeira, me convidando para

jogar com eles. Quando voltei do
Mundial, ele me chamou e fez a

proposta", lembrou.
O jogador acredita que não terá

problemas com a adaptação. "Todos
estão falando do problema com a

bola. Mas confio nomeu potencial e
sei que posso render bem nos

gramados", avaliou. Falcão vai

precisarlidar com a responsabilidade.
Depois de ser chamado de "homem
do presidente", agora vem sendo

apontado como uma das maiores

contratações da temporada. 'Alguns
jornais paulistas comparam aminha

contratação com a do Tevez, que
está no Corinthians. Isso traz mais

responsabilidade do que ser a

contratação do presidente",
comentou.

O jogador será apresentado
oficialmente no dia 14 de janeiro,
seis dias antes da estréia no

Campeonato Paulista. "Queria ser

apresentado no dia 10. Agora não
sei se terei condições de atuar na

primeira partida", disse. O São Paulo
estréiano dia 20 de janeiro, às 20h30,

Falcão acredita que não terá dificuldades em se adaptar aos gramados noMorumbi, contra o Ituano.

Mais 38 jogos dão seqüência
à 36a Copa SP de Juniores

SÃO PAULO - A primeira
rodada da 36ª Copa São Paulo
continua hoje com mais 38 jogos.
Será a largada para alguns
grandes da capital, como o

Corinthians, que busca o inédito

hexacampeonato. O São Paulo,
desfalcado, a esperançosa

Portuguesa e o incógnita'
Palmeiras B também vão estrear.

Às 19 horas, no estádio da
Fonte Luminosa, em Araraquara
(SP), o Corinthians começa a

busca pela taça de campeão
jogando contra o ]uventus-AC.
O técnico Adaílton Ladeira está

animado, porque tem uni. grupo
amadurecido com vários jogadores
campeões do ano passado, como
Élton,Wilson, Abuda e Bobô. Mas
antes, a Ferroviária, dona da casa,
tem pela frente o Treze-PB.

Logo às 1.4 horas, peloGrupo T,
o Taubaté joga em seu estádio
diante do Estrela doNorte. NoJogo
de fundo, o São Paulo, desfalcado
de estrelas como o lateral Fábio
Santos, o zagueiro Edcarlos, os

volantes Alê e Renan, além do
atacante Diego Tardelli, todos
promovidos para o time principal
ou servindo a Seleção. Brasileira
Sub-20, enfrenta a Olímpica, de
Itabaiana-SE. Os dois jogos terão
transmissão da ESPN Brasil.

Também às 14 horas, o

Palmeiras B estréia no Grupo T
diante do Ypiranga-Af com

transmissão da Rede Vida,' no

Estádio Palestra Itália;A emissora.
também mostra o jogo seguinte,
quando o juventude encara o

Friburguense-R]. O time A do
Palmeiras só joga na quinta-feira,
às 19�horas, no Estádio Décio
Vitt a, em Americana (SP),.
diante do Guarany-CE, pelo
Grupo U. O time palmeirense é o

único entre os grandes de São
Paulo que nunca conquistou a

competição.
No campo do Nacional, em

São Paulo (SP), a Portuguesa
mostra sua nova geração às 16
horas. O adversário é o Fortaleza

pelo Grupo 'p,. que ainda tem o

Nacional e o Porto-PE, adversários
do jogo das 14 horas.

• 88 participantes brigam
entre si em turno único,
dentro dos 22 grupos.
Passam à segunda fase

apenas os primeiros
colocados e mais 10 times
classificados pelo índice
técnico.

• Também às 14 horas, o
Palmeiras B estréia no

Grupo T diante do

Ypiranga-AP, com
transmissão da Rede Vida,
no Estádio Palestra Itália.

Emprésário desdenha proposta
de US$ 18 mi por Robinho

SANTOS - Em entrevista a

Terra Esportes TV, o empresário do
atacante Rabinho, Wagner
Ribeiro, mandou um recado ao

Corinthians e a sua parceira, a

MSI. "Qualquer P.roposta de clube
brasileiro será descartada. Ele só

sai do Santos para um clube de

ponta na Europa", afirmou, O
responsável pela MSI, Kia

Joorabchian, quer ir até santos e

oferecer US$ 18 milhões pelo
jogador.

Apesar de todas essas

declarações, [oorabchian deve
conversar com o presidente
santista, pois quer ouvir isso do

próprio Teixeira. No final do.ano
passado, o iraniano ofereceu US$
15 milhões para levar Rabinho

para o Corinthians, segundo
Ribeiro. Mas a negociação nem

começou.
Ribeiro revela também que o

MSI o procurou interessado na

contratação de França, mas as

negociações não avánçaram
porque o atacante, que está no

Bayer Leverkusen, não está no

começo da carreira e o parceiro
. corintiano busca jovens atletas

que tenham valor de mercado no
futuro.

O presidente Marcelo
Teixeira também reagiu com

irritação à matéria pulbícada
pelo jornal esportivo As, ela

Espanha, que deu como fechada
a venda de Robinho para o Real

Madrid por 18 milhões de euros

(cerca de US$ 24mi). "Não temos

proposta concreta e não vamos nos

desfazer do jogador agora. Quem
está {alando é o presidente do
Santos. Se vocês não quiserem
acreditar, não possofazer nada".

• Apesar de todas essas

declarações, Joorabchian
deve conversar com o

presidente santista, pois
quer ouvir isso do próprio
Teixeira.

• Ribeiro revela também

que o MSI o procurou
interessado na

contratação de França, mas
as negociações não

avançaram porque o

atacante não está no

começo da carreira.

��
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ESPORTIVAS
� BASQUETE

Semifinais começam nó Paulistano
o Paulistano recebe o COC/Ribeirão Preto hoje, às 19h30, no primeiro
jogo da série melhor-de-cinco da semifinal do Campeonato Paulista
Masculino de Basquete (com ESPN Brasil). O COC, do técnico da seleção
brasileira, Aluísio Ferreira, o Lula, busca o tetracampeonato, mas pega um
Paulistano, do técnico José Neto, muito motivado por ter chegado à fase
semifinal - em seus 60 anos de história, o clube tem um único título no

basquete adulto.

� TRANSFERÊNCIA

JorgeWagnerpertodo Internacional .

o Internacional recebeu ontem um fax do Lokomotiv Moscou e· a I
contratação do meia Jorge Wagner está praticamente fechada. Para o

Iacordo ser finalizado, o Internacional precisará pagar 100 mil dólares a

JorgeWagner, referente à dívida do clube russo com o atleta. O acordo
�ntre Jorge Wagner, com passagens por Cotinthians, Cruzeiro e Bahia, I
seria de um ano. Resta agora apenas um anúncio oficial por parte da

Idiretoria do Internacional. .

O volante Augusto. Recife deverá se apresentar ao time do Beira-Rio I
nesta quinta-feira. No entanto, o jogador passará amanhã na Toca dai
Raposa para fechar os últimos detalhes com o Cruzeiro. Na transação, oi
Internacional cedeu o volante Marabá. O Internacional deverá emprestarl:oito jogadores que não fazem parte dos planos do técnicoMuricyRamalho
para esta temporada. Entre os jogadores que deverão deixar o clube Iestão: os laterais Marcos e Bolívar, o volante Fernando Miguel e o meia

Diogo.Já o atacanteMarcelo Labarthe está se transferindo para o Sporting I
de Lisboa na transação que envolveu a contratação do volanteTinga. I
� MORTE I
Ciclista rus�o éapunhalado I
o ex-ciclista russo Dimitri Neliubine, campeão olímpico da prova de:
perseguição por equipes pela extinta URSS em 1988, morreu após serl
apunhalado em São Petersburgo durante os festejos de Ano Novo.i
Neliubine, 33 anos, foi aqredido porum grupo de desconhecidos quando'lse encontrava com dois amigos no pátio da casa de um dos companheiros.
As vítimas foram levadas para um hospital da região, mas osmédicos não
puderam evitar a morte de Neliubine. A polícia abriu uma investigação,
ainda que nenhuma interpelação tenha sido realizada até o momento.
Corredor prodígio, Neliubine havia conquistado a medalha de ouro riOSIJogos Olímpicos de Seul em 1988 quando tinha apenas 17 anos. i

� RETORNO "Benazzi devevoltarparaoCriciúma . ,

I

A uma semana do início da temporada, o Criciúma ainda não definiul
quem será o técnico e não anunciou nenhuma contratação de jogador.!
A diretoria pode confirmar ainda hoje o nome do novo treinador qu�
comandará o grupo nesta temporada. O vice-presidente de futebol)'
Gustavo Gazolla, afirmou nesta segunda-feira que seis técnicos foram!
contatados pelo clube. Entre eles, Agnaldo Liz, Mano Menezes e Vágne�
Benazzi, o preferido da diretoria.O treinador esteve na equipe catarinense
no primeiro semestre de 2004 e levou o time à liderança provisória dq
Cam,feonato Brasileiro. O dirigente também confirmou a permanênci�
do goleiro Fabiano no Heriberto Hülse em 2005. O jogador havi�
manifestado interesse em deixar o clube, principalmente porque perdeu
o posto de titular para Roberto na reta final doCampeonato Brasileiro. Nq
entanto, com o retorno de Roberto a Portugal, Fabiano será mantido nd

. I
�� !

� ��M IAtlético-PR continua sem técnico
o Atlético-PR, vice-campeão brasileiro de 2004, continua na busca dJ
um substituto para o técnico Levir Culpi, que deixou a equipe

scomandar o Cruzeiro. Apesar de vários nomes terem sido especulados
a diretoria do clube ainda não definiu quem será o novo treinador. O

dirigentes do clube garantem que o escolhido será apresentado até 9
final desta semana. O supervisor Antônio Carlos Gomes, aposta que 9
novo treinador será uma surpresa para a imprensa e para a torcida.Segundq
ele, para assumir a equipe, o treinador deverá seguir a linha de trabalh�
do clube, ou seja, a valorização dos atletas revelados em "casa" e que elE!
não exija investimento alto em novas contratações. Seguindo a linha dJ
trabalho estabelecida, o Atlético-PR continua investindo em jogadore�
jovens. E!; ta semana foram apresentados quatro reforços pouco
conhecidos no cenário nacional. Jorge Henrique, atacante do Náutico, o
volante Jairo, do Paysandu, e o zagueiro Edson Rocha, ex-Ferroviária d�
Araraquara foram os confirmados. I

� NEGOCIAÇÃO
EmpresárioschilenosqueremRomário :
Um grupo de empresários chilenos, torcedores do Universidad de Chile(
pensaram em contratar o atacante brasileiro Romário ou o argentin9
Gabriel Batistuta como reforços da equipe para a próxima Copa
Libertadores. Os empresários dispõem, segundo o jornal La Tercera, de
US$ 100 mil para convencer Romário. Caso a iniciativa não prospere,
analisam como alternativa o nome de Batistuta."Estamos pesquisando a�
condições de Romário e Batistuta. Os valores podem ser proibitivos, ma:s
é preciso conferir" afirmou, ao jornal, um dos empresários, que vêem a

contratação como um incentivo para conseguir um bom público às

partidas e altas arrecadações. O Universidad de Chile, que nos últimos
anos estevesobconstantesameaças dequebra,ganhou oTorneioApertura
2004. Na próxima Copa Libertadores, o time está dassfícado noGrupo 3
da primeira fase, junto com o São Paulo, o boliviano The Strongest e o
ganhador da repescaqern entre o Quilmes argentino e o Colo Colo:
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.1 ml.ANIVl!HSAIUANT1.�
'1/1'
Ademir Luiz Bortolini
Marcelo Kanzler
Suzane Cristine Marinoso

Rogério Luis Muller
Dione Mari Belitzky
Edson Bennert
Miriam Beatriz Sevegnane
Ângela M. B. Sevegnane
Ângela M. B. Zimmermann
Ora. Ethel Begnini
Maiara Lais
Melina Lotito
Noeli Maas
Mariana Bartel
Ivanete Hasse Vieira
Anita Ehlert
Ana Caroline Kasprick

'2/1'
Paulo Henrique Behling
Viviane Formigari
Alvan Karsten
Kátia Schütze
Renilda Buerger
Tcharla M. da Costa
Cristian Hening

'3/1'
Renita Baumgartel
Andréia Muller Silva
Edla Siebert
Wolnei Marquardt
Aldo Victor Padilha
Isolete Cristofolini
Renato Lewerenz
Fabrício Lux

Diego Mateus
Rafael da Costa

'4/1'

Egon Richter
Susana Bruns
Anderson Luis Stuber
Afonso Kleinschmidt
Renilda Ribeiro
Mara Rosana Vieira
Adalto G.Ossowsky
Anderson H. Bublitz
Re�aldo Güths
Kátia Buettgen

'5/1'
Verônica P.Muller
Melissa Raquel Richter
Maicom Franzner
Ora. Márcia Rochagalli
Ivo Largura
CeliTeresinha Klein
Juraci Bento
Eduardo Schwartz
Márcia Meier
Márcio Meier
Ariane Pinheiro Souza

'6/1'
Rosane Mass Bauer
Juliia H. Arigony da Silva

RodrigoWinter
Darci H. Hornburg
João Pedro de Souza
Charles Beck
Carlos Roberto Carvalho
Sônia Berenice Berlato
Valtrudes Pradi
Adriane R. dos Santos

'7/1'
Paulo Schigueru Iwasaki

SOCIAL

I Sonia MariaWinter
lvolkmann
i Reiner Modro
i Kátia Theilacker
I Maria Alice Luz
I Amélia Sara Muller

Jantar de confraternização ocorrido no

dia 1 ° na Pizzaria Dom Gennaro. Na
foto Rosimere Vasel (E) e seu marido

João (Ginho), o prefeito Moacir
Bertoldi e a primeira dama Nilda

i Gisela Schulz
!--------

I'S/1' .

[lido D. Vargas
[Jésslca Bramorski

I Alexandre Bastos Meldau
i Alfredo Mohr
I Edeltraudi Millnitz
[JaquelineTaise Krueger
i Marcelo Grandes
I Nelson Ferrari

[Jcdill Limberger
i Eduardo Schiewe
i Eraldo Lunelli
I Dalva Lourdes Schneider

"Parabéns Caroline Herta Buzzi pelo 10 lugar no Terceirão do
Colégio Energia de Blumenau, com amédia finaI9,7; pela
aprovação no vestibular de Medicina pela FURB; pela aprovação no

SAEM para o Curso de Farmácia na FURB e pela aprovação em

Farmácia pela UFSC.Em 08/01/04,estará prestando ainda,o
vestibular para o Curso de Bio-Medicina no Rio Grande do Sul.

Desejamos muita sorte e sucesso pois, você, merece o que
conquistou. Parabéns da família que te adora."

Adriana P. N. da
Silva aniversaria

dia 9. "Feliz
aniversário

coraçãozin ho,
tenha muita paz,

saúde e felicidades
ao meu lado, eu te

amo ...

" Com

carinho de Eliseu

Comemorando o ano

novo em grande estilo, .. ,

na praia de Piçarras, o
controlador geral do
município Celso
Piermann e a

especialista em trânsito

Raquel T. Krawulski

FELICIDADES
Parabéns e muitas felicidades para Egon Richter que
aniversariou dia 4 e para sua filha Melissa Raquel Richter que
está de aniversário hoje dia 5. Quem deseja é a esposa e a

família Correio do Povo.

Confraternização
dos amigos
(Breithaupt) na

casa do casal Jane
e Jadir Schneider

C I NEMA
.Quarta e Quinta-Feira

""ã�p1�'�"
Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO

Dança Comigo
14:45 - 16:45 - 19:00 - 21 :OOh

GÊNERO

o Expresso Polar
Sessão Única 14:30

Os Incríveis
16:30 -19:00 - 21:15h

Blade Trinity
17:00 -19:15 - 21 :30h

Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida
Sessão Única 15:15h
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SUPERMASSA
GRAFITADA PI REBOCOS

E ASSfNT. DE TIJOLOS

,

,

' I
AGORA EM 2 ENDERECOS PARA\MELHOR ATENDER VOCÊ!!!

K,k 1" W,"-, J

l',Q",,- lf'
"

'

""" li J!!!t... j �

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

::: ,

"

,í�7'�a671�t:.
Barão do Rio Branco, 620 - Centro

jl '.� '� '''-'� "

3.7�r2677
<," •

VANTAGENS:

\I Economia
\I Resistência
\I Rendimento
II ímperrneebllidede

,
'

Arranjos-Decorações-Buquês-Jardíns I
COM DISK ENTREGA DE I

: CESTAS CAFÉ DA MANHÃ i

I""
.. ",'_,,, "'''''' -�", .. ,-" ... �

'IF",ONE1FAX:
371-4051 CEL 9905-0202!

Rua Epitácio Pessoa, 555- Centro
,.

.
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• Serralheiro
Ensino fundamental comple-to,
conhecimento de dois anos

com solda mlg, tig e elétrica,

I
[

_2_C_O_R_RE_I_O,_D_O_P_O_V_O � � �tI��.".�------ __

i'

Recruta e seleciona para admissão imediata as
. seguintes vagas:

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Todos os setores (JE - ES

MO)
AFIADOR DE FERRAMENTAS (6796 ES)
ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSO (6798 ES)
ARTEFINALlSTA (6708 JE)
ASSISTENTE DE VENDAS (6845 JE)
ATENDENTE DE FARMÁCIA (6660 MO)
AUXILIAR DE CAIXA (6780/67781 JE)
AUXILIAR TÉCNICO (6800 MO)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-VENDAS (6799MO I 6772 JE)
AUXILlÁR DE COZINHA (6839 MO)
ASSISTENTE COMERCIAU FISCAL (6835 MO)
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (6876 MO)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-COMPRAS (6864 ES)
AUXILIAR DE DEPÓSITO - PIGUARAMIRIM (6868 JE)
ANALISTA DE SUPORTE (6870 JE)
AUXILIAR DE PRODUÇÃO SERRNPRENSA
CARTONAGEM (6888 MO)
AUXILIAR DE DEPÓSITO (6868/6766 JE)
AUXILIAR DE LABORATÓRIO (JE)
CAIXA PARA SUPERMERCADO (6797/6791/6781/67741
6767 JE)
CAIXA PARATRABALHA DE SEXTA A DOMINGO (6711 JE)
CALDEIREIRO (6732 MO)
CALDEIREIRO SERRALHEIRO (6634 MO)
CONFERENTE (6779JE)
CONTATO PUBLICITÁRIO (6572 MO)
COSTUREIRA (6665 JE/6656 JE I 6550 JE I 6472 MO)
ambos os sexos

CONSULTOR COMERCIAL ( 6806 ES) para trabalhar em
Florianópolis
CONSULTOR DE VENDAS (6846 JE) para trabalhar em
Blumenau
ENCARREGADO SETOR DE DESTOPADEIRA (6490 MO)
ENGENHEIRO MECÂNICO (6551 ES)
ELETRICISTA (6883 ES)
FARMACÊUTICO (6546 JE)
FERRAMENTEIRO (6631 JE/ 6314 JE)
FRESADOR I FERRAMENTEIRO (6827 MO)
FRESADOR (6520 MO I 6505 MO)
FATURISTA (6887 ES)
GERENTE DE PRODUÇÃO - (6746 MO)
GERENTE DE SUPERMERCADO (6824 JE)
GERENTE DE CONTABILIDADE (6822 JE)
GERENTE DE INFORMÁTICA (6817 JE)
MAITRE (6549 JE/6249 MO)
MECÂNICO DE MANUTENÇAO (6539JE)
MENSAGEIRO (6859 ES)
MODELADOR (6637 ES)
MONTADOR (6635 ES)
MONTADOR COM CONHECIMENTO EM ELETRÔNICA
(6763JE)
MOTORISTA (6658 ES) com habilitação E
MONTADOR DE MÓVEIS (6856 JE)
OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR (6291 JE)
OPERADOR DE PRODUÇÃO (6857 JE)
OPERADOR DE PRENSA E VINCADEIRA (6888 MO)
PINTOR (6608 MO)
PREPARADOR PARA PINTURA (6448 ES)
PROJETISTA (6632 JE)
RECEPCIONISTA (6858 ESI 6834 MO)
RECREADOR (6412 JE) ambos sexos
REPOSITOR (6782 JE)
REPOSITOR PARA GUARAMIRIM (6765 JE)
REPRESENTANTE COMERCIAL ( 6812 MO)
RESPONSÁVEL PELO PCP (6434 MO)
SERRALHEIRO SOLDADOR (6624 MO)
SERVENTE DE PEDREIRO (6813 MO)
SOLDADOR (6390JE/6851 ES/6761 ES)
SUPERVISOR DE FERRAMENTARIA (6630 JE)
SUPERVISOR DE VENDAS (6563 JE)
SUPERVISOR OU LlDER DE PRODUÇÃÓ (6629 JE)
TÉCNICO EM SEGURANÇA NOTRABALHO (MO)
TECNICO ELETRONICO (6150 JE)
TELEVENDAS (6784 MO)
TINTUREIRO - (6733 JE )
TORNEIRO MECÂNICO (6620 MO 16504 MO I 6701 MOI
6760 ES)
TECELÃO (6814 MO)
VENDEDORA (6770 JE I 6653 JE I 6641 JE/6667 JE I
685:� �f_j6843 JE I 6469 MO)
VENDI�DOR DE VEíCULOS (6823 ES)
VENDE:DOR PIGUARAMIRIM (6869JE)
VIGIA (6882/6891 ES)

Rua Jorge Czernlewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal 200 - CEP 8925S.()QO

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

Mais' recursos.
Melhores humanos.
lRÂ!tALHO TEMPORÁRIO. RECRUTAMENTO E SElE(ÃO . CONSULJORlA. mimos

ti
• Auxiliar Admlnlstrallvo
Ensino médio completo ou
em curso.

• Costureira
Ensino médio em curso.

Conhecimento com máquina
reta ou overlock,

Ensino médio ,técnico.
experiência de dois anos na

função.

LARISSA
• AuxlllardeExpedlção
Ensino médio completo. Co
nhecimento de seis meses

na função.

• Auxiliar de Faturamento
Ensino médio completo.
Conhecimento de um ano na

função.

sac@senhopjaragua.com.br
Patrick• DesenhistaProjetista

Ensino médio completo. Co
nhecimento em projetos de
maquinário na área me

tal/mecanlca.

• OperadordeBordado
En.sino médio completo ou

em curso.

.Supervisor de ferramenta
ria
Ensino médio completo,
conhecimento de dois anos na

área e de um ano com super
visão industrial.

lOIRA COM IDADEDE
19 ANOS .PROCURA
MENINASMAIORES

DE ISANOSP!
TRABALlIARCOMO
ACOMI'ANIIANTE

Moreno Claro, 26
anos, quero matar seu

tesão com maior

prazer. De 24/12 à 10/
01 estou atendendo em

Barra Velha, Faça um
Programa de Férias

• operadorde Produçllo
Ensino fundamental

_Eletricista deManutenção' completo.
Curso técnico completo na

área. Conhecimento de seis
meses na função.

• Técnico Eletromecânico
Ensino médio técnico,
experiência de seis meses na

função. Jaraguá 9131-7231 FONE: 9122·2149
• AuxillardeProdução
Ensino médio em curso 011
completo.

_ Revisora
Ensino médio em curso.

Conhecimento de Seis meses
na função.• Marceneiro

Ensino fundamental completo
• AuxillarQuimicoTêxtil ou em curso. Conhecimento
Curso técnico completo ou de Irês anos.
em curso, conhecimento de
um ano na função.

• 1'ornelroMecânlco
Ensino fundamental completo,
cursos na área. Conhecimento
na função.

• Zeladora
Conhecimento de 2 anos na

função. Ensino fundamental
completo ou em curso.

..
,

• Secretária
Ensino médio completo,
Conhecimento de um ano

com vendas e informátiCa.

• Copeira
Conheimento de-um ano na

função.

_Mecânico dEIMánutenção
Ensino fundamental com

pleto. Conhecimento de dOis
anos na função. Cursos na

área.

• Servente dePedreiro
10 VAGASII Conhecimento
nafunção,

· Wiji
Vagas - Guaramirim ... Rua 28 de Agostos 1445 Te/. 373-0999

.

• Arte-finalista
Ensino médio completo,
connacimanto de um ano
com programas corei draw e

fotoshop.

• Desenhista Projetista
2 vagas! Ensino médio com

pleto. Conhecimento em

projetos de maquinaria na

área melaI/mecânica.

.Mecânlco deManutenção
Ensino médio completo ou

curso técnico na área.

• Almoxarife
Ensino médio completo, co

nhecimento com informática
básica, conhecimento de seis
meses na função, para
atuação em Guaramirim, em
horário normal,• Auxiliar de Financeiro

Ensino médio completo. Co
nheclmento de um ano na

função.

• Carreteiro/Motorista
10 vagasl Ensino fundamen
tai completo ou em curso.

Habilitação categoria "E'
com MOPE,

• Serralheiro
Ensino médio completo .

Conhecimento em solda
MIG, TIG e elétrica, Atuação
em empresa de grande porte.

_ TornelroMecAnico
2 vagas! Ensino fundamental
completo ou em curso. Cur
sos na área. Conhecimento
de dois anos com torno
mecânico,

Para conhecer outras oportunidades de trabalho visite nossa empresa
ou acesse nosso site: www.grupometa.com

JOINVILLE • CURITIBA • FLORIANÓPOLIS . GUARAMIRIM , JARAGUÁ DO SUL

•Eletrlcista de MarlUtençllo
Ensino médio completo pu
curso técnico na área.
Conhecimento na função.

.Mecânlco de Automóvei$
Ensino fundamental com
pleto, conhecimento de dOis
anos commecânica de carros
de passeio.

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ALIANÇA

EDITAL DE �ONVOCAÇÃO
Convida os Associacbs para a Ass .: Geral que
será rffili�da no próxirro dia 07/01/05, às

19:30 horas. L::xal: SEd2 - Rio Cerro II

Assuntos :

1) Eleição da nova diretoria

2) Prestação de contas

3) Assuntos gerais

Ivo Komig
PresidEnte

,

�\ FRAN
'

'-�
-

STÚDIO FOTOGRÁFICO
�� ------------------

�4��-�.' Fotos Infantis, Gestantes e Books
.... Revelação e Reprodução
...

"

E-mail:
, Fral'lçI1ot()$@lb�u.t.çom.br
:Rua Barão Do Rio Branco n° 411
'Sala 3 Jaragua do Sul se

(

• DISPOMOS DE 40 VAu
GAS PARA aA FUNÇÃO DE
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
(AMBOS OS SEXOS, COM
ENSINO MÉDIO COM.
Pl.ETO). ATUAÇÃO EM
EMPRESAS DA MICRO
REGIÃO.

Receita básica de
panqueca {crepe}
Bata no liquidificador 2
xícaras (chá) de leite; 2
xícaras (chá) de farinha
de trigo; 2 ovos; 1 colher (chá)
de sal. Coloque num

recipiente e leve para
descansar na geladeira por 15
minutos. Unte uma frigideira
(antiaderente são melhores).
com óleo e vai despejando
uma concha de massa de cada
vez, fritando uma a uma, de
um lado e de outro,
aproximadamente um minuto
de cada lado. Ficam
douradinhas mas não
crocantes. Depois é só utilizar
ou congelar.
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I

Você e seu Volks,
.

.

de cheiro novo

Rua Bernardo Dornbusch, 800 .. Jaragu6 do Sul .. se

Fone (4.7) 371-4000 Fax (47) 371-6124
/ carogua@çpragua ..veiculos.com.br
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Rua João Januário Ayroso, 65
.371-5343 \' (47) 9903-2936
275-2488

Omega 3.0 comp 1994

I·
S·10 2.2 De-luxe Cabo Estendída/cofnp 1997 Prata

,) Corsa Sedam OKm 05 verde met G vectra GLS 1997 Branca

I Peugeot compi. 00 azul G
Veelra GLS 2.2 eomp 1998 Prata
Corsa Wind AQ/limpldesmblRLL ·1998 Prata

Fiesta 2p Ar/Dh 99 cinza G Corsa Wind 2p 1997 Preto

Astra Hatch 99 prata G Piek Up Corsa 1.6 RLL 1999 Branca Gas

Palio 2p 97 grafite G Astra HB 4p eomp 2005 Cinza Flex�.

Uno Mille 93 vermelho G
Meriva 1.8 comp 2004 Prata Flex
Tipo SLX eomp 1995 Azul Gas

Uno 4p 1.0 '99 preto G Palio Fire 1.0 ümp/desem 2004 Prata Gas

Gol4p 04 branco G Palio EX comp � Ar 2002 Preto Gas

Gol Plus 95 azul G Palio Wekend ELX comp 2001 Branco Gas

I D-20 92 branca D
Ranger XL B 1997 Branca Gasl
Fiesta GL 2001 Prata

iii Gol4p 99 verde 'G ' Oflo Básico 4p 2002 Branco

Gol2p 00 branco G Scenic RT 1.6 comp 2002 Cinza

I Tipo Compl 4p 94 prata GNV Kangu 1.6 comp 2003 Prata
Clio EXP 1.0 16v eomp 2004 Cinza

F-754x4 78 azul G Scenic EXP 1.6 16v comp 2004 Verde Met
GolMI 1998 Cinza

Fusca 1.300 86 branco G Gol CL 1989 Azul
Go112,0 2003 Prata

• • -. •

. se
Celta 4p c/ ar prata 03 G

PalloSXcomp Vennelho 2001

Corsa 4p Preto 1999
Gol1000 16vc/opc. Cinza 00 G

Celta + rodas Bordo 2001 Go11.8 branco 96 G

5-10 Diesel comp Cinza 1995 Astra Sedam 1.8 GL comp. Verde 99 G
5-10 comp + GNV Preta 2001

Palio EX 4p e opc. Verde Ó1 G
Celta 1.0 2P. Vennelho 2002

Palio Young Branco 2001 Ranger Splash compl (6 cc) preta 94 G/GNV
.

'I Escort GLX. Completo Bege 2000 VectraGlS bran 97 G
Corsa Wagon GLS Cinza 2000

Fiesta Berson C/ DH preto 03. G
Astra GL Sedam COMP Branco 1999

Peugeot 106, Completo Prata 1999 Fiesta Berson C/ Ar verme 03 G

Plck-Up Corsa Ohamp Verde 1998 GolPlus azul 95 G

Uno Mille SX Prata 1998 Blazer 2.4 compl + rodas branca 01 G
Escort Hob�y Prata 1996

Gol G ttl4p Branco 2004
Scenic RT 1.6 prata 02 G

Gol Plus Prata 1995 Scenic RT 1.6 prata 02 G Vermelho
Ctlo 1.0 4P. Branco 2003 VectraGls cinza 97 G
eno Sedan eompletisimo Grafite 2002

Corsa Sedam Comp branco 03 G
Fusca 1300 L Branco 1983

\il

Veetra completo
Veetra GLS eomp +GNV
Pick Up corsa GL comp - ar

Corsa Ac/DH
Cheve!! SLE

95
97
96
97
90

95 Azul R$10.000,00
98 Azul R$15.900,00
00 Verde R$ 28.000,00
98 Vermelho R$ 24.000,00

I'

Rua: Angelo Rubini s/n. Barra do Rio Ce
Blazer DLX 4x4 die 2000

Corsa Wagon gas 1997 verde
Fiesta CLX 1.4 4p comp bordo 1997 R$ 12.300,00 - Corsa Wind 1.0 4p gas ·2002 branco
Fiesta 1.0 4p vermelho 1997 R$11.300,00
Fiesta 1.0 4p+ar azul 2000 R$ 13.500,00 ·Corsa Wind 1.0 4p gas 2002 prata
Verona GU 1.8 branco 1994 R$ 8.900,00 vermeli',Corsa Wind gas 1996

-.,W&_� ."'W"··
Golf GTI comp + rodas 16 branco 1995 R$ 14.900,00 Parati CL 1.8 gas 1995 prata
Logus GU 1.8 azul 1994 R$ 8.900,00 Gol Plus 16v comp gas 2001 Cinza
Santana GL comp 4p branco 1994 R$ 9.800,00
Parati CL 1.8 c/ opc branco 1997 R$ 13.500,00 Mercedes 608 die 1983 branco
Go11.0MI branco 1997 R$11.500,00
Gol Special vermelho 2001 R$,13.900,00 GolfGTI gas 1995 brancc
Fusca 1.300 branco 1978 R$ 2.300,00

Escort L ale 1988 prata
Corsa Wind azul 1995 R$ 9.300,00 Escort GL 1,6 gas 1995 branco
Corsa Wegon c/ opc. branco 2001 R$ 16.900,00 Meriva 1,8 8v gas 2003 prataOmega GLS completo "couro" prata 1993 R$ 13.400,00
Monza SLE marrom 1989 R$ 5.800,00 Parati ale 1989 branca
Chevette branco 1986 R$ 2.900,00

Passat Village GL gas 1985 cinza

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

BARRA �EICULOS._

iI
_,_' :.a
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Fi an

370-7516
Fi'nanciaCompra

Rua Walter Marquardt, 1850 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul- se
Vermelha 94Pampa

Hilux Sw4, diesel

Fiorino furgão
Santana GLS cornpl.
L-200 Diesel

Fiorino pick up
Golf

Santana GLS compl

Logus 1.8GL

CorrierGNV 1.6

Monza Classic comp

S-10 comp GNV

Chevet!

Cinza

branca

Azul

Cinza

branca

bordo

Azul

Vermelho

Branca

Azul

Bordo

Vermelho

93

96

92

96

95

95

88

94

00

91

96

86

Gas
Gas
Gasf 'I "

Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas

CARROS NOVOS E USADOS
GM
Corsa hatch c/ar 4p
0-20 Custon De-luxe
VW
Gal City GIII compl4p prata
Parati c/ dh
Gol Special 2P.
FIAT
Uno Mille Srnart
Uno Mille Smart
Mille Fire Básico

Furgão 1.5
FORD
Escort Hobby verm 1995

Fone: 370-2109

bran

preto
2002
1991

Gas
Die

2003
2001
2002

Gas
Gas
Gas

cinza
branco

verde
azul
branco
branco

2001
2001
2004
1998

Gas
Gas
Gas
Gas

Gas

Vectra Milenium cornp

Gol Vermelho

Gol Branco

Gol GIII 8V Branco

Gol Limp/Des Branco

Corsa Sedam 4p/tr/ala/des/Aq
Gol Plus GIII 4p/desem+opc

01

03

·02
00

02

01

01

��:WOLFCAR 275-1184
Rua Angelo Schiochet 99
89251-600 - Jaraguá do Sul

Corsa MPSI
Reno Clio 1.6 Compl
Palio ELX 1.3 Fire comp.
Gol
GolMI
GolG1I1
Gol Special 1.0
Fiesta
Saveiro
Saveiro 1.6
Pick Up Str'ada 1.3 Fire
Marea HLX
Celta 1.0 VHC
Celta 1.0 VHC
Monza SL 2.0
Corsa
Corsa Sedam

'. CG
Biz

C/Opc
16v/top de linha
4p
4p/16v/ar
4plTr/Ala
DH/4p
c/ ar cond.
4p
1.6

1997
2001
2001
1999
1999
2000
2003
2001
2003
1995
2003
1999.
2003
2003
1993
2001
2000
2001
2003

Branco
grafite
Cinza
branco
Branco
Vermelho
branco
prata
branca
azul.met
Branca
preta
branco
branco
prata
azul '.

Verde
prata
verde

:0

:0 comp.
1.0/4p
2p
2p.
4p/opc
4p/ar/tr

:0

ES

'"'

e

Ira

V Votoll'an�im I Finanças

4rduíno
Veículos

Gol 5pecial ct opc 2p

Flesta 4p

Celta 1.0 VHC 4p

Saveiro 1.8 Plus 2p

Saveiro 1 .6 Ac/GNV 2p

Corsa Wind 1.6 4p

Vectra GLS 4p

Palio �OX 1.O 4p

Goll.000 2P

.

Classe A 160 comp+ couro 4p

5-10 AC/OH 2p

Monza 5LE z.ne/cee 4p

Fusca 1.300 L 2p

Moto Honda TItan E5

371·4225
2004 Cinza

2003 Prata

2003' Branco

2002 Branco

2003 BrQnco
2000 Branco

2000 Preto

1997 AZul

" 1996 Branc

2001 Prata

1995 Verm

1990 Branco

1982 Verde Met

2003 AZul

.Amarl'd'}' .370-2769
urOMOVE'S

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 - Centenário

0-20

Escort GLX compl 1.8
Ford Ka Básico 1.0
Fusca 1.300 L

Gol 1.0 4p/Tr/Dh
Gol Especial 1.0
Gol16V 1.0
Gol CLl1.6

Golf 1.8 MI comp
Monza comp -AR 2.0

Palio 1.6 comp -AR

Palio EX 1.0 8V

Parati 1.6 comp

Ranger comp cabo Estend 2.3

Vitara comp
Fusca

Branca 1989

Verde 1998

Prata 1999

Marrom 1978

Cinza 2003

Vermelho 2002

Cinza 1998

Branco 1996

Prata 1996

Branco 1996

Branco 1999

Verde 2001

Prata 2000

Branca 2002

Azul 1994

Branco 1978

R$ 19.500,00
R$ 16.500,00
R$ 13.400,00
R$ 3.500.00
R$ 21.500,00
R$ 14.800.00
R$ 12.300,00
R$ 11.500,00
R$ 16.300,00
R$ 11.300,00 .

R$ 14.500,00
R$ 14.800,00
R$ 24.500,00
R$ 35.000,00
R$ 16.500,00
R$ 3.000,00

Gol

Gol

Chevett branco

Kombi bege
Escor! dourrado

0-20 Vermelho

Palio Grafite

Escort 1.8 prata
Pampa cinza

Belina Prata

Opala Azul

Bis Sundown roxo

XLR roxo

Tipo grafite
Kadett preto
Verona dourado

Monza prata
Palo prata
TOM 225 (moto) prata
Uno vermelho

G

GNV

G

O

G

.G
A

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G 85

85

91

95

94

91

97

93

89'

90

87

97

00

95

91

90

89

97

01

95

R$ 3.800,00
R$6.500,00
R$ 12.300,00 5.500+ 23x40

R$ 7.500,00
R$ 29.000,00
R$ 13.500,00
R$ 9.000,00 -

R$ 6.100,00
R$ 6.500,00
R$ 4.000,00 6 cilidros

R$1.500,00
R$ R$ 4.200,00
R$ 9.800,00
R$ 3.500,00 + 23x255

R$ 4.500,00+ 19x267

R$ 5.800,00
R$ 15.500,00
R$ 5.200,00
R$ 5.000,00� Financ

Corsa GL 4p 1.6
Scenic 2.0 comp
Grand Blazer DLX 4.2 TB
Escor! SW comp
Celta VHC 2p ,

Gol Power 1.0 4p/ar
Celta 4p VHC
Vectra GLS comp
Blazer DL)(
Blazer
Silverado Slazer
Palio Wekend 16v 1.6
S-10 2,5 DL)(
L-200 4x4 compl
F-l000
Verona XL)( 4p
vecua 2.2 Milenium
Uno ELX 4p cI trio

Omega GLS 2.2 corno
Celta 2p c/ Ac
Pick Up CÓlSa
Megan. RXE comp
Calibra 16v comp
Uno 1.0 2p

Bco
Azul
Prata
Cinza
Bco
Bco
Bco
Bco
Bco
Bco
Bco
Bco

preta
azul

prata
Bordo
Cinza
Azul
branco
Vermelho

prata
Bco
vermelho
bordo

1998
2000
1999
1997
2003
2003
2003
;2000

-

1998
1999
1998
1998
1997
1993
1989
1994
2001
1994
1998
2003
2003
1999

1991
1994 .

Gas
Gas
Die
Gas
Gas

Gas
Gas
GNV
GNV
GNV
Ale
Gas
Die
Die
Die
Ale
Gas
Gas
GNV
Gas
GNV
GNV
Gas
Gás

�i

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

Vw8.120LONGA 03/03
"""�,:i>.&t,, 1b<::=,»,f:$: �,

Ca....oçari.....ancaR$ 63.000,00 ,

�,;:$,:»""j'WM:� \,. "",,,' .. ,.� " di�,,>:, . .,.�...J;\L"M»"1.�

vw 23.n0-6x2 03104 Chassi 'Verm.Piraquê R115.000,oO

FONE: 370-2227

HILGENBERG AUTOMÓVEIS

Rua Valdemar Grubba ·N° 3841 Centenario
, -

- ". -.. - .

•

311-0802
311-8281

·Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
Rq:l\da F!i1.,icomp
Gqf Plus cornp
Gol PoWar o/ Trio/OH

,�Corsil S':l?am c/trio/Ar
'� .. :C6rSa 4pIPlex comp
1y,-Vl'otra,yO c;qmpl"I"GNV , .. ,

1=�;:..:-::;;.;2i,.��"3rr:!E!.�E1i��,,::""'::�;�m"Mtõ�"4p'rri6hê Dh� .

'*'

",Fia�tq·Personalite"'''-
w'"

K..n�rw
..

Rua Prel. Waldemar
Grubba.3121
Bairro Vieiras

310-2381
Ternpra 16v ouro

Vectra GL compl + GNV

Trailler Angola c/1 eixo

Kombí starider c/11 lugares
Escorl Xr3

Golf GTI co�p
Go11.000

Para!1 CL 1,6

Gol

Monza

Monza+ GNV

Passa!

Fusca 1.300

Go11.000 16 V

Verona LX

0-10

97 R$ 12.500,00
97 R$ 21.000,00
90 R$ 6.500,00
95 R$ 8.900,00
89 R$ 5.800,00
95 R$ 13.800,00
96 R$ 11.500,00

97 R$ 13.600,00

96 R$ 11.300,00
-91 R$ 7.800,00
95 R$ 12.000,00
79 R$.2.300,00
73 R$ 2.300,00
99 R$ 13.000,00
94 R$ 8.700,00 .

81 R$ 13.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO

Jlmauri'
:Motos

(371-197�
Compra - Vende
Troca - Financia

Não FechamosAlmoço

Consórcio

Breitko f

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

Sua melhor opção em consórcio
47 371-7887 - 371-8309II

www.braitkopf.com.br

Nx.4 F.lcon Prato '200 I

11II1I:I'I'IIIIIIIIII'I'III!rlmmlllllll !.
Sahara 350 Vermelha 1995

Twi$ter 250

IH'11511111111••��
cax 100 S,rad. Alui

... UIj

2004

CBX I SO Vermelha 1989

IMI'.811'1911'1_11'•.1.11111111111••8_
XLR ES preta 100 1

1997

1997

1992

2004

"0

Alui

Titan KS Vermelha

SOM
��.��élPéll"l"'l�I'1�():-: §�()':!l���iél.: Balanceamento
Injeção <Eletrônica - Mecânica em Geral

R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da doa Vídeo Locadora ,

Palio Weekenô Adventure li! Prata 2005 AC OH VE TE RLL
<. , , , ..••.....•... ,,,,,,,, , ...•., .•••., , •.• �."•..•....

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

( ) 1

Titan KS

_..
Vermelha

iii
Tilan ES Verde

II
�
I , \1

<

, I -1.'. � J

•
Tltan ES prata

Titan Verde

.i,fill···il_I.IU•••••
Titan 125 Vermelha 1997

Titan 125 Verde

Today

BÍZ Mal. praia

...........,.....
CARROS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ltNão tome as
decisões pelos
outros. Não deixe
os outros tomarem
as declsóes que

SãO$uas.

telefonia e segurança

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.

Centrais felefônlcas latelbras

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

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

AGORAVOCÊ TEM DINHEIRO
FÁCil E SEM BUROCRACIA

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

Recepcionista
Serviços de Umpesa e Conservação

,.

SEGURANÇA EL�RÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

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

rlltÚ4· 4e /4� <$��� 4e� 4e 4«4� tu/

'R�.�(4It;�(.6f4·_�rÚ�_4A�

."

--------------�--------------------���

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

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera' telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de Hgações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefónicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat, se)
Racks Fechado 19 n

.

Patch Panei 20 portas 24 portas 19n
Pateh Cabia CAT Se

, Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(lnstalaçâo e Assístênc;a Técnica)
Portão eletrônico e lnterfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos.
Vídeo .Portelros
Monitores (PIB e Coíor)
Micro Câmeras (PIB e COloridas)
Atarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

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

Advocacia
Dario Streit

OAB/SC 16370
II

Roberto Seldel. 50 I - Centro - Corupá - SC
Fone: (47) 37S-2571/CeI: 9973-9355

TERRAPLANAGEM
Rorl1Jedor de PedIas e Coocreto
Compadadores de Solo Serviços com Retroescavadeiras

Colocação de Tubos de Concreto Tratores e Esteiras

Remoção de Rochas Caminhões Basculantes

Drenagem Compressores de Ar
Pavimentação c/ Laíotas loteamentos completos

H: ',\'í.randQ MCllslín - 3ae )cndi 275-1101/9104-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INFORMATICA

Venda eAssitência Técilíca em Computadores,
Redes e Periféricos em Geral

Computadores
completos

.. ���Periféricos }��\!
. """1

'

Gravador de CD
'

.

e leitor de DVD
iII

Maquinas
Di�itais

Promoção
Micros a partir de 1.700,00
Configuração AMD Sernpron

2200

256mb/hd40gb/Cd-Rom/Placa
mãe ECS KM400-M2 SN/R/F

Monitor 15'/ Drive
L44/Gabinete I Teclado /

Meuse/Cx, Sorn/ Fax Modem!
Estabill;:ador

Estamos também com curso de
informática básica e avançada.

Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última 2eração.

Um micro por aluno

Suprimentos
Novo sistema de recarça 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 conflraesta novidade.

, [

, ,

i;�)<B1l,1Awl{:!Q'M��(ilelA V,.i9a'i ..�,�8." Centr9i�·gll�r�ll1)irip1�UMii:{�'i��_*='i<,...,"''',''''"%}À'iM�'l'.�.<�'1l�''''''l,�,,,�'''"'�iliIi��� �,,*,,"', ,� .. M&iru)lm{f&MffB3.Y:f�·'l�

TÉCNICAS ORGANIZACIONAIS
APLICADAS EM COMPRAS
CARGA HORÁRIA: 16 horas
PERíODO: 28 e 29/01/2005

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL E
QUALIDADE NO ATENDIMENTO
CARGA HORÁRIA; 12 horas

PERíODO: 31/01 à 03/02/2005

MATEMÁTICA FINANCEIRACOM
UTILIZAÇÃO DO EXCEL

CARGA HORÁRIA: 16 horas
PERíODO: 31/01 a 04/02/2005

CONHEÇA TAMBÉM CURSO DE PÓS
GRADUAÇÃO EM LOGíSTICA

EMPRESARIAL PARCERIA COM A PUC /
PR VISITANDO O SITE www.pucpr.br E

INSCREVA-SE JÁ!

. "BOM PARA TODOS OS NlvEIS. ÓTIMO PARA CURRICULO"

Faça a diferença no mercado de trabalho!

AGENDA DE CURSOS JANEIRO 2005

OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR
- BÁSICO EM INFORMÁTICA

CARGA HORÁRIA: 45 horas
PERíODO: 10 a 28/01/2005

MONTAGEM E MANUTENÇÃO OE
MICROCOMPUTADORES'

CARGA HORÁRIA: 60 horas
PERíODO: 24/01/05 a 02/03/2005

NEUROLlNGÜISTICA EM VENDAS
CARGA HORÁRIA: 12 horas
PERíODO: 24 a 27/01/2005

ORATÓRIA
ill;CARGA HORÁRIA: 15 horas

:', PERíODO: 24 a 28/91/2005

senac

o Senac reserva-se o direito de cancelar ou transferir o evento caso não

atinja o número mínimo de participantes .

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD

INTENSIVO DE FÉRIAS

INFORMAÇÕES.. Rua: �o;; Imigrantes, 310 ,!iJa.R��i;;,• E-mail: Jaraguadosul@sc.senac.br; .:

Informatização
de comércío e

Computadores
L���pl���� .. ....

Assistência Técnica

Especializada
Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

HORA TÉCNICA· (Jaraguá do Sul)
INTERNA· R$ 20,00
EXTERNAS - R$ 20,00 +

R$ 15,00 deslocamento

Outras cidades +

R$ 0.50 o km rodado
/lôlII

';

.

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

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

" indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
MatriCiais pI emissão

--=,ll de N.F.. Impressora pI
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles
administrativos de ges
tão empresarial.

II U m C I i C k ,e m sua v; d a p e S 5 o a I e p r o f i s s i o n a I "

Suprimentos

Promoção
Micros Usados
AMD K6 2,500mhz,

completo
3x R$ 2

r \ Promoção Monit�r
t NOVO

I SANSUNG.17"
,

TELA SEMI-PLAN
I

.

R$
.

Oferta · .. · · · ..

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6 / 9 /
12 / 15 I 18 e 24 meses.

Configurações: AMD 2.2 GHZ . 128 mb

de memória, Hard Disk 40GB, fax
modem 56k, cd rem LG - 52)(,
mãe ASllS A1v 266-MX. Placa

vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"
drive 'disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 30Qw, caixas de
som amplificada, I SOW, placa' de som

e rede mtseraoa

.

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

..,
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