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FUTSAL
\,

Rangel: "ltalianos cancelaram
amistosos por causa do Falcão"
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IRREGULARIDADES

Issem promete rever todas
as últimas aposentadorias

-

Nova diretoria do Issem admite irregularidades nos processos de aposentadoria realizadas pelo instituto, nos últimos meses

o presidente do Issem (Instituto de Seguridade dos Servidores

Públicos), Walter Falcone, prometeu rever as últimas

aposentadorias promovidas pela autarquia. A decisão tem como

objetivo evitar fraudes.
Falcone admitiu a existência de aposentadorias irregulares

deixadas pelas administrações anteriores. Ele, no entanto',
disse que ainda não é possível precisar quais e_ quantos seriam

os casos. "Todos os documentos estão sendo revistos e, no caso

dos irregulares, serão encaminhados à procuradoria Jurídica da
Prefeitura", revelou Falcone. • .:PÂGINA3
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INICIATIVA

Produção do leite 'Vale Colonial'

vai passar para 5 mil litros/dia

A produção de leite da miniusina, localizada no Bairro ]araguazinho,
em Jaraguá do Sul, vai aumentar para cinco mil litros por dia,
acréscimo de 150%.
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COMÉRCIO

Vendas de final do ano

superaram as expectativas
,

As vendas de final de ano tiveram um acréscimo de 12%
.

em relação a 2003, superando as expectativas dos
comerciantes e daCDL
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NOVIDADE

Sesc de Jaraguá do Sul vai
investir em literatura em 2005

o Sesc vai oferecer ao longo desse ano nada menos que nove

projetos literários. A oferta de projetos voltados à literatura
será o grande diferencial deste ano.

.

• PAGINAS

SUL-AMERICANO

Seleção Sub-20 se prepara

para a estréia contra o Equador
Os jogadores viajam hoje para a Colômbia em busca do título
da competição. Um dos destaques da seleção é o lateral

esquerdo Filipe, natural de Jaraguá do Sul.
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OPINIAO

Garrote necessário
Extremamente acertada

a decisão do prefeito Moacir
Bertoldi em decretar mora
tória nas dívidas contraídas

pela Prefeitura de Jaraguá do
Sul até 31 de dezembro
último. A medida permite
que governo se intere da

situação financeira e

conheça - nos pormenores -

todos os débitos e respectivas
origens, antes de saldá-los i

evitando assim futuros

constrangimentos, quer de
caráter legal ou moral. Aliás,
o prefeito foi feliz ao

justificar a decisão: "Quem
me garante que tudo o que
foi repassado pelo Irineu na

transição é o total? Não se

trata de críticas, mas de
conhecer as dívidas para
bem administrar a cidade".

Antes de ser considerada
cautelosa, a medida deve ser

.entendída como preventiva.
Diante dos fatos - segundo
integrantes do primeiro
escalão, além de compras de

FRASES

objetos estranhos, apare
ceram credores alegando
serviços prestados ao

município - não havia outra

opção. O governo poderia
correr o risco de se acusado
de irresponsável (coniven
te). Aliás, a serre de
denúncias de irregularida
des feitas contra a adminis

tração anterior - algumas

comprovadas, exigrr dos
órgãos competentes a

puruçao exemplar dos
envolvidos nas falcatruas. Só
assim conseguirá demonstrar

apreço para com a coisa

pública e respeito ao

contribuinte, quem pa
trocina toda administração
pública. - Até porque, a

sociedade já se cansou dos

.... Tomara que a moratória seja a primeira de
uma série de medidas administrativas que
tenha como escopo a moralidade pública

'graves - corrobora para
justificar a moratória. Além,
é claro, do déficit financeiro,
estimado em aproxima
damente R$ 4,5 milhões.

A medida é importante e

digna de elogios. Todavia,
espera-se que o governo
cumpra a promessa de
realizar auditoria em toda a

administração municipal
para apurar as denúncias de

irregularidades e, caso

discursos decorados e

impregnados de fantasia para
esconder a realidade. Já não

aceita mais ser tratada como

idiota.
Entretanto, a tão

propalada transparência -

palavras insistentemente,

usada nos 'corredores da
Prefeitura - precisa ultra

passar as fronteiras da
retórica e ser exercida na

prática, ,atingindo todos os

QUARTA-FEIRA, 12 de janeiro de 2005 I CORREIO DO POVO',

setores da administração.
Responsabilidade e ética
devem pautar o governo, já
que promessas de reformas
não satisfazem mais o

distinto público. Espera-se
ações concretas. Que a

./

moratória não seja apenas
uma encenação, mas que
revele o que se tentou
esconder e aponte a origem
e o destino' do dinheiro

público.
.Tomara que a moratória

seja a primeira de uma série
de medidas administrativas
que tenham como escopo a

moralidade pública. Para

tanto, é preciso que o

prefeito faça realmente o

dever de casa, que se

comprometa com Jaraguá do
Sul de corpo e alma. Depois
deve comprometer-se com o

trabalho sério de segunda a

sexta-feira e com o fim das
mordomias e do- nepotismo,
tão criticado na admi

nistração anterior.

IIEla sempre foi ouvida nas reuniões do partido. Inclusive, demos total apoio quando foi
candidata a deputada estadual':

Valdir' Bordin, presidente do PL, indignado com a vereadora Maristela Menel por não ter votado no candidato indicado pelo bloco,mas
em Ronaldo Raulino para a Presidência da Câmara.

MundO I Pessoas & Fatos" I
l- .

.... VIETNA

Presidente tem salário
de US$ 240mensais
Apesar do aumento de salário, o presidente
vietnamita, Tran Duc Luong, recebe por mês

apenas 3,77 milhões de dongs, o equivalente a

240 dólares ou 183 euros. O secretário geral do
Partido Comunista, NongDuc Manh, o homem
mais poderoso do país/recebe o mesmo salário

que o presidente, enquanto o primeiro-ministro
Phan Van Khai e o presidente da Assembléia
Nacional, Nguyen Van An, recebem salários

equivalentes a 10 dólares. Esta é a primeira vez

que são divulgados os salários dos dirigentes
do Vietnã, país onde o salário mínimo mensal é
de cerca de 18 dólares mensais. (AE)

.... COSTA RICA

País decreta emergência
por�ausa de inundações
Três dias de fortes chuvas obrigaram quase
13 mil pessoas ,a abandonar as casas e

mataram pelo menos uma pessoa na Costa
Rica e no Panamá. A Comissão de Emergência
Naclonal da Costa Rica afirmou que 7,5 mil
pessoas foram levadas para abrigos, enquanto
equipesde socorro chegam das comunidades
isoladas. Outras 300 pessoas estão sendo
acolhidas por parentes. O presidente Abel
Pacheco decretou emergência nacional,
conferindo às vítimas o direito de obter ajuda
financeira."Em outros países é o Exército que
lida com coisas deste tipo, mas aqui nós
trabalhamos com os voluntários e fizemos
todo o possível': disse. (AE)

.... IRA('UE
Allawi admite falta de

segurança para eleição
A pouco dias da eleição do dia 30, a

resistência continuou a nova onda de

ataques no país, ao mesmo tempo em que
o primeiro-ministro do governo interino, Iyad
Allawi, reconhecia haver "pouca segurança"
para que a população de algumas regiões
votem. "Certamente bolsões não serão

capazes de participar das eleições, mas
acreditamos que não será generalizado';
avaliou. Ontem, um carro-bomba explodiu
matando pelo menos sete soldados

iraquianos em Tikrit. O grupo do terrorista

jordaniano Abu Musab al-Zarqawi assumiu a

,
autoria do ataque. (AE)

.... ARGENTINA

Lavagna anuncia troca
de títulos da dívida
Ontem, o Ministro da Economia, Roberto
Lavagna, se tornará um imbatível candidato para
o Guinness Book, jáque anunciará formalmente
a maior reestruturação de dívida pública da
história mundial. "EI canje de deuda" (A troca

de dívida), como é chamada laconicamente em
Buenos Aires, implicará na reestruturação da
dívida de US$ 81 bilhões, que será reduzida -

dependendo do grau de aceitação por parte
dos credores privados - para uma faixa entre

US$ 38,S bilhões e US$ 41,8 bilhões. Na prática,
a operação de troca de tftu los velhos, em estado
de calote, pelos novos, reestruturadas, começa
na sexta-feira, dia 14. (AE)

.... EUA

Chertoffé nomeado
secretário da Defesa,
O presidente George Bush nomeou ontem o

juiz federal Michael Chertoff secretário da
Defesa Interna. A escolha, que completou o

ministério para o segundo mandato de Bush,
mantém um dos cargos mais sensíveis da

administração sob controle de um advogado
republicano que teve rápida ascensão na atual

administração. Resolve também a situação
criada pela nomeação do ex-chefe da polícia de
Nova York Bernard Kerik, obrigado a desistir do

cargo depois da revelação de que cometeu

supostas violações às leis de imigração e

envolveu-se em atividades que teria dificuldade
de explicar numa sabatina no Senado. (AE)
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.... ÁUSTRIA

Inverno europeu é o
mais brando em anos

Os ursos na Eslováquia estão acordando cedo
da hibernação. O mesmo está acontecendo
com as garçonetes .na Baviera, inex

plicavelmente ocupadas nas cervejarias ao ar

livre. Os arbustos estão florescendo na Áustria
e os esquiadores nos resortes bósnios para a

prática de esportes de neve estão curtindo
um pouco de frio nas piscinas dos hotéis. O
Natal foi sem neve e há semanas na neva na

região. Embora as temperaturas tenham caído,
o ar quente vindo dos Açores produziu uma

sucessão de dias ensolarados, com uma média
de 10 a 12 graus centígrados em grande parte
do continente. (AE)
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Levando em conta a

Teoria do Caos

Rogério Sanches*

Os fenômenos ditos "caóticos" são aqueles onde não há
previsibilidade. Por exemplo: o gotejar de uma torneira; nunca se

sabe a freqüência com que as gotas de água caem e não podemqs
determinar uma equação que possa descrevê-la. As variações
climáticas e as oscilações da bolsa de valores, também são caóticos.

Acreditem, este artigo não foi escrito para que você pense somente
em problemas, desastres, sinistros, pois sabemos que a empresa
tem mais é que pensar em produtividade.

Quando o assunto é 'contingência algumas pessoas imaginam
terremotos, ciclones, altos custos ocasionados pela replicação da
estrutura e a primeira pergunta a surgir é "minha empresa
realmente precisa disso"? Quando a real questão para os executivos
responsáveis por TI deveria ser: quanto custaria 24 horas de

interrupção nas operações da éompanhia e quem será

responsabilizado por isso?
Aproximando o conceito de desastre para a nossa realidade,

podemos citar outras situações de difícil previsão. Greves que

impeçam o acesso ao ambiente de produção, a parada prolongada
de um aplicativo, roubo, enchentes, a perda de hardware ou

software importante, uma invasão aos sistemas, o vazamento de

informações, um vírus na rede ou site corporativo retirado do ar.

Todos são exemplos de crises que podem acarretar altos custos e

prejuízos.
Tome-se por exemplo uma fábrica que por qualquer motivo

entre os citados acima seja impedida de emitir as notas fiscais no
mesmo dia em que deveria liberar um carregamento. O atraso vai

afetar o setor de logística, em seguida o contábil e, dependendo
do tamanho e da saúde financeira da empresa ou do volume

negociado, chegará às li�has de produção. O efeito é dominó e

pode durar uma hora, ou ainda dias. Além das perdas financeiras,
entram em xeque a credibilidade da marca e a capacidade de
arcar com compromissos de mercado, sejam eles com fornecedores
ou clientes. Tudo isso pode se tornar um problema diretamente
ligado a área de tecnologia, prejudicando os executivos
responsáveis por não terem previstos as soluções necessárias. 1

A área de TI deve prevenir a ocorrência de uma interrupção
identificando riscos e minimizando impactos através de u;n
planejamento de contingência. Para a elaboração completa qe
'um plano de continuidade de negócios é necessário um conjunto
de atividades que são realizadas através de etapas, sendo iniciada
pela análise de riscos, avaliando o grau de exposição de ação
natural (climáticas] .ou humana (roubos ou falha) das � �
informações; seguido da análise dos impactos do negócio que

1

identifica as aplicações mais criticas e o tempo de recuperação
necessário para a continuidade do negócio, abordando perdas
tangíveis (faturamento, clientes) e intangíveis (imagem,
aceitação no mercado).

,

Com base nessas informações, é traçada uma estratégia de
recuperação, levando em conta os custos e recursos mínimos
necessários de equipamentos e pessoas. Nessa fase chega-se a

conclusão de que a terceirização dó centro de recuperação de

negócios de fato proporciona redução de custos através da

utilização de uma estrutura compartilhada. O Plano de '

Continuidade é um conjunto de ações que necessitam de
constante avaliação. Devem ser simuladas situações de

emergências, definição de responsabilidades, treinamentos e

atualização da documentação de procedimentos.
Quando falar sobre planejamento de continuidade de

negócios na sua empresa, certifique-se de que a alta direção possui
a visão da real da necessidade de contingência e esteja ciente

que na hora de um desastre eles vão querer saber quem vai pagar
a conta.
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�Liderança

QUARTA-FEIRA, 12 de janeiro de 2005

o relacionamento entre o prefeito
Moacir Bertoldi (PL) e o governador Luiz
Henrique da Silveira, (PMDB) é cada vez

I

� I c-
mais próximo. Já antes de assumir, em
uma reunião de prefeitos eleitos em

Canela, no Rio Grande do Sul, o

governador dedicou mais de hora para
conversar com Bertoldi, em detrimento
aos eleitos do PMDB.

Aliás, corre à boca pequena que Bertoldi
I...
I" tem recebido insistentes convites para

! trocar o PL pelo PMDB e liderar o partido

L no muniçípio. O prefeito não confirma,
"mas também não nega.

�Cooptação
Segundo fontes próximas ao governo,
Bertoldi está inclinado a convidar os

dois suplentes do PT - Justino da Luz
e Antonio Marco da Silva, o Déga - para
assumirem cargos na atual

administração municipal.
Justino disse que vai ouvir o partido,
mas que a tendência é aceitar a

proposta. Déga não foi encontrado.
Existe uma resolução interna do PT que

exige que toda e qualquer negociação
passe pela Executiva. A maioria do
diretório defende a expulsão dos dois,
caso integrem o governo.

�Panos quentes
Nas rodas políticas, as apostas são de

que os vereadores Afonso Piazera (PSDB
e Maristela Menel (PFL) não sofreram

qualquer' punição dos respectivos
diretórios por terem votado no coleqa
Ronaldo Raulino (PL) na eleição para a

Mesa Diretora da Câmara de Jaraguá do
Sul, em detrimento do candidato do
bloco PSDB/PFLlPP, Rudolfo Gesser (PP).
Acredita-se que, apesar da revolta geral
e das declarações emocionadas, as

diretorias dos partidos vão colocar panos
quentes, para evitar prejuízos maiores

ao desarticulado bloco.

POL ICA

�Dívida
O presidente do Issem (Instituto de

Seguridade dos Servidores Municipais),
Walter Falcone, informou que a

Prefeitura pagou a primeira parcela de

R$ 28 mil da dívida de R$ 11 milhões,
reconhecida pelo ex-prefeito Irineu
Pasold (PSDB). A administração tem 35

anos para quitar o débito.
Todavia, o Sinsep (Sindicato dos
Servidores Públicos) garante que a

dívida da Prefeitura para com o Issem
é de aproximadamente R$ 46

milhões. Falcone promete rever os

valores.

�Birra
O secretário-adjunto da Secretaria de
Desenvolvimento Regional, Nilson

Bylaardt, candidato derrotado à

Prefeitura de Guaramirim, negou que a

demora do prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL). em nomear os integrantes da

equipe de governo está relacionada
com a ação movida pela aliança PMDB/
PT.
"Não tem nada a ver. Em novembro, ele
(Peixer) disse que os nomes seriam
anunciados em fevereiro em função da
estrutura financeira. Usar a ação é

desculpa esfarrapada'; rebateu.

PREVIDÊNCIA

Falcone admite a existência
de aposentadorias irregulares

CAROLINA TOMASELLI

••� Presidente do Issem

promete rever todos
'os processos concluídos
nos últimos meses

rr:

d
B' }ARAGUÁ DO, SUL - o

.presidente do Issem (Instituto de

Seguridade dos Servidores Públicos
. .Municipais), Walter Falcone,
admitiu a existência de

.ãposentadorias irregulares deixadas
pelas administrações anteriores. Em
entrevista exclusiva ao Correio do
Povo, Falcone disse que aind� não

se podem precisar quais e quantos
seriam os casos em que há

irregularidades, ja que o

levantamento ainda está sendo

,realizado pela equipe da

administração do instituto, que em
grande parte foi nomeada em Iode

janeiro.
Apesar de que não estimar

quanto tempo poderá levar para
-regulanzar as aposentadorias,
Falcone garantiu que "tudo é

regularizável". Segundo ele,
"todos os documentos estão sendo
revistos e, no caso dos irregulares,
(J§erão encaminhados para o

[l(ijepartamento Jurídico da

"'Prefeitura, "a quem cabe a

�tesponsabilidade sobre as

,'àposentadorias da gestão

� � anterior", justificou. '

,

II Na opinião do presidente, a

,""problemática" deve ser analisada
pela Procuradoria-Jurídica para

,diminuir a nossa carga no caso dos

Falcone: "Daqui para frente nós nos responsabilizamos sobre as aposentadorias"

aposentados, Ele acrescenta que
as aposentadorias obrigato
riamente necessitam do aval do
TCE (Tribunal de Contas do

Estado), uma das garantias de

que os processos tramitarão

dentro das exigências. "Da nossa

parte para frente, vamos

normatizar tudo dentro das leis",
garantiu.

Falcone lembrou que a gestão
financeira e administrativa da

previdência social dos servidores
públicos começou a seF exercida

pelo Issem apenas no ano passado,
algo que cabia a administração
municipal, até a aprovação da Lei

Municipal 33/2003. "Estamos
tentando botar a casa em ordem.
O bom é que já fizemos a primeira
aposentadoria na semana passada,
que estava tramitando desde

agosto", comemorou, informando
que desde a criação do instituto,
em 1993, foram concretizadas

aproximadamente 160 aposen
tadorias.

O presidente do instituto

afirmou ainda, que a partir deste
mês, o Issem será responsável pela
folha de pagamento dos

aposentados e dos oito funcionários
da autarquia, Também revelou

que será feito um trabalho
preventivo para agilizar a

tramitação das aposentadorias.
"Vamos pedir ao Departamento
Pessoal da Prefeitura a relação dos
nomes que estão prestes a se

aposentar, antes de esperar que eles
nos procurem, como acontecia

antes", explicou,
,

I

! .

Luiz Henrique convocou sessões extras da Assembléia
r, FLORIANÓPOLIS - O vice-

é governador, Eduardo Pinho
,Moreira (PMDB), entregou
segunda-feira ao presidente da

- Assembléia Legislativa, Onofre
Agostini (PFL), a mensagem do

<

governador Luiz Henrique da
'.

Silveira (PMDB) convocando o

Legislativo, em caráter
"

extraordinário" entre IOde
janeiro e 11 de fevereiro para
apreciar e votar 25 matérias de

interesse do Executivo (16
) , novas e nove em tramitação),
I,.:.

:ri' com destaque para o projeto de

,,�modernização da admi

nistração estadual.

Moreira disse na ocasião

que os projetos novos serão

encaminhados em 48 horas ao

Legislativo e anunciou que o

governador irá pessoalmente,
em data a ser marcada, na

semana que vem, explanar aos
deputados o projeto da

segunda etapa reforma
administrativa. O vice

governador esteve acom

panhado do secretário em

exercício da casa Civil, Victor
Hugo Medeiros.

Onofre Agostini convocou
reunião às 14 horas de amanhã

para a leitura da matéria e

definição do cronograma dos
trabalhos com os líderes de
bancadas e presidentes das
comissões, Na ocasião -

antecipou - vai propor que' as

audiências públicas sejam
realizadas diretamente nas

comissões como forma de se
ganhar tempo. "Trata-se de um

conjunto de matérias

importantes, a começar pelo
projeto de modernização da

administração estadual, e

temos' certeza de que os

deputados irão aprová-las
den tro do prazo previs to",
declaro� Moreira. Vice-governador Pinho Moreira

Bernadete Hillbrecht criará
cartilha, sobre o 'Legislativo

CORUPÁ - A presidente da
Câmara de Vereadores,
Bernadete Hillbrecht (PMDB),
utiliza os conhecimentos na área

de Educação para elaboração de
uma cartilha sobre o Poder

Legislativo. A vereadora - ex

secretária de Educação do

município por sete anos - iniciou

na semana passada a pesquisa
para o material informativo, que
será distribuído, em princípio, aos
alunos de quinta série ao

segundo grau das escolas da rede

municipal e estadual de Corupá.
Bernadete explica que a

cartilha "falará da verdadeira

função do Legislativo passo a

passo, de forma bem didática e

atrativa para crianças e

adolescentei;'.< Ela lembra que

proposta semelhante é

desenvolvida em outros

municípios catarinenses e tem

dado bons resultados. "A

intenção é desenvolver esse

@ trabalho nos dois de mandato,
mas acredito que os próximos
preside çtes não vão deixar de
fazê-lo", espera.

A vereadora acredita que na

segunda quinzena de março' o
material já come c e a ser

distribuído aos alunos. Divididos
em grupos, eles serão convidados

para participar de reunião na

Câmara, onde receberão a

cartilha e conhecerão a estrutura

do Legislativo. "Também vou

fazer uma explanação e

apresentarei um vídeo em data
shaw. Isso até estimula os

estudantes a assistirem as

sessões", afirma.
Outra proposta de Bernadete

a ser desenvolvida com

estudantes é a Câmara-Mirim, na

qual os alunos conhecem o

funcionamento do Legislativo
na prática, com a eleição da'
Mesa Diretora e a realização de
sessões na própria Câmara.
"Cada escola, por exemplo, vai
eleger dois vereadores, para que
todos participem", explica. Ela
informa que a intenção é realizar

pelo menos duas sessões este ano.
A parlamentar pretende,

ainda, promover os chamados
Ciclos de Debates, que
abordarão temas factuais e

pertinentes ao município.
Também estão sendo

programadas audiências públicas
com técnicos e profissionais da
área abordada como outra

alternativa para o esclarecimenro
da população. "O quenós t�mos
é que trabalhar mais essa questão
da pessoa saber que a Câmara é

a Casa do povo, I_lão como um

assistente social, mas a verdade
ria função é outra: fiscalizar e

legislar", discursa.

Bernadete acredita que cartilha

despertará o interesse dos alunos

Prefeitura disponibiliza mais

profissionais nos hospitais
}ARAGUÁ DO SUL - O prefeito

Moacir Bertoldi (PL) informou que
se reuniu, na semana passada, com
o diretor do Hospital Jaraguá,
Hilário Dalmann, para discutir as
prioridades para a ala pediátrica.
Bertoldi anunciou que foi

implantada uma força-tarefa até o

dia 13 de fevereiro,período em que
estará à disposição da população
um pediatra 24 horas por dia, no
Pronto Atendimento Infantil. "As
mamães podem se sentir mais

tranqüilas", assegurou.
Segundo o prefeito, ele

também esteve reunido com a

diretora do Hospital São José, Irmã
Jacira, e os diretores técnicos e

clínicos, para discutir a ampliação
do corpo médico no atendimento
do Pronto-Socorro do hospital.
"Hoje só tem um clínico e

colocamos a proposta de, em30 dias,
trazer uma solução para que tenha
também um cirurgião-geral",
afirmou, informando que estará

disposição 24 horas por dia. ''A

intenção é melhorar os

atendimentos de urgência e

emergência", reforçou Bertoldi.
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� Prorrogado acordo entre
países da América do Sul
Para as empresas que exportam aos países da Comunidade
Andina e beneficiam-se do acordo de complementação
econômica (ACE 39), este referido acordo está em processo
de liquidação ou retificação, isto se deve porque o atual (ACE-
39) acordo entre Brasil-Comunidade Andina, está sendo
substituído pelo acordo Mercosul-Comunidade Andina (ACE-
59). A prorrogação do ACE-39 de acordo com o 250 Protocolo

Adicional, vai de 1 ° de janeiro até 31 de janeiro de 2005, ou
até a efetiva entrada em vigor do Acordo de Com plementação
Econômica na 59, caso esta ocorra primeiro. Para os países,
Colômbia, Equador e Peru, conforme Protocolos Adicionais
do 220 ao 240, fica prorrogado a vigência do Acordo (ACE39) e
as preferências pactuadas, de 1 ° de janeiro de 2005 até 31 de

março de 2005.

Representatividade
Em análise à pauta brasileira, e de outros paises com os quais
temos desenvolvido acordos de complementação econômica,
(que reduzem tarifas na importação) em geral acontece sobre
a bandeira desenvolvimento da economia local pela
transferência tecnológica. Mas percebe-se que tal artifício
também serve como salva-guarda para determinados setores
sensíveis da nossa economia, utilizando de uma lista de

exceções ao acordo (não outorgando redução de imposto na

importação para alguns produtos). A citada lista é acordada
entre os ministérios dos paises negociantes e o

direcionamento brasileiro é oriqinário do interesse político.
Este breve comentário tem o finalidade de expor a necessidade
de articulações entre empresários e representantes políticos
no sentido de promovermos o devido fortalecimento da classe
industrial.

Couromoda: Mais da metade dos expositores são pe

quenas ou médias empresas
Pequenas empresas representarão mais da metade do núme
ro de expositores da Couromoda, a maiorfeira de calçados e

artefatos da América Latina queacontece desde ontem (11)
até o dia 14, em São Paulo'. O crescimento significa, além da

pulverização e interiorização da indústria calçadista, também
a possibilidade de novas ofertas de produtos e preços para o

varejo.
Nesta edição de 2005 a Couromoda terá a participação de 14

grupos de expositores, formados por mais de 400 médias,
pequenas e micro-empresas, algumas delas participando da
feira pela primeira vez. Ampliar a presença de compradores
estrangeiros. Esta é uma das prioridades da Couromoda, a

maior feira de calçados e artefatos da América La�,qa que
acontece a partir desta terça-feira (11) e vai até o dia 14, em
São Paulo.
Na edição passada a feira recebeu 2.730 importadores,
especialmente dos EUA, Argentina, Bolívia, Chile, México,
Venezuela, Peru, Espanha, Uruguai, Portugal, Itália e Israel, mas
também de novos mercados para o calçado brasileiro, como
Kuwait,Taiwan,Croácia e Filipinas.Para 2005 a direção da feira
tem como meta receber 3 mil compradores internacionais,
ampliando em 10% a visitação estrangeira.

A EMBRACO no. mundo

Especializada em soluções para refrigeração, a Empresa
Brasileira de Compressores S.A.(Embraco), fundada em março
de 1971 e exporta desde 1980 para Egito, Emirados Árabes e

Arábia Saudita. Emprega, em âmbito mundial, mais de 10 mil

pessoas sendo no 5,6 mil funcionários no Brasil. A matriz, em
Joinville (SC), tem capacidade produtiva de 16 milhões de

compressores ao ano e cerca de 70% de sua produção é

exportada.
A Embraco comercializa centenas de modelos, adaptados a

diferentes mercados, em mais de 80 países. A partir do ano

passado, a maioria das vendas para o mercado árabe passou a

ser feita diretamente, sem o suporte de representantes. Ainda

possui subsidiárias na Itália, Eslováquia e China e unidades de

negócios nos Estados Unidos, México.
Hoje os países árabes são responsáveis por apenas 1 % das

exportações da empresa. O crescimento de vendas para região,
segundo a diretoria da Embraco, é normalmente atrelado à

disponibilidade de compressores. Já houve crescimento

substancial para a região em outras épocas, porém a alta
demanda do mercado global fez com as vendas fossem
canalizadas para outros mercados.
De acordo com estimativas da empresa, as exportações devem
manter-se estáveis ou apresentar leve crescimento em 2005.
A estratégia de visitas e participação em feiras será tomada no

primeiro quadrimestre do ano.

Alex Becker é diretor de negócios da Cambra
e-mail: alex@portalcambra.com.br
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Miniusina de leite terá produção
elevada para 5mil litros por dia

MARIA HELENA DE MORAES

� Aumento da visa
atender o Programa
Fome Zero, do
governo federal

}ARAGUÁ DO SUL - A

produção de leite da
miniusina, localizada no Bairro
Jaraguazinho, vai aumentar
para cinco mil litros por dia,
acréscimo de 150%. A

informação é do secretário de

Produção da Prefeitura,
Leônidas Nora. De acordo com

ele, o aumento da produção dó
leite Vale Colonial é uma das
metas da Secretaria de

Produção e visa atender o

Programa Fome Zero, do
Governo Federal, e também
será usado como reforço na

merenda escolar das escolas do

município.Ainda de acordo
com Nora, o aumento da

produção é devido a garantia
de venda de 1 mil litros para o

Fome Zero e de 2 mi litros que
serão oferecidos aos

estudantes de J araguá do Sul.
Para aumentar a produção

de leite, a Secretaria deverá

impulsionar projetos que visam

a melhoria da qualidade Miniusinade leite é administrada por26 produtores de Jaraguá doSul

Vendas de final de ano
<'

.

superaram expectauvas
'}ARAGuÁ DO SUL - As vendas

de final de ano tiveram um

acréscimo de 12% em relação a

2003, superando as expectativas
dos comerciantes e da CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas)
de Jaraguá do Sul, que previam
incremento de 8%. O presidente
daCDL, SandroMoretti, acredita
que o sucesso nas vendas em

dezembro do. ano passado deve
se ao reaquecimento da economia
e ao aumento das ofertas de

emprego. "Tivemos um final de
ano excepcional. Foram

entregues nada menos que 500
mil cupons referentes à promoção
de Natal da CDC', comenta

Moretti.
Ainda de acordo com o

Moretti, o segmento que mais,

vendeu foi o de eletroeletrônicos,
alcançando um aumento de 30%
em relação a dezembro de 2003.
Os celulares, DVDs e máquinas
fotográficas digitais encabeçam a

lista dos itens mais vendidos no

Nata12004, Em contrapartida, as
vendas de cama, mesa e banho

registraram vendas abaixo do

esperado.
As vendas neste mês de janeiro

'também estão agradando os

lojistas, que apostam nas

promoções para atrair clientes,
fazer caixa e renovar os estoques,
A CDL ainda não definiu a data

para a liquidação de verão, que
acontece todos os anos em Jaraguá
do Sul, mas alguns lojistas se

anteciparam e já estão oferecendo
produtos com descontos.

Presidente da CDL, SandroMoretti, diz que as vendas foram excepcionais

genética do rebanho leiteiro de

J araguá do Sul, com

investimentos em programas de

inseminação artificial e

pastagens. A intenção,' a médio I·

e longo prazo, segundo Nora, é "

tornar a miniusina auto

sustentáveL "No segundo (,

semestre deste ano será criada

:o;:�r���:��v:�:f�:���!��:a� . e,
p rod u

ç

â

o agrícola do

município", assinala o

secretário. Segundo ele, o "

secretário será o veterinário I;

Carlos Alberto Lessrnann.
A miniusina de leite foi

inaugurada ano passado com :'

uma produção de 300 litros por
dia. A mini usina é

administrada por um

condomínio de 26 produtores
de leite. O produto é

comercializado em diversos

pontos de venda, incluindo
supermercados e Mercado
Público MunicipaL Ano o

passado, o condomínio adquiriu lJ

um equipamento usado para G

quebrar as moléculas do leite e 9

torna-lo homogêneo. Na f.

avaliação dos produtores, a B

miniusina veio reativar a B

produção de leite no municípidJ �

e tem servido como estímulo
aos produtores rurais de Jaraguá
do Sul.

Balança comercial inicia 2005
com superávit de US$ 376 mi

BRASÍLIA - A balança
comercial da primeira semana de
2005 - o primeiro registro do ano
- mostra importações crescendo
mais rapidamente que as

exportações, alimentadas

especialmente pela valorização
do real frente ao dólar. Apesar
desse ritmo, a Secex (Secretaria
de Comércio Exterior) registrou
saldo positivo para o Brasil, de
US$ 376 milhões, No período, as
compras de produtos do exterior
somaram US$ 1,422 bilhão, o que
representou um aumento da
média diária de desembarques de
41,7%, em comparação a janeiro
do ano passado, As exportações
totalizaram US$ 1,798 bilhão, o
que significou um aumento da
média diária de 30,2%.

Em compara-ção com

dezembro de 2004, porém, fica
clara a influência desfavorável
da taxa de câmbio no saldo
comercial. As vendas ao exterior

foram 10% menores, enquanto os

desembarques de produtos
importados cresceram 15,1%.

Tradicionalmente, a primeira
semana de janeiro apresenta

queda nas duas mãos do
comércio em relação ao mês

anterior.

De acordo com a análise da

Secex, as exportações foram

puxadas, sobretudo, pelo
crescimento de 52,6% nas vendas
de manufaturados, cuja média

diária, no período de comparação,
cresceu de US$ 141,4 milhões

para US$ 215,8 milhões. Para este
resultado contribuiu, sobretudo,
o crescimento das exportações de
laminados planos de ferto e aço,
aviões, óxidos e hidróxidos de

alumínio, motores e turbinas para
aviação, autopeças, suco de

laranja, chassis com motor,
motores e geradores e óleos
combustíveis,

J á as exportações de
semimanufaturados cresceram

19,2% e sua média diária, no

período de comparação, passou� rde US$ 46,9 milhões para US$ .

55,9 milhões. Para este resultado
contribuíram, principalmente, os
semimanufaturados de ferro e

açq, ferro fundido, ligas de

alumínio, ferro-ligas e celulose.

FATOS

• As exportações de

produtos básicos

registraram crescimento

de 1,4%, de US$' 82,9
milhões para US$ 84,0
milhões na média diária

da primeira semana de

janeiro.

• Nas projeções do

Ministério do

Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, as

exportações devem

aumentar entre 10% e 15%

neste ano.
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Governo federal vai combater
os cartéis da infra-estrutura

')

r f � Objetivo é evitar
"

desvios de recu rsos
, ,

ri oficiais e sobrepreços
c,
nas obras previstas

a
DA REDAÇÃO - A SDE

"

(Secretaria de Direito Eco
"

nômico), doMinistério da Justiça,
(;, definiu como prioridade para 2005

a prevenção e o combate aos

, cartéis no setor de infra-estrutura.
Il A escolha não é à toa.O presidente

Lula anunciou que este será o ano

do investimento em áreas como

energia, rodovias e portos, a fim de
diminuir os gargalos que podem
atrapalhar o crescimento

sustentado da economia.
O Orçamento Geral da União

reserva R$ 21 bilhões em

OIl
investimentos públicos, ante uma

urr
proposta inicial de apenas R$ 11

G'If bilhões. Neste ano, o governo

5,' apresentará à iniciativa privada os
L'

primeiros editais de licitação para
B

contratação de PPP (Parceria

I��;r Público-Privada). O Ministério do'
�h Planej amento selecionou 23
{)

projetos que estão no PPA (Plano
F,

Plurianual) para avaliar a

possibilidade de tirá-los do papel
- '

por meio de PPF.
O investimento para realizá-los

,r

oJBoriline lembra ainda que
a mesma arma foi utilizada pela
'Prim ez em 2003, quando a

prlo aSDEeracolaborar
como controle da inflação. A

busca e

\

\

Go�erno federal promete recuperar, em parceria com a iniciativa privada, 17 mil km de estradas

é estimado em R$ 13 bilhões. O
titular da SDE, Daniel Krepel
Goldberg, promete acompanhar de
perto os empreendedores interessados
no setor de infra-estrutura 'para

impedir que eventuais cartéis possam
lesar o erário. São muitos os casos

recentes em que acertos entre

concorrentes resultaram em divisão
'de mercado entre eles e

encarecimento de produtos e serviços

vendidos à administração pública.
No caso de PPF, por exemplo, a

formação de cartel pode implicar
aumento da remuneração paga pela
União ao parceiro privado e do

período de vigência da contrapartida
pública.

"Vamos olhar de perto o setor de
infra-estrutura, que é um dos

gargalos para o crescimento.É a nossa

pequena contribuição ao país",

edida apotada em 2003 confirmou corrupção no setor
recomendou ao Cade (Conselho
Administrativo de Defesa

Econônüca) a condenação do

suposto cartel, que teria dividido
mercado e superfaturado obras
públicas, entre elas a do
Rodoanel Másio Covas, a

principal obra viâria do Estado de
São Paulo. A Lei de Defesa da
Concorrência (8.884/94) prevê
como punição para cada um dos
envolvidos o pagamento demulta
entre 1% e 30% do faturamento
bruto anual.

defesa da concorrência decidiram
\

priorizar o combate aos cartéis, para
proteger o erário e o bolso dos
consumidores. Em 2003, a

recomendou ao Cade a

condenação dos 20 maiores

laboratórios farmacêuticos do país,
acusados de tentar definir uma

atuação conjunta da indústria em

relação à

medicamentos genéricos no

mercado nadon,aI.ASOE sugeriu
a adoção de penamínima, pois as

estratégias estudadas não teriam
sido colocadas em prátic�: �

mJ

r,'1

f:l\;'
I':.,;.

'"

afirmaGoldberg ao]BOnline.
Ele promete dar agilidade à

análise de seis ou sete investigações
em curso sobre infrações à ordem
econômica na área de portos. Não
diz as estratégias que serão utilizadas
para coibir os cartéis, mas dá uma

pista sobre pelo menos uma delas.
"Temos um estoque de operações de
busca e apreensão", lembra

Goldberg.

1il

No a1)O passado, aseCretaria,: I
abriu processo administrativo I
para investigar o SUl?osto cartel Idesbaratado pela Operação

'I'Vampiro, da Polícia Feder,aI, que,
teria descoberto fraudes em

licitações realizadas pelQ
Min.istério. da Saúde pfU"a � 'Icompra de hem,oderivados. Em

,

dezembropassado, tambémpediu I
ao Cade punição a etnpresas Jacusadas de cartel e ,de tentar '1

fia"'"" lici��aOP���QJru,de três hnhas de ônibus na cidade
,do1\i2deJal1S':iI�. ,__

Literatura será o diferencial de 2005,no Sesc de Jaraguá do Sul

}ARAGÚÃ DO SUL - O Sesc vai
oferecer ao longo desse ano nada
menos que nove projetos
literários. De acordo com o

técnico em cultura da unidade
do Sesc em Jaraguá do Sul, Sérgio
Pedrotti, a oferta de projetos
voltados à literatura será o grande
diferencial deste ano. "Vamos
trabalhar com autores brasileiros
de qualidade e chamar o público
para participar dos eventos",
enfatiza Pedrotti.

Além da ênfase na literatura,
o Sesc dá continuidade aos

projetos Palco Giratório, Sonora
Brasil, Circuito Catarinense de
Música e EmCenaCatarina, sendo
que cada projeto terá duas

apresentações na cidade. A

primeira apresentação do ano está

marcada para os dias 19 e 20 de Técnico em cultura Sérgio Pedrotti prevê nove projetos literários

,-

março, com um show do Trio
Paulo Passos, com música

instrumental contemporânea.
Este ano, segundo Pedrotti, 50
cidades brasileiras estarão

recebendo os projetos culturais do
Sesc. Desde 2000, o técnico em

cultural estima que aproxima
damente 10mil pessoas assistiram
aos espetáculos promovidos pelo Sesc.

Ainda de acordo com

Pedrotti, este ano, provavelmente
em julho ou agosto, éomeça a

construção da nova sede da

entidade, em terreno de 22 mil
metros quadrados localizado no

Bairro Czemiewícz. A nova sede
terá 6 mil metros quadrados de
área construída e vai possibilitar a
oferta de novas atividades, como
educação infantil para crianças de
três a seis anos e musculação.

'

'CP NOTAS
�' BOLSA FAMíLIA

Programa atenderá 8,7 milhões de famílias
o presidente Lula disse, no programa quinzenal de rádi�
Café com o Presidente, que o programa Bolsa Família passará
de 6,57 milhões de famílias atendidas para 8,7 milhões em

2005. Lula prevê que o programa atinja em 2006 a totalidade
das famílias que estão abaixo da linha de pobreza.
Para o presidente, este ano será melhor do que 2004, pois a

economia continuará a crescer de forma "vigorosa'; com
geração de empregos. Lula disse ainda que, apesar das

críticas, o Bolsa Família é o mais importante programa de

transferêncià de renda da América Latina. O objetivo do

governo é, no entanto, garantir crescimento econômico e

distribuição de renda para que menos famílias precisem de

programas desse tipo.

� ESTIAGEM

Chuva na minimiza problemas
A chuva que atingiu parte do norte do Rio Grande do Sul na

segunda-feira não foi suficiente para minimizar os problemas
causados pela seca que atinge o Estado. Os agricultores já
começavam a fazer os cálculos dos prejuízos que sofrerão com a

seca que já dura um mês no Estado e que levou 99 municípios a

decretarem situação de emergência. As precipitações não foram
suficientes para reverter a estiagem e nem as perdas médiasde
8% da safra de milho, correspondentes a cerca de RS 135 milhões,
e de 12% da produção mensal de leite, equivalentes a cerca de

RS ,7,5 milhões.

� CONSEQÜÊNCIAS

Doismilhões podem passarfome na Ásia
Dois milhões de pessoas estão ameaçadas de passar fome em

curto ou longo prazo depois do maremoto que varreu o sudeste
asiático, prevê a FAO (Agência das Nações Unidas para a

Alimentação e a Agricultura). Ela recomendou que os alimentos
da ajuda emergencial sejam produzidos nos países atingidos para
não perturbar a economia da região.
"Há grandes quantidades de arroz disponíveis na região'; garante
a agência. "Recomenda-se que façam provisões, na medida do

possível, no terreno para cobrir as necessidades alimentares dos
diferentes pàíses atingidos a fim de não perturbar os mercados

internos'; acrescenta. <,

Os danos do maremoto se somam às chuvas torrenciais que
ofuscaram as perspectivas das colheitas agrícolas nas regiões
afetadas.

Fique tranqüilo.
A gente entende você
e as suas cargas e

encomendas também!

LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

CARGAS, ENCOMENDAS E DOCUMENTOS
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Seleção SOO-20 estréia no

Sul-Americano da Colômbia
SÃO PAULO - o Brasil começa

na sexta-feira, às 22h30 (horário
de Brasília), contra o Equador,
sua caminhada para buscar seu
nono título sul-americano sub-20
na Colômbia, já pensando no

aproveitamento de talentos para
a seleção principal, como

Fernandinho, da Atlético-PR,
Leonardo, do Santos, e Rafael
Sóbis do Inter de Porto Alegre.
_

A meta, segundo o técnico

cia seleção, René Weber, é

preparar a safra para a Copa do
Mundo de 2010, que será

disputada na África do Sul. "Se
tudo correr como planejamos, o
processo de trabalho com este

grupo deve culminar na Copa de

'2010, quando a maioria destes

jogadores terá 25 anos", revelou
Weber, que pretende trabalhar
.corn a mesma base deste Sul-

,

,Americano nos Jogos Pari

,americanos de 2007, no Rio, e

-também na Olimpíada de

Pequim, em 2008.
O meia Fernandinho, titular

'da equipe, afirmo� que o time

está bem preparado para o torneio
na Colômbia. "Para alcançar
objetivos maiores, valem todos os

sacrifícios, até passar o fim de
ano concentrado". Outro
destaque da seleção sub-20 é o

jaraguaense Filipe, lateral
esquerdo do Ajax. O jogador,
bicampeão catarinense com o

Figueirense, vai defender o

'Brasil pela segunda vez na

I categoria. A primeira foi em julho

do ano passado, pouco antes de
se transferir para a Europa.

A equipe brasileira está no

Grupo B, com Uruguai, Chile e

Paraguai, além do adversário da
estréia em Pereira, o Equador.
Uruguai e Paraguai fazem a

preliminar do jogo do Brasil, às
20h20 de Brasília. A Argentina,
que está no Grupo A, faz a

abertura do torneio quinta-feira,
contra a Venezuela, na cidade de

Armenia, às 20h50 de Brasília.
Além de argentinos e

venezuelanos, o grupo conta com
Peru, Colômbia, dona da casa, e

Bolívia. Os anfitriões estréiam
contra a Bolívia, também na

quinta, depois do jogo da

Argentina, às 23h30.

• Outro destaque da

seleção sub-20 é o

jaraguaense Filipe, lateral
esquerdo do Ajax. O
jogador, bicampeão
catarinense com o

Figueirense, vai defender o
Brasil pela segunda vez.

• A meta, segundo o técnico

da seleção, René Weber, é
preparar a safra para a Copa
do Mundo de 2010, que será

disputada na África do Sul.

Quer
economi
tempo e

din:h

Equivalente a um ano*

atricule·s� já
275·3475'
fellows@netuno.com.br

Rua Domingos da Nova, 227
(em frente à Studio FM)
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Afogamento em rios preocupa
Corpo de Bombeiros da região

JULlMAR PIVATTO

� Segundo dados da

corporação, o número
aumenta nos meses

de setembro a março

}ARAGUÁ DO SUL - O Corpo
de Bombeiros de Jaraguá do Sul
alerta a população sobre os riscos

de afogamentos em rios e até
mesmo em parques aquáticos. Por
causa do verão e do calor, o

número de casos vem aumen

tando, como o caso das duas
mortes ocorridas no último

domingo, uma em Jaraguá do Sul
e outra em Corupá. Para a

instituição, a melhor saída é

mesmo a prevenção.
"Deve existir 'uma conscien

tização maior das pessoas em

relação a isso", diz o bombeiro
Alexandra Gomes Martins.

Segundo informações, a maioria
dos afogamentos acontece por

próprio descaso dos banhistas. Em
muitos casos, eles-entram na água
após se alimentarem e sofrem

congestão, vindo a sofrer o

afogamento. Foi assim que o jovem
William Kalinski, 16 anos, morreu,
no último domingo, no Recanto do

Rios da região ficam lotados nos fins-de-semana de sol na região, aumento o risco de afogamento

Luli em Corupá. Outro problema
comum apontado pelos bombeiros
são as pessoas alcoolizadas.

Martins diz que o ideal seria a

distribuição de cartilhas contendo

explicações sobre prímeirossocorros,
não só em casos de afogamento,
mas também de acidentes

domésticos. "Para isso, seria bom
fazer uma parceria com as Polícias
Ci�il e Militar e também com a

Prefeitura, alertando a população
sobre esses riscos, a exemplo do que
acontece em joinville", comentou
Martins.

De janeiro de 2003 até hoje,

foram 14 casos de afogamentos
registrados pelo Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul.

Destes, quatro foram registrados no
meses de janeiro e três nos meses de

março. Nos meses de abril a agosto �(somando 2003 e 2004) apenas dois
casos foram registrados.

diretores Alcides e João
Rechimbok. Os demais diretores
liberados retornam dia 17 de

janeiro. Para receber o material
escolar, o trabalhador deverá

comparecer à sede (Epitácio
Pessoa, 345), munido da carteira
de associado e da lista de
'material fornecida pela E�cola.

Siticom inicia distribuição gratuita de material escolar
}ARAGUÁ DO SUL - O

Siticom "(Sindicato dos
Trabalhadores da Construção e

do Mobiliário) iniciou dia 1 O a

distribuição gratuita do
material escolar para o ano

letivo de 2005 a seus

trabalhadores associados e

dependentes em J araguá do Sul

e Região. O kit completo inclui
lápis? borracha, cadernos,
apontadores, papel sulfite,
réguas, canetas, resultando em

um investimento de R$ 6 mil

pela diretoria do Siticom. "Se
faltar material, vamos adquirir
mais porque nosso objetivo é de
a tender a todos", adianta o

tesoureiro da entidade, Alcides
Miotto, lembrando que esta

distribuição "é uma forma do
Sindicato contribuir na

formação educacional dos
trabalhadores e seus filhos". O
Siticom está atendendo
normalmente aos associados
desde o dia 10, através dos

Mais 36 jogos dão 'seqüência à Copa São Paulo de Juniores
CAMPINAS - A terceira e última

rodada da primeira fase da Copa
São Paulo de Juniores terá

seqüência hoje, commais 36 jogos,
que podem apontar 27 classificados

para a segunda fase. Dois grandes
clubes paulistas entram em campo
na briga por suas vagas.OPalmeiras

joga pelo empate comoRio Branco,
de Americana, enquanto o São
Paulo precisa vencer o confronto
direto com o Taubaté. Os jogos de
Corinthians e Palrneiras B foram
transferidos para quinta-feira para
permitir suas transmissões pela
televisão.

Os 22 primeiros colocados de
cada grupo e os dezmelhores clubes

por índice técnico passam para a

próxima fase, que será em sistema

mata-mata. Os únicos times que já
garantiram vagas são o Campinas,
líder do Grupo D, com sede em

Louveira, e o Santos, pelo Grupo B.
O São Paulo chega na última

rodada com obrigação de vencer

para não depender de outros

resultados. Tudo por causa da

inesperada derrota para o Estrela do
Norte-Ex, por 2 a 1, na segunda
rodada. Com três pontos, o São
Paulo vai enfrentar o Taubaté, que
lidera o pelo Grupo Q com seis
pontos.

A situação mais tranqüila é do
time da casa que só precisa do

empate para garantir a primeira
posição do grupo. A ESPN - Brasil
transmite a partida, a partir das
15h30. "Não esperávamos chegar

neste ponto, mas vamos lutar pela
vitória e pela a vaga", prometeu o

técnico sãopaulino, Marcos Vizolli.
Outro time que pode chegar aos
seis pontos neste equilibrado grupo
é o Estrela do Norte, que na

preliminar enfrenta o já eliminado
Itabaiana-SE. Todos vão brigar pela
vitória, por causa do índice técnico.

O Palmeiras está em vantagem
noGrupoU, onde enfrentará o Rio
Branco, o representante de
Americana. Os dois times paulistas
têm seis pontos cada, porque não
tiveram dificuldades contra os

frágeisGuarany-CE e Flamengo-PI.
Mas o Palmeiras leva a vantagem
do empate por termarcadomais gols
que o Rio Branco - 6 a 5. Ambos
têm o mesmo saldo de gols: 4.

• O equilíbrio marca o

Grupo P, onde todos os 01
times têm chance de se

classificar. As duas partidas
terão transmissão da Rede
Vida de Televisão.

• Na TV Cultura, às 19 horas, o
vice-líder Paulista enfrenta o

Botafogo-RJ precisando
vencer de qualquer maneira
no Grupo C. em Jundiaí, para
continuar sonhando com a

classificação.
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Italianos cancelam amistosos

após a venda do ala Falcão
JULlMAR PIVATTO

... Equipe volta no

dia 20 e faz a

pré-temporada em

São Joaquim

}ARAGuÁ DO SUL - A
transferência do craque Falcão

para os gramados continua dando
, o que falar. Depois da decisão de
manter amulta rescisória de cerca
de R$ 400mil (R$ 645 mil segundo
a diretoria da Malwee), agora o

time jaraguaense teve cancelado
os dois amistosos que disputaria na
Itália. Segundo o supervisor técnico
Kléber Rangel, os italianos,
alegaram que a ausência de Falcão
foi omotivo da decisão.

Enquanto isso, os jogadores que
ficaram se reapresentam no dia 20,
para os exames clínicos e

cardiológicos e, dois dias depois,
i viajam para São Joaquim onde

fazem a pré-temporada até o dia 5
de fevereiro. O primeiro desafio da
equipe no ano será a Copa Sul, a
ser disputada em Erechim (RS), a
partir de 14 de fevereiro. Além da
Malwee, os outros participantes do
torneio são: Colegial (SC), Carlos
Barbosa (RS), Ulbra (RS),
Cascavel (PR), Foz do Iguaçu
(PR), Erechim (RS) e mais um

time ainda a ser definido.

Equipe volta aos treinamentos no dia 22, na pré-temporada em São Joaquim

Para começar a pegar ritmo

de jogo, Rangel disse que está

procurando dois ou três amistosos
antes de ir para a Copa Sul.
"Dentre os principais objetivos do
primeiro semestre está a

conquista do tricampeonato da

Taça Brasil de Futsal", informou
o supervisor. Essa competição
começa no final de fevereiro, e
Jaraguá do Sul será uma das

sedes, juntamente com o Carlos
Barbosa, que sediará as partidas
finais. A co�rida para o título
inédito da Liga Nacional ainda
não tem data definida, mas a

Confederação Brasileira de
Futsal tem marcada para a

segunda quinzena de março.
Além da saída de Falcão, a

Malwee também perdeu Ricardo,
que foi para a Univali. "Em

compensação, todos os outros

jogadores acertaram sua

permanência no clube para 2005.
Os seis novos reforços, que serão

apresentados no dia 20, são: Eka
(ex-Anjo Química - pivô/ala),
Rafinha (ex-Colegial -r-t pivô/ala),
Antônio (ex-Colegial - beque),
Cristian (ex-Chapecó - pivô),
Bagé (ex-Banespa - goleiro) e

Chico Paulista (ex-Univali - pivô) .

Piloto italiano é a segunda
vítima fatal no Rali Dacar

Técnico do Criciúma pede
três reforços para a diretoria

DA REDAÇÃO - Depois damorte como porta-voz dos participantes. DA REDAÇÃO - Depois de Já Yan defendeu Vasco,
do espanhol JoséManuel Pérez, em Sobre o percurso de 2005, Meoni voltar das férias, o técnico Luiz Fluminense eGrêmio, entre outros
conseqüência de um acidente com reclamou recentemente que era Carlos Barbieri, doCriciúma, disse clubes. O catarinense é a principal
a moto, o Rali Dacar registrou menos aventureiro que os outros ontem que precisa de três reforços contratação da equipe para 2005 e

ontem a segunda vítima fatal dai anos e que o uso de muitos para oCampeonato Estadua12005. chega para suprir as ausências de
competição desse ano. O piloto instrumentos eletrônicos impediam Duílio um dos zagueiros titulares Marquinhos Paraná e [oelson, que
italiano, tambémdemotos, Fabrizio de correr os riscos que ele gostava. em 2004 não está nos planos do não apareceram na Ressacada para

r
Meoni, morreu após sofrer uma "Ele só pensava em recuperar a clube para esta temporada. O renovar contrato.

parada cardíaca, quando disputava desvantagem de ontem e da jogador conversou com a diretoria
11 a

etapa naMauritânia, no trecho penalização. Ontemme disse que do Criciúma, nesta segunda-feira,I

entre Atar e I(iffa. estava se aproximando do final e e está negociando sua ida paraoutro
, Meoni, de 47 anos, ocupava o que não podia perdermais tempo. clube. • Outro atleta que poderá

segundo lugar da classificação geral Tinha um pouco de pressão porque Outro atleta que poderá não
não retornar ao time

e foi o vencedor do Rali em 2001 e era a'ültíma corrida de sua vida, já retornar ao time catarinense é o catarinense é o lateral-
2002. Os médicos da organização que tinha decidido se dedicar à sua lateral-esquerdoRômulo.O jogador esquerdo Rômulo. O
chegaram ao local do acidente em família e aos seus dois filhos", pertence ao Tigre e defendeu o jogador pertence ao Tigre
helicóptero e tentaram reanimar o contou o empresário Alfredo Remo na temporada de 2004. O e defendeu o Remo na

piloto sem sucesso. Com amorte do Bevilacqua. treinador também enfatizou a temporada de 2004.

italiano, sobe para 46 o número de preparação física. Barbieri disse que
vítimas fatais em todas as edições o time só terá duas semanas para se

• Van é a principal
da competição. preparar para o Campeonato contratação da equipe
Segundo a organização,Meoni caiu Catarinense. "Temos que correr para 2005 e chega para

damoto logo após ter passado pelo
• A morte do piloto

contra o tempo e aproveitar o suprir as ausências de

segundo posto de controle da etapa.
italiano aconteceu entre o

máximo o período de treinamento", Marquinhos Paraná e

centro e o sul da Joelson, que não
Um helicóptero foi enviado até o

Mauritânia e que os
alertou.

apareceram na Ressacada
local, onde as equipes de primeiros organizadores tinham AVAÍ - O Avaí apresentou para renovar contrato.
socorros tentaram, durante 45 decidido encurtar por ontem dois reforços. Um deles é o

minutos, reanimá-lo, mas sem êxito. causa das tempestades de .meia Yan, que já havia sido
"Ele era uma pessoa fabulosa, Um areia. anunciado pelo clube catarínense, ---------\1grande ator, um advogado muito mas a novidade é meia Beta, de 28 ��Ibom. Estamos todos terrivelmente anos. Beto já atuou por Palmeiras,
afetados por estanotícia", lamentou • Com a morte do piloto Seleção.sub-Zô e atualmente estava

COPARENAULTC.l.io Io responsável pela organização do italiano Fabrizio Meoni,
no futebol da Croácia. O último

rali, Etíenne Lavigne, em entrevista
sobe para 46 o número de clube no Brasil foi o Sertãozinho,

à agência EFE. vítimas fatais em todas as
da Série A-2 do Campeonato

� O piloto era conhecido como um edições do Rali Dacar. Paulista. A equipe, na ocasião, foi
dos principais personagens da treinada pelo técnico José Galli
corrida e, freqüentemente, era visto Neto, atual técnico do Avaí.

ESPORT VAS
... DESISTÊNCIA
Vela brasileira perde o patrocínio
A Federação Brasileira de Vela e Motor não terá o patrocínio da
Petrobras em 2005. A empresa, que apoiava a Seleção Olímpica dê
Vela há três anos, anunciou ontem uma mudança de diretrizes em

seu departamento de patrocínios. A Confederação Brasileira de

Handebol, por sua vez, teve a verba aumentada. "

Esporte com melhor desempenho na Olimpíada de Atenas - duas
medalhas de ouro - a vela recebeu RS 700 mil em 2004. A verba
era repassada integralmente para os atletas olímpicos: Robert
Scheidt,Torben Grael,Marcelo Ferreira.Alexandre Paradeda, Bernardo
Arndt, André Fonseca, Rodrigo Link, João Signorini, RicardoWinnicki
e Carol Borges. A FBVM receberá em 2005 apenas os R$
1.836.000,00 do Comitê Olímpico Brasileiro, referentes aos 4% dó
montante proveniente da Lei Agnelo-Piva. A campanha da Petrobras
vai investir cerca de RS 45 milhões no automobilismo, no surfe e nÓ
handebol. Este, que em 2004 recebia RS 1,5 milhões, passará �
receber RS 2,3 milhões.

... 'FÓRMULA 1

Montoya promete duelos com Raikkonen
O colombiano Juan Pablo Montoya avisou ao finlandês Kin:ti
Raikkonen que será um forte rival nesta temporada, ainda mais por
estarem ambos na McLaren. Os dois têm aparecido como o fogo'�
o gelo da Fórmula 1, com caracteres opostos que podem provocár
uma dupla explosiva como Ayrton Senna e Alairi Prost em 1988-e
1989. Ex-piloto da Williams, Montoya certamente não pretende dar
moleza nas tardes de domingo, mesmo com ele ter demonstrado
socialmente que tem um bom relacionamento com o "Homem de

Gelo'; como é conhecido Raikkonen. "O nosso duelo na pista será
tão duro como qualquer outro'; disse o sul-americano em uma

coletiva ontem."Se eu tivesse disputas acirradas com o Kimi quando
estava na Williams, vocês veriam a mesma coisa que verão agora,
com os carros da Mcl.aren"

... VÔLEI

Bernardinho está insatisfeito com equipe
Líder isolado na Superliga feminina de vôlei, o Rio de Janeiro

retornou ao trabalho nesta segunda-feira, para o jogo contra o Osasco,
bicampeão brasileiro, quarta, às 20h30, no ginásio do Tijuca, no Rio
de Janeiro. Segundo Bernandinho, técnico da equipe carioca, o Rib

de Janeiro tem que buscar uma regularidade durante a partida
desta quarta. Ele lembra que as atletas não vêm mantendo um
mesmo padrão de jogo ao longo da Superliga.

,

"Estamos num ciclo vicioso. Quando o passe não sai perfeito, o time
tem se descontrolado e não .conseque reverter a situação. Dessa
forma, nos tornamos muito vulneráveis. Elas têm de ter paciência
para trabalhar a bola e ser mais consi'stentes. Se continuarmos

irregulares desta maneira, principalmente diante do Finasa, vamos
pagar um preço altoíalertou o treinador.A levantadora Ana Cristina,
do Osasco, disse que a equipe paulista está esperançosa em uma

vitória nesta quarta, mesmo o jogo sendo na casa do adversário.

"Nãi) importa que o jogo é no Rio, na casa delas. A gente tem de

ganhar e retomar a liderança'; disse Ana, lembrando que a derrota

para o Pinheiros, na última semana, pode servir como lição.

... FUTSAL

Briga política pode impedir patrocínio
o confuso processo eleitoral na Confederação Brasileira de Futsal ,

está atrapalhando a renovação de contrato com o principal
patrocinador da entidade, os Correios. O acordo com a empresa
vence no final do mês e, segundo Aécio Vasconcelos, não deve ter

definição até o pleito. Para estampar a marca na camisa da Seleção
Brasileira em 2004, o Correios pagou RS 2 milhões à CBFS. A Joy,
empresa de marketíng espor,tivo da ex-jogadora de basquete
Hortência, recebeu o mesmo valor para promover os torneios de
futsal. A última negociação previa a renovação por mais um ano, por
RS 4 milhões integrais à CBFS.

'

... FUTEBOL ITALIANO

Parma é colocado à venda
o Parma, que pertence ao grupo Parmalat, foi colocado oficialmente
à venda ontem em comunicado publicado na imprensa pelo
comissário extraordinário do grupo, Enrico Bondi. Ele anunciou que
desejava vender o clube há um ano, mas esperava a autorização do
ministério da Indústria italiano, que foi concedida no último dia 5 de

janeiro após a revisão das contas do Parma.

Segundo o tribunal de Parma, o clube tem uma dívida total de 182

milhões de euros. Criado em 1913, o Parma vinha crescendo
continuamente desde que a família Tanzi assumiu seu controle, em
1990. Stefano Tanzi, filho do fundador do grupo Parmalat, Calisto
Tanzi, renunciou à presidência do clube em janeiro de 2004.

... VÔLEI
Virna está fora de partida decisiva
o Pallavolo Chieri não poderá contar com uma de suas principais
estrelas na partida decisiva desta quinta-feira diante do Longa 59

Lichtenvoorde, da Holanda, valendo a vaga na semifinal da Copa
Europa. Vlrna está com uma inflamação no ligamento colateral do

joelho esquerdo e desfalcará a equipe neste confronto. No jogo de

ida, em Chieri, a equipe da brasileira venceu por 3 sets a O. Uma
nova vitória nesta quinta carimba o passaporte do time de Virna na

semifinal da competição.
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·14/1·
Otüia Demarchi
Geraldo Klein
Franz Bublitz
Gertrudes Behling
Arlete Steinge
Miriam Pickler

·9/1·
IIseJ. Lange
Andréia de Borba
Rafael de Oliveira Souza
Marcela Tissi .

Irene Goslowskl
Karin Hidler
Maria Fedelina da Silva
Rovena Schroeder

Valmor Hintz Stricker
'Daniel GuidoAndreatta
João Carlos Ropelato
Nicia Mara Schmidt
Schaiane V. Pereira
Caio César Krueger
Marcela Tissi
Márcia Blosfeld

·10/1·
Gustavo Schuer Pfiffer

Célia A.O. Wille
. Herta Riedtmann
Ana Longhe Sabino
IngridWüerz

AlbertoGustavoMarquardt
VilmarMaas
Aldo Pavanelo
Deise Klosowski
Walfrido Schmauch

·11/1·
IIton Braun

Hilberto Lehn
MárioTurquetti
GuilhermeGustavo Boder
Jonas Alan Engicht
Cristiane Nagel
Antônio Flor da Silva
Vanessa Bramorski
Letícia de Oliveira
Luiz Carlos Krenke
Gustavo Hackbarth

·12/1·
João Pereira

Valdir Sipert
Edson Muller
Nilson Sjoberg
Bianca Paulata Mayer
Adriano Schwerkowski

Moacir Maas
Reno Weller
Silmara B.da S.Todt
Schennia R.Saganski
Vilmar Peters

·13/1·
Arnilda Scoz

Jaime Harkbarth
EdirKonel1
Sueli Schwirkowski
IvoneteMarquardt
Maricelme Iris Vorpagel
Wany Vieira Adriano
Ivete Verônica Verbinen

,Ademir Avelino Fagundes
Aline Manerich
Orlando Ehmke
Maria Aparecida Gomes
Vilmar L. Scoz

Wania Hruschka

Maristela M. Marangoni
Eliane Spliter Floriani
Iracema Engel
Rosecler Bruch

. \
Eunice Zapeline Zafanelli
Carlos Eduardo da Silva
Attevir Simplício

·15/1·
Sônia Gonçalves
Denise Aparecida dos
Santos

Sebastião Junkes
Alexandre Rech

Norbert Knaesel

Ralf Duwe

Fabiano Alves Xavier
Heli Stinghen
Osni Pommerening
Anderson Roberto Correa

Nascimento

Celso Sebastião Arruda
Raulino Schuster

QUARTA-FEIRA, 12 de janeiro de 2005 '.,WnJa3al.,mlg.lIi.

Parabéns ao belo casal

Jaqueline Giese e Alisson

A. Wieczynski, que no dia 14

completa seu primeiro ano de

namoro. Felicidades!

Brunhilde Schmõckel (D) ao lado de Letícia Pauli na

Ilse Cabelereira no último sábado

Completa 18 anos neste dia 13 Jakeline Baader,
Parabéns dos familiares e amigos

Parabéns
Schennia

Saganski que
hoje dia 12

completa 21 anos.

Seu namorado
Daniel e toda sua

família desejam
felicidades

No dia 11/12 Elenir Scherer

e Dieter Duwe casaram-se

na Igreja do Rio Molha e

após os convidados foram

recepcionados no Baependi

Marialva Bogo aniversariou dia 5 e recebeu seu

seleto grupos de amigos na sua residência. Parabéns!

o prefeito
Moacir
Bertoldi
ladeado dos

sócios

proprietários
da pizzaria,
Ademir (E) e

Roma

o.,

PARABÉNS
Anélia R. Muller aniversariou no.dia 7. Parabéns e muitas

felicidades dos seus familiares.

C I NEMA
Quarta e Quinta-Feira

fi: ifai1pt 77 �<��

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO

O Grito

15:15 - 17:15 - 19:30 - 21 :30

Os Incríveis

14:30-19:10

Dança Comigo
17:00 - 21 :30

3
Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida

Sessão Única: 14:30 AV

Blade Trinity
16:30 - 19:00 - 21: 15

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDE-SE CASA

MISTA c/112M2,
TERRENO

\

c/335M2, 3
QTOS, SALA, eoz. + DEP.

BAIRRO CZERNIEWlez.

R$ 65.000,00

TR: 371-7963 ou
. ,

8406-9918

t 1!!=:cfl�!o!79
lfab!litação SOBRAClL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Gllilherme Weege, 50 - SL 406

Fone: 370-1705
50maln@nctuJlQ.COIn.br - faraguá do Sul

��Q;�!�
.4 !!Jióurueta/do/J-IUP:WUí.d&

i'

275-3387
R: Reinaldo Rau, 289 • SI. 01
Centro' - Jaraguá do Sul· se

Medicamentos em geral
Manipu/açJo de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298

Nós ajudamos.
Tratamento

antitabauismo com
Acupuntura

.

L_. lel:99550230 __ _,

CORRETORA DE IMOVEIS
TATIANA DE PAULA

VILA NOVA - vende-se área

nobre, terreno cl 625m2•

RS 80.000,00. Tr:370-7760
ou 8807-3574 cl Lucindo

-
VENDE-SE - Cond. Amizade.
cl 2qtos. 51, coz, lav. RS
46.500,00. Tr: 370-7160 cl
Suzan

Fone/fax (47) 275-0316
Plantão até as 22:00 hs

(47) 9909·..7169

ALUGA-SE - qto, 51, coz,
bwe.Tr: 370-6073

Casa Alvenaria Rua Francisco Pirman Bairro Vila Lenzi160mts construída para sobrado 3 Dormitórios, 1 Sala, 1 Cozinha,l
BWC, garagem para 3 carros,Outras dependências Valor: RS 90,000,00

Casa na praia de Barra Velha SOmt da praia, cl 4 dorm 1 sulte, garagem pi 4 carros e. demais dep RS 130.000,00

Terreno ponto comercial Rua jorge Czenewicz nO 37 esquina ao lado do pama 1.300 m RS 200.000,00

Terreno Vila Rau 521 mts prox a faculdade RS 38.000,00 a Unidade

Sobrado com salas no terrio ponto comercial área construida 437m2 Rua Leopoldo Malheiro 125 Centro RS 450.000,00

\tila Rau- Vende-se 2 terrenos 15x28 RS 30.000,00 cada

Vendo:
Casa Alvenaria Vila Lenzi 184mts Rua Paraíba n° 124 Dormitórios, 1 Sala,l Cozinha,
garagem para 3 carros outras dependências.Valor: RS 85,000,00

Sobrado Alvenaria 130mts Vila Lenzi Rua Francisco Pirman,4 Dormitórios, 1 Suíte,
cozinha outras dependências com mais uma casa 'nos fundos de madeira com rua

particular.Valor dos dois imóveis: RS 128,000,00
.

VENDE-SE - Ed. Royal
Barg.Tr: 371-41 00

BARRA DO RIO CERRO -

vende-se ou troca-se.Tr:
276-3257

-

OS CUIDADOS NO USO DOS ÓCULOS ESCUROS

JARAGUÁ ESQUERDO -

aluga-se 2 casas, cl 1 qto.sl,
.coz, bwc, lav,.R$ 230,00. Tr:
376-1158

VENDE-SE - Cond.

Flamboyam, cl 1 000m2• Tr:

371-4100JOÃO PESSOA - vende-se

cl 120m2, terreno cl 519m2,
esquina, próx. Corpo de

Bombeiros,R$
50.000.00.Tr: 371-0285

VILA RAU - vende-se Y2 Lt
cl casa. Rua Carlos Zenken,
Lt 60.Tr: 9162-5719

100% de proteção contra os raios ultra-violeta, pois estes

são nocivos aos olhos, podendo causar, a longo prazo, a

formação de catarata e até mesmo degeneração retiniana

precoce.

Quais as doenças que o uso incorreto dos óculos

escuros causa?

Óculos escuros realmente protegem OS. olhos? doenças oculares. Isso não é verdade. O que pode ocorrer é

A luminosidade em excesso causa ofuscamento e sensação desconforto visual e dor de cabeça
de desconforto visual. Os olhos têm mecanismos naturais Quanto aos medicamentos, como se usa

para minimizar a quantidade de luz que chega até a retina, corretamente o colírio nos olhos?

que são o estreitamento da pupila e o fechamento reflexo
Os colírios devem ser usados sempre com orientação de

das pálpebras. Os óculos. escuros também são uma

v#�
WINGTSUN

ARTE MARCIAL CHINESA

TRÊS RIOS DO NORTE -

vende-se ou troca-se cl
175m2Tr: 276-0771

VENDE-SE - alv, qtos, 51, coz,
bwc. área + lav.RS
48.000.00 + fine.Tr: 273-
1620 cl Josi ou O�idia

ALUGA-SE - 51 comi pi
consultório, cl fone,
secretária. em ótima loe. Tr:

371-0424, cl Aderbal

um médico oftalmologista. Infelizmente em nosso país, é
barreira importante neste processo, principalmente em

pessoas que apresentam fotofobia (sensibilidade à luz).

Terças eQuintas
18:00 19:30h
Tel: 9955 0230

R: Floriano Frelberuer 129

•

A OPORTUNIDADE DE APRENDER A
RELAXAR EM SITUAÇÕES

DE ALTO SIRESS OU PRESSÃO

* TÉCNICA DE DEfESA INTELIGENTE

HERBALIFE

O sol forte, típico de um país tropical como o nosso, não
prejudica apenas a pele e os cabelos. Os olhos merecem

também cuidados especiais. Isto porque os efeitos dos
raios ultravioletas A e B são cumulativos e, quanto maior a

exposição, maiores são os riscos com o passar dos anos.

Basta andar pela rua com um pouco mais de atenção, para
perceber a variedade de modelos nos rostos das pessoas.
Mas será que eles realmente protegem? Veja os mitos

ligados ao assunto e ainda uma orientação quanto ao uso

correto de alguns medicamentos.

Que tipos de filtro existem para lentes escuras?

- 1ÉCNICA SEM USO DA FORÇA FíSICA'
Existe o mito de que o uso de óculos incorretos causa

possível comprar collrios livremente, inclusive anestésicos,
que nunca deveriam ser utilizados por leigos. Colírios usa

dos indevidamente podem trazer prejuízos desastrosos

É importante que as lentes coloridas, fotossensíveis, e como catarata e até

mesmo as lentes completamente transparentes tenham

mesmo lesões oculares irreversíveis.

1.-------------'
i Receituário
I

II RESPEITO

,I
QUALIDADEAdquira seu livro Medicina de A a Z (preto e

branco),Na Livraria,Sebus Por/Apena.s R$ 35,00.
Recorte Este Cupom E Ganhe um livro de Receitas

, IUl �i5�i� -

: r�rm'ácla de manipula�o
I www.receituario.com.br
L �. ._. .. __." ..__ .__....

Perca de peso,'ganho de
massa muscular,E saúde.

O caminho para o bem estarl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Jorge (zerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
ex. Postal200 - (EP89255-000

Fone(4lJ371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

'"'..l.

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/ 6778/ JE)
AUXILIAR TÉCNICO (6800 MO)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-VENDAS (6799MO / 6772 JE)
AUXILIAR DE COZINHA (6839 MO)
ASSISTENTE COMERCIAL/ FISCAL (6835 MO)
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (6876 MO)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-COMPRAS (6864 ES)
AUXILIAR DE DEPÓSITO - P/ GUARAMIRIM (6868 JE)
ANALISTA DE SUPORTE (6870 JE)
AUXILIAR DE PRODUÇÃO SERRA/PRENSACARTONAGEM
(6888 MO)
AUXILIAR DE DEPÓSITO (6868/6766 JE)
AUXILIAR DE LABORATÓRIO (JE)
CAIXA PARA SUPERMERCADO (6797/6791/6781/6774/
6767 JE)
CAIXA PARA TRABALHA' DE SEXTA A DOMINGO (6711 JE)
CALDEIREIRO (6732 MO)
CALDEIREIRO SERRALHEIRO (6634 MO)
CONFERENTE (6779 JE)
CONTATO PUBLICITÁRIO (6572 MO)
COSTUREIRA (6665 JE/6656 JE / 6550 JE / 6472 MO)
ambos os Sexos
CONSULTOR COMERCIAL ( 6806 ES) para trabalhar em
Rorianópolis
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 / FERRAMENTEIRO (6827 MO)
FRESADOR (6520 MO / 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/ 6249MO)
MECÂNICO DE MANUTENÇAO (65.39 JE)
MENSAGEIRO (6859 ES)
MODELADOR (6637 ES)
MONTADOR (6635 ES)
MONTADOR COM CONHECIMENTO EM EL.ETRÓNICA (6763 JE)
MQTORISTA (6658 ES) com habilitação E
MONTADOR DE MÓVEIS (6856 JE)
OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR (6291 JE)
OPERADOR DE PRODUÇÃO (6857 JE)
OPERADOR DEPRENSA E VINCADEIRA (6888 MO)
PINTOR (6608 MO)
PREPARADOR PARA PINTURA (6448 ES)
PROJETISTA (6632 JE)
RECEPCIONISTA (6858 ES/ 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 (6390 JE / 6851 ES / 6761 ES)
SUPERVISOR DE FERRAMENTARIA (6630 JE)
SUPERVISOR DE VENDAS (6563 JE) I

SUPERVISOR OU L1DER DE PRODUÇÃO (6629 JE)
TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO (MO)
TECNICO ELETRONICO (6150 JE)
TELEVENDAS (6784 MO)
TINTUREIRO - (6733 JE )
TORNEIRO MECÂNICO (6620 MO /6504 MO / 6701 MO/
6760 ES)
TECELÃO (6814 MO)
VENDEDORA(6770JE/6653JE/6641JE!6667JE/
6852 JE/6843 JE / 6469 MO)
VENDEDOR DE VEíCULOS (6823 ES)
VENDEDOR P/ GUARAMIRIM (6869 JE)
VIGIA (6882/6891 ES)

's..,1

? .-

CARTA DE CRÉDITO-vende· LAVATORIO - vende-se pi
se consórcio contemplado salão de beleza, fibra, preto.
pf carro ou imóveis. R$

.
RS 70.00. Tr: 376·2752

36.000.00. Tr: 370·9619 ou

9965·9920 SECADOR - vende·se de
Coluna, Pandora, seminovo.

CELULAR - vende-se Nokia R$ 150.00.Tr: 376·2752

3310, seminovo. R$ 110.00
crédito. R$ 120.00. Tr: 3,76· TELEVISÃO - vende-se 20

0512 polegadas, cores, cf Contr.
R$ 250.00. Tr: 9116-4162

Mais recursos.
Melhores humanos.

t
"'�"On�"""," ."'",,""",,"" ",,"cm.,, mÁ"�

CELULAR - vende-se Nokia

3520,1 ano uso, garantia,NF,
na garantia.T r: 9962·8198

CELtJLAR - tro ca-s e

Motorolla C 200. Troca por
Play Station. Tr: 371·0495 cf
Edelvan

VENDE·SE - 500 blocos de
concreto 15x20x40.Tr: 371·
8700 ou 8407·0997

Vagas - Jaraguá do Sul - Rua Epitácio Pessoe, 933 Te/. 276-0700
VENDE·SE - moto esmeril

Hobby. RS 50,00. Tr: 276·
0340

• Auxiliar de Escrita • Estagiário em • O�eradorde � Su�ervisor de
Fiscal Contabilidade Bobinagem Ferramentaria

Cursando ou com ensino Cursando ensino Ensino médio completo, Ensino médio técnico.
superior completo em . superior na área; para atuação em Três anos de
contabilidade. Conheci- indústria de motores. conhecimento na função.
mento com rotinas • Mecânico de Ambos os sexos;

fiscais e lançamentos; Automóveis • Torneiro Mecânico
Ensino fundamental • Operador de Ensino fundamental

• Auxiliar de completo. Conhecimento Produção completo, conhecimento
Expedição em mecânica de Para atuar com de dois anos na função.

Quatro vagas, ensino veículos de passeio. montagem de painéis
médio. completo. Para eletrônicos para • Temos mais de 50

atuação em empresa de • O�eradorde motores. Ensino médio vagas para atuação na

Jaraguá do Sul, no Empilhadeira completo. Ambos os função de Auxiliar de
bairro Rio Cerro; Ensino fundamental sexos; Produção em empresa

completo ou em de grande porte do ramo

• Auxiliar Técnico III curso, habilitação. • Servente de Têxtil de Jaraguá do Sul.
Ensino médio técnico Para atuação em Pedreiro Salário inicial de 450,00.
em eletrônica, para empresa de Jaraguá 10 vagas! Alfabetizado, Ambos os sexos, ensino

atuação em do Sul no bairro experiência de dois anos fundamental completo
primeiro turno; Rio Cerro; na função; ou em curso.

VENDE·SE -lenha ensacada

pffogão econômico. Tr:276·
0340

COM PUTADOR - vende-se
Pentium III, 4 Gg (novo)
128MB, compl cf

impresora. Tr: 9903·0500
VESTIDO - vende-se ou

aluqa-se, de noiva. Tr: 276·
Q340

FURADEIRA - vende-se indl.

RS 150,00. Tr: 276·3257

\NILLE
REFRIGERAÇÕES
* Reformas e carga de gás
* Compra e venda de geladeiras

Vagas - Guaramirim .. Rua 28 de AgQsto, 1445 Te/. 373-0999 371-5917
Plantão: 9149-0840

• Operador de
Bobinagem .

Ensino médio completo,
para atuação em

indústria de motores;

• Operador de
Máquina Extrusora

Ensino médio completo.
Dois anos de

conhecimento na função;

• Auxiliar de
Produção

Ensino fundamental

completo ou em curso.

Para atuação em

indústria têxtil.

• Operadora de

Telemarketing
15 vagas!

Ensino médio completo
ou em curso,

boa fluência verbal.

Rua Joaquim Francisco de Paula, lote 16 . Chico de Paula

• Operador de Corte
e Solda 'Plástica

Ensino médio completo.
Dois anos de

conhecimento na

função;

• O�erador de
Produção

20 vagas! Ensino médio .

completo, para
montagem de painéis e

placas eletrônicos;

• Torneiro Mecânico
Ensino fundamental

completo, conhecimento
de dois anos

Na função.

• Auxiliar de recebi
mento de materiais
Ensino superior em
curso, conhecimento

com rotinas financeiras; Arranjos-Decorações-B uquês-Jard íns
'

COM DISK ENTREGA DE �'
CESTAS CAfÉ DA MANHÃ

'

rFONE/FAX: 371-40'$1 CEL 990�-0202
I Rua Epitácio Pessoa, 555- Centro

como aux. de cozinha, cf
ref.Tr: 9109·5276

SEGURANÇA PATRIMONIAL
.

Guarda de Portaria

Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes ".

Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

uOFEREÇO.ME _ pftrabalhar
.

APARELHO DE CD - vende-

como diarista cf ref.Tr: se, p/ 1 CD. R$ 200,00: Tr:
9903.9383 370·6651

------�

OFEREÇO.ME-pftrabalhar AR CONDICIONADO -

como contabilista cfCRCTr: vende·se. R$ 200.00. Tr:

9109·5276, cf Alfredo _27_3_·0_80_3 _

CACHORRO - d o a-s e
filhote comum de pe q.
Porte. Tr: 276·0340

FONE: 372·3680

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
/"Inte.t de� a.� .do.a. s� des� de <Ut4 &mfPu!4a. <UI

;r:�. e4Iee em�� U#t�des� da..rI�

CAMA - ve ride-s e ou

troca-se, casal, cf cabeceira
forrada e colchão (1,90 x

PRECISA·SE - diarista.Tr: 371· 1,40)\ R$ 350,00. Troca por
9240 ou 9123·7366 DVD. Tr: 9903·050

"

'jJ;�
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1438 - SI 03

. ,

Jaraçuà do Sul- Santa Catarina
www.autoteçseuranca.com.br

PRECISA-SE
DE AÇOUGUEIRO
COM EXPERIÊNCIA

E REPOSITOR
PARA

SUPE.RMERCADO.

1\

AGORA EM 2 ENDERE�OS �AR MELHOR ATENDER VOCI!!!

Tratar: 275-3114 Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

371-0
Barão do Rio Branco, 620 Centro

3 ,2-2'7:7

PRECISA-SE
De pessoa com ou sem

experiência para
trabalhar como garçom,
período noturno e que

tenha condução
própria.

'I
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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9t3']Mikd�':QHifjPUBLICAÇÃO LEGAL S_DN
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ARTHUR
compra - vende - troca

financia - novos e usados

Pelo presente edital, ficam convocados todos os asso

ciados do Condomínio do Secador Comunitário de Rio Cerro

I e II para Secagem de Cereais e Afins, a se reunirem em

Assembléia Geral Ordinária, no dia 14 de janeiro de 2005, às

19:00 horas, em primeira convocação e caso não haja número

legal, haverá uma segunda convocação para uma hora após,
isto é, às 20:00 horas do mesmo dia e local, Com qualquer
número de associados presentes, a qual será realizada na

Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança, Rio Cerro II, nesta

cidade, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Prestação de contas do exercício de 2004;

b) Eleição da nova diretoria;
c) Assuntos diversos.

Revendedora exclusiva da região
de Reboques Pirâmides

,

ATENDE
eles - elas

Stralus comp 97 Prata GNV

Stratus comp 96 verdemet G

Pick UP Corsa 16 km Orlq 03 branca G

Pick UP Corsa 96 verde G

Go11.8 (bola) 95 preto G

Go11.8 86 prata A

Go11.6 92 branco A

Chevette 89 bege A

Belina L 1.6 86 bege A

Escort Europel GLX completo 98 azul G

Escort Zetec 99 prata G

Escort Ghia 89 verde G

Ford Landal em couro 80 azul GNV

F-1000 c.dupla, MWM, c. 94 cinza O

Brasilia 80 branca G

Voyage 86 verde A

Pegeout 405 comp 95 preto G

F-100 73 amarela O

Jeep em couro/dh/freio a disco 65 Bordo G

Gol Preparado (DeCorrida) 97 Azul R$ 6.500

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641

Av. Pref. VValdemar Grubba. 2322 - Vila Lalau

CORSA - vende-se Sedam.
97.1.6. eompl - ar. R$
1 5.000,00.Tr: 9962-3664

•

e casais D-20 - vende-se.92, bordo.
Valor a comb.Tr: 275-3114

,
,

Tr: 9952-1927
MONZA - vende-se 88.

compl.R$ 3.500.00 +

Finane, ou R$ 6.000.00 à

vista.Tr: 9132-4095 a tarde

Jaraquá do Sul, 10 de janeiro de 2005

VIGANDO WENDORFF

Presidente

MONZA - vende-se GL,
1.8,4p, ótimo est, 94, azul,
el sorn.Rs 4.500,00 + 21 x

R$ 266,00.Tr: 371-0285LINDAS MULHERES
OMEGA - troca-se CD,93.
Troca por carro + valor.Tr:
9953-9966

Eduarda Morena
Fernanda Loira

1.8, 4p, 95, ótimo est, cl
TITAN _ vende.-se 03,

rodas de liga leve.Tr: 276-

0397 após 19h ou 9103-
prata.R$2.000.00+14xH$

8986
·205.00.Aceita Mat.

Constr.Tr: 9136-0973OMEGA - vende-se CD, 93,
3.0, automático, ótimo COMPRA-SE - carro até R$
est.R$ 12.500.00.Tr: 273- 6.000.00.Tr: 370-6266 XR TORNADO 250 -

vende-se 02, único

donc.Rs 7.900,00. Tr:

9962-3664

ATENDIMENTO 24 HORAS
em motéis, hotéis e residências

1018após18hs
FUSCA - vende-se ou

troca-se 73, branco.Tr:
373-0489

S-10- vende-se Luxo,GNV,
96, eompl.R$ 22.000.00.Tr:
371-0343

PEGEOUT - vende-se

206,rally,1.6,16V,compI.R$
23.000.00.Tr: 371-3737Tr: 9909-4381

Precisa-se de moças

YAMARA XTZ 125 -

vende-se 03, preta.R$
5.300,00.Tr: 9973-8955

ESCORT - vende-se 97,4p,
ar,DH, trava, cinza.R$
12.700.00. Aceita moto. Tr:

370-9922

VECTRA - vende-se 98,
único dono, compl. R$
18.500,00. Tr: 9962-3664 CBR 450 - vende-se 921

92, impecável. R$
8.500,00 ou troco por
carro de passeio de maior
valor. Tr: 8409-9605

ESCORT - vende-se 98,4p,
compl, ótimo est.R$
12.800,00.Tr: 370-2461 cl
MiltonLOIRA E MORENA

Larissa e Drica

1313 vende-se

Mercedes Bens, 80,
turbinado alongado, baú
10mts. R$ 40.000,00.Tr:
376-0592 Rogério

UNO - vende-se 91.R$
5.800,00.Tr: 9962-3664

ESCORT - vende-se 88,1.6,
álcool, bom est.R$
2.300.00 entr + financ.Tr:

8807-1094 el Marcos
UNO - vende-se 98, branco,
2p, limp/desemb, arquente,
alarme.R$ 9.800,00. Tr: 376-
0890 ou 9121-5292

I Realizamos todas as suas
fantasias eróticas

I

1113 - vende-se, motor

5600, 73, cl munck.R$
20.000,00.Tr: 371-9642

APARELHO DE CD - vende

se JVC, el contr. R$
400.00.Tr: 371-0343

ESCORT - vende-se 1.8, GL,
2000,4p, DH, aro

alumínio.R$ 16.800,00.Tr:
9967-9864

PREMIO - vende-se 85,
verrn.Tr: 375-2781Atendimento 24 horas

Inclusive casais ESCORT - vende-se

Europeu,98,4p, compl.Tr:
372-0230

2

Tr. 9122-2149
BIZ - vende-se 04.R$
4.300,00.Tr: 9973-8955PARATI - vende-se 1.8,

azul, 95.Tr: 379-2573 após
18hs

MONDEO - vende-se GLX,
97, Top de linha.R$
18.500.00.Aceita carro -

vlor.Tr: 371-6000

TITAN - vende-se 03, cl

partida, KSE, azul.R$
4.500,00.Tr: 9973-8955SANTANA - vende-se SLI,

BEDE BENAt1LT

,

ULTIMAS UNIDADES
antes, do .aumente de preços.

ShowDrlve e veja oFaça um

E S P 'E T Á C U L O

LibertJ'
Vale do Itajaí e Litoral Norte de SC

Rede Renault. Mais de 150 Concessionárias no Brasil.

JARAGUÁ
370 - 6006

ITAJAí
346 - 7400

I JOINVILLE
435 - 3700

BLUMENAU
322 - 8800

•
?ROCOt4\1E

mE!\l

Financeira Renanlt
!:.l

groupe ReI Banque

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



."Votoranta_1 finanças
\

Corsa Sedam OKm

Peugeot compl.
Fiesta 2p ArIDh
Astra Hatch
Palio 2p
Uno Mille
Uno 4p 1.0

Gol4p
Gol Plus
D-20

Gol4p
Gol2p
Tipo Compl 4p
F-754x4

Fusca 1.300

05
00
99
99
97
93
99
04
95
92
99
00
94

78

86

verde met
azul

cinza

prata
grafite
vermelho

preto
branco
azul

branca
verde
branco

prata

azul

branco

G
G
G
G
G
G
G
G
G

D
G
G
GNV

G

G

Palio SX comp

Corsa 4p

Celta + rodas

5·10 Diesel comp

5·10 comp + GNV

Celta 1.0 2P.

Palio Young
Escort GLX, Completo

Corsa Wagon GLS

Astra GL Sedam COMP

Peugeol 106, Completo

Pick-Up Corsa Champ

Uno Mille SX

Escort Hobby

Gol G 1I14p
Gol Plus

Clio 1.0 4P.

Clio Sedan Completisimo

Fusca 1300 L

Vermelho

Preto

Bordo

Cinza

Preta

Vermelho

Branco

Bege
Cinza

Branco

Prata

Verde

Prata

Prata

Branco

Prata

Branco

Grafite

Branco

2001

1999

2001

1995

2001

2002

200r

2000

2000

1999

1999

1998

1998

1996

2004

1995

2003

2002 �
1983

Aat

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747 • Jaraguá do Sul

Palio Di Fire 2p/Rdas sport
Palio EL 4p comp -ve

Tipo 4p cornp+ teto

Tipo 4p comp
Uno

01
97
94
95
93

GM
Vectra GLS completo
Vectra GLS comp +GNV
Pick Up corsa GL comp - ar

Corsa Ac/DH
Chevett SLE

95
97
96
97
90

Ford
Escort 1.6 ale
Escort GL Ar/desem
Escort GLX SW comp
Scenic RT
Honda Civic aut

94
95
98
00
98

Gol16v comp
Gol GT

Omega CO

Omega CO

Omega CO 3.0 AutomatJco

Tipo 1.6
Uno 1.3
Uno Mille
Uno Mille
Uno Mille
Ford Ka corno
Monza 2.0
Corsa 1.0
Ford Versales 4p
D-l0 com Baú
Saveiro 1.8
Saveiro 1.6

Ohevl 1.6

Gas
,

Ale

Gas/GNV
Gas/GNV:
Gas
Gas
Ale
Gas
Gas
Gas
Gas
Ale
Gas
Gas
Die
Gas
Gas
Ale
Gas

Gas/GNV
Gas
Gas
Gas
Die
Gas
Gas

Goll.8
Caravam eco
Chevett 1.6
Chevett 1.0 Junior
Fusca 1.500
L-200 comp
CGman KS
Passat

prata
branco

prata
Verde
vermelho

R$ 15.300,00
R$ 13.000,00
R$ 8.900,00
R$ 9.000,00
R$ 7.000,00

branco
Branca
prata
Dourado

R$ 21.000,00
R$11.500,00
R$ 13.000,00
R$ 4.800,00

Azul R$ 8.500,00
Azul R$10.000,00
Azul R$15.900,00
Verde R$ 28.000,00
Vermelho R$ 24.000,00

Cinze
Bordo
Preto
Cinza
Vinho

� Bege
,

C1nza
prata
Vermelho
Azul

, 1992
1991
1997
1989
1995
1995
1980
2001
1999
1987
1995
1990
1984
1993
1980
1996
2001
1979

Azul
Vinho
Vinho
Branca
Marrom
Branca
Branca
Vinho
Vinho
Cinza
Cinza
Branco
Preto
Verde

Bege

Parati 1.0 C/opc
Mondeo CLX comp
Escort L C/opc

Chevy OL cf rodas

Logus GL cornp
Monza GL

Fiorino Aberta

Monza Classic

Tjpo IE

0-20

Branco

Roxo

Prata

Branca

Azul

Bordo

Branca

Azul

Cinza

Preta

G

G

A

G

G

G

G

A

G

D

1998

1997

1994

1993

1993

1994.
1994

1991

1995

1985

03

00

96

99

01

94

97

03

03

95

01

02

02

97

03

G

G

G

G

G

G/GNV

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Celta 4p cl ar
Goll000 16v c/ opc.
Goll.B

Astra Sedam 1.8 GL comp.

Palio EX 4p e opc.

Ranger Splash compl (6 cc)
Vectra GLS

Fiesta Berson cl DH

Fiesta Berson cl Ar

Gol Plus

Blazer 2.4 compl + rodas

Scenic RT 1.6

.,Sceni6 RT 1.6

Vectra Gls

Corsa Sedam Comp

prata
Cinza

branco

Verde

Verde

preta

bran

preto

verme

azul

branca

prata

prata

cinza

branco

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

Escort L 1.6 álcool marrom 1986
Escort L 1.6 bordô 1993
Escort GL 1.6 álcool cinza 1989
Fiesta 1.0 4p branco 1996
Fiesta 1.0 4p vermelho 1997
Verona Gli comer Azul 1991
Verona GL11.8 branco 1994

'����.�,�������ffi���a��@�me�.
Golf GTI comp + rodas 16 branco 1995

Logus GU 1.8 azul 1994
Go11.0 MI prata 1998
Go11.0 MI cornor. prata 1998
GolCLi 1.6 c/direção hidr. prata 1996

Voyage preto 1984

:1:1

R$ 3.900.00
R$ 8.BOO.00
R$ 5.300.00
R$ 10.300.00
R$ 11.300,00
R$ 7.300.00
R$ 8.900,00

R$ 14.900.00
R$ 8.900,00
R$ 11.900.00
R$ 12.900.00
R$11.500,00
R$ 3.800.00

Corsa Wind azul 1995
branco 2001

champanhe 1985
verde 1988
verde 1997
Branco 1989

cinza 1990

R$
R$
R$ 4.900.00
R$ 4.900,00
R$ 24.000,00
R$ 5.900.00
R$ 5.500.00

Corsa Wegon c/ opc.
Monza 1.8 SLE 4p compl.
Monza SLE
Vectra CD compl. + GNV

Opala Comodoro 4p compl.
Opala Comodoro 4p c/ ar

Rua João Januário Ayroso, 65

371-5343.0'(47) 9903-2936
275-2488

Omega 3.0 comp ,1994 Azul Met Gas
5-102.2 De-luxe Cabo Estendida/comp 1997 Prata Gas

Vectra GL5 1997 Branca Gas
Vectra GL5 2.2 comp 1998 Prata Gas

Corsa Wind AQ/limp/desmb/RLL 1998 Prata Gas

Corsa Wind 2p 1997 Preto GAs
Pick Up Corsa 1.6 RLL 1999 Branca Gas
Astra HB 4p comp 2005 Cinza Flexpower
Nertve 1.8 comp 2004 Prata Ftex

"Tipo SLX comp 1995 Azul Gas
Palio Fire 1.0 urnp/oesern 2004 Prata Gas

Palio EX comp - Ar 2002 Preto Gas
Palio Wekend ELX corno 2001 Branco Gas

Ranger XL B 1997 Branca Gas/GNV
Resta GL 2001 Prata Gas
cuc Básico 4p 2002 Branco Gas

5cenic RT 1.6 comp 2002 Cinza Gas

Kangu, 1.6 comp 2003 Prata Gas
cuo EXP 1.0 16v comp 2004 Cinza Gas

5cenic EXP 1.6 16v comp 2004 Verde Met Gas

Gal MI 1998 Cinza Gas
Gol CL 1989 Azul Gas

Gol! 2.0 2003 Prata Gas

l"IIIIIIIIIIIIIIB!·DB�Ii�·;!i6·�·�lIãml!mm·mBlIlIlIlIlIlIlIlI��II ��.

1995

Fone:370-7986 I

)
n

Vectra GLS 1995 Bordo

Escort GL 1.6 1995 Bordo

Gol 1.000 16V 4p 1999 Branco

Monza comp

Fusca 1.300

1992 Azul

199'0 Branco

Verona1.8 1991 Branco

Kadett 1997 Prata + GNV

Fiorino·C. Fibra 1990 Bege

VermelhoCorsa

BARRA VEICULOS

branco

prata
branco

preto
verde

cinza

branco

branco

Rua: Angelo Rubini s/n. Barra do Rio Cerro �\
2000

2003

2002

2004

1997

2001

1995

2000

1985

1995

1999

1988

1983

1999

Blazer DLX 4x4

Meriva 1.8 8v

Corsa Wind 1.0 4p
Corsa Sedan Classic

Corsa Wagon
Gol Plus 16v comp
Golf GTI

Santana cf ar + dir

Passat Village GL

Escort GL 1.6

Fiesta Class

Escort L

Mercedes 608

Toyota Bandeirante

die

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
alc

die

die

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



310..7516
Financia

lá\l
' RuaWâlter Marquardt, 1850 - Bârra do Rio Molha - �araguá do sill- se

�I � Pampa Vermelha 94

Hilux SW4, diesel Cinza 93

Fiorino furgão
'" Santana GLS compl.

L-200 Diesel

Fiorino pick up
Golf

Santana GLS compl

l.ogus 1.8 GL

Corrier GNV 1.6

Monza Classic comp

S·10 comp GNV

Chevett

branca

Azul

Cinza

branca

bordo

Azul

Vermelho

Branca

Azul

Bordo

Vermelho

96

92

96
/ 95

95

88

94

00

91

96

86

CARROS NOVOS E USADOS
GM

bran

preto
2002
1991

Gas
Die

Corsa hatch c/ar 4p
0-20 Custon De-luxe
VW
Gal City GIII compl4p

I� l� Parati c/ dh
li r Gol Special 2p

I FIAT

I Uno Mille Smart
Uno Mille Smart
Mille Fire Básico

Furgão 1.5
FORD
Escort Hobby verm 1995 Gas

Fone: 370-2109

prata 2003
2001
2002

Gas
Gas
Gas

cinza
branco

verde
azul
branco
branco

Gas
Gas
Gas
Gas

2001
2001
2004
1998

Senic RXE

Gol

Gol

Gol GII18V

02

o�

Prata

Vermelho

Branco

Branco

Gol Limp/Des Branco.

Corsa Sedam tlp/tr/ala/des/Aq.
Vermelho

02

01:

Rua Angelo Schiochet 99
89251-600 - Jaraguá do Sul

c/ occ
16v/top de linha
4p _

4p/16v/ar
4p/Tr/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

Corsa MPSI
,

Reno Clio 1.6 Compl
Palio ELX 1.3 Fire comp.
"Gol
Gal MI
Gol GIII

,

Gol Special 1.0
Fiesta
Saveiro
Saveiro 1.6
Pick \Jp Strada 1.3 Fire
Marea HLX

.

,
Celta 1.0 VHC
Celta 1.0 VHC

1 ' ';: Monza SL 2.0
Corsa
Corsa Sedam
CG
Biz

comp.
1.0/4p
2p
2p.
4P/opc
4p/ar/tr

ES

4rduíno
Veículos 371·4225
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - �aeperidi

Gol Special cj opc
Fiesta

Celta 1.0 VHC

Saveiro 1,8 Plus

Saveiro 1.6 AcjGNV
Corsa Wind 1.6

Vectra GLS

Palio EOX 1.0

Goll.000

Classe A 160 corno+ couro

S·10 ACjOH

Monza SLE 2.0cjopc

Fusca 1.300 L

Moto Honda Titan ES

2p

.4p

2p

2p

4p

4p

4p

2P

4p

2p

4p

2p

2004 Cinza

2003

2003 Bran

'2002 Bran

2003 Branco

2000 Branco
:�h

2000 Preto

1997 Azul

1996 Branc'

2001 Prata"

1995· Verrn

1990

1982

2003 Azul

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

,+

Amar;lcI�. 370-2769
U.,.OMQV.'S

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 �. C�ntenário
�:'- .' ,:,; "t- .�::> .::,:;_:/:'. ;:"'_ t

0-20

Escort GLX compl 1.8
Ford Ka Básico 1.0

Fusca 1.300 L

Gol 1.0 4pjTrjOh
Gol Especial 1.0
Gol16V 1.0

Gol CU 1.6

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

Veículos de

Gol

Gol

Chevett

Kombi

Escort

D-20

Palio

Escort 1.8

Pampa
Belina

Opala
Bis Sundown

XLR

prata
Azul

branco

bege
dourrado

Vermelho

Grafite

prata
cinza

Prata

Azul

roxo

roxo

Tipo grafite
Kadett preto
Verona dourado

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

Scenic2.0 campo
Grand Blazer OLX 4.2 TS Prata

Escort SW comp Cinza
Celta VHç 2p Bco

Gol Pawer 1.0 4p/ar Bco
Celta 4p VHC Beo
Vectra GLS COTJlP SCO '

Blazer DLX Bco
Blazer Bco

Silverado Blazer Bco
Palio Wekend 16v 1.6 Sco
&10 2.5 DLX preta
L-200 4x4 compl azul
F·I000 prata
Verona XLX 4p Bordo
Vectra 2.2 Milenium

,
Cinza

Uno ELX 4p cl trio Azul

Omega GLS 2.2 comp branco

Celta 2p cf, Ac Vermelho
Pick Up Corsa prata
Megane RXE comp bco

Calibra 16v corno vermelho

Uno 1.0 2p bordo

G

G

GNV

G

D

G

G

A

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

2003"
2003
2003

20QO.
10998
1999
1998
1998
1997
1993
1989'
1994
2001
1994,
1998
2003
2003
1999
1994
1994

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

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$6.5,P0,00
R$ 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

Gas

Die

Gas
Gas

Gas

Gas
GNV

GNV

GNV
Ale

Gas

Die
Die

Die

Ale

Gas
Gas

GNV

Gas
GNV

GNV

Gas

Gas

��ua Valdemar Grubba N° 3841 çentenario

(}

311-0802
311-8281

Rua Prel.Waldemar
Grubba,3121
Bairro Vieiras

310-2381

97 R$ 12.500,00

79 "

73

99

94

'''81 R$ 13.50,0,00
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CORREIO DO POVO

CLASSIMais
QUARTA-FEIRA, 12 de Janeiro de 2005 �.�
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Você e seu Volks,
de cheiro novo

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - J'araguá do Sul - se

Fone (47) 3�1-4000 Fax (47) 371-6124

caragua@caragua ..veiculos.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUARTA-FEIRA, 12 de Janeiro de 2005
CORREIO DO POVO

CLASSIMais
7

Oferta···········································,

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.

lnformátlcà
UUm click em sua vida pessoal e profissional"

Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado
/i6T

Computadores
completos

Assistência Técnica
.

Especializada

Periféricos I Móveis
CDRom

gravador e
leitor de OVO

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

Suprimentos

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

R$ 15,00 deslocamento

Promççâo Monitor
NOVO

SANSUNG 17"
TELA' SEMI-PLANA.

;;;

R$ 560,00

promoção de
Micros Wsados .

AMO K6 !2.500mhz,
completo.

.

3x R$ 280,00

�ormatização
I d�' comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pi emissão

M� de N.F:, Impressora pI
emissão Cupom Fiscal,

l
todos os controles

.

administrativos de ges!..
tão empresarial. .

Acessórios

.-

Promoção
Micros a partir.de 1.700,00
Configuração AfiliO Sempron

, .

,. --� "22ü()!

2.56mb!hd40gb1Cd�RomIPl aca
mãe ECS KM4QO':'Mi S/V/R/F

Monitor 15V Drive
1.44/Gabinetef Teclado t

Mouse/CX. Som/&Fax Modem/
, E.stàbilizadôr

'

Estamos também com curso de
Informática básica e avançada.

Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última lIeração.

Um micro por aluno

i'Suprimentos
I .

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

� Rua Irineu Vilela Veiga, 128 .. Centro .. Guaramirim

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6 / 9 /
12 / I 5 / 18 e 24 meses.

Configurações: AMD 2.2 GHZ - 128 mb

de memória, Hard Disk 40GB, fax
modem 56k, cd rom LG 52x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de

vídeo AGP 32 mb integrada, monitor IS"
drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, 18Ow, placa de som

e rede Int",orr"rj"

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA

"

CONCORRENCIA

Av. Getulio Vargas, 594 - SI. 2 - Centro - PROX. MILLlUM - FRENTE CÂMARA VEREADORES Fone/Fax: 275-2684 - email: infoclick@ibest.com.br

Venda e Assitência Técnica em Computadores,
Redes e Periféricos em Geral

'Computadores
completos

,

1.

-;

c.:
'.

Maquinas
Digitais

r'
. _.. .

senac

Faça a diferença no mercado de trabalhai

INTENSIVO DE FÉRIAS

AGENDA DE CURSOS JANEIRO 2005
.

if��
•

<''L.....':c-1

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL E
QUALIDADE NO ATENDIMENTO
CARGA HORÁRIA: 12 horas

PERíODO: 31./01 a 03/02/2005

MATEMÁTICA FINANCEIRA COM

UTILIZAÇÃO DO EXCEL
CARGA HORÁRIA: 16 horas

PERíODO: 31/01 a 04/02/2005

ORATÓRIA
CARGA HORÁRIA: 15 horas
PERíODO: 24 a 28/01/2005

CONHEÇA TAMBÉM CURSO DE PÓS
GRADUAÇÃO EM LOGíSTICA

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

.

INSCREVA-SE JÁ!

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

atinja o número mínimo de participantes.

"BOM PARA TODOS OS NrVEIS. ÓTIMO PARA CURRICULO"

OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR
- BÁSICO EM INFORMÁTICA.

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

MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE
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

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

INFORMAÇÕES: Rua: dos Imigrantes',:';i'1( '�/'IT!fR�u
E-mail: jaraguadosul@�c�senac .. br.

"'�::',_...::'P1l'/-:�:;'-%,(f�r..,�(� �
-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERRAPLANAGEM
ROfl1)E!dor de Pedras e Concreto

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratares e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

DETETIVES PARTICULARES

Sigilo Absoluto

Fone:372-0556 ou 9.912-8114

Atendimento 24 horas

Causas Civeis e Criminais. Comercio e

Industrial; Furtos e Roubos, caso extra
.

conjugal e desaparecimento de Pessoas.

H: Wicrando Menslin - Bae lendi 275-1101/9104-2393

�\ FRAN .

l� =STÚDIO FOTOGRÁFICO
r.:::::.b

�.�� ...- Infantis, Gestantes e Books
� Revelação e Reprodução
...

. �
hn�

E-mail:
Francifotos@ibest.com.br
Rua Barão Do Rio Branco nO 411 �..,.._.........:
.Sala 3 Jaragua do Sul SC

Fone (47) 374-0548 - autounica@pop.com.br
Rua: Mal. Castelo Branco, 1889- - Schroeder-SC

Centro de Formação .

de Condutores

Centrais telefônicas Intelbras

- 1 a Habilitação
- Alteração de cate qorta

- Renovação
- Carteira provisória
..

- Segunda via

,PARA ANUNCIAR
POR TELEFONE: 3711919
POR FAX: 3711919
PESSOALMENTE:
Rua CeI. Procópio G. de Oliveira,246
POR E·MAIL: (orreiodopovo@netuno.com.br

IilNãotomeas
'decisões pelos

.

outros. Não deixe
os outros tomarem
as decisões que

São suas.

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)

.

Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pi telefones

rtelefonia e segurança

1'1A.vNICA.

Fone: 371·7007 REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação eAssistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência récoice)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB 'e Colar)
Micro Câmeras (P/B e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

A melhQr opção para sua empresa,
escritório e residência.

.' Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e auto!"ação de condomínios.

Kif Portão Eletrônico + Interfone
KitMonitor 6" + Câmera (CFTV) .

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

(Instalação e ASSistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

",

Sua habilitação
com maior rapidez

�l

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




