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BENEFIcIO

"Luz paraTodos" já atendeu
30 famílias, diz Melro, da Celesc
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TRAGÉDIA

Imprudência causa a morte
de piloto de asa delta

o piloto de asa delta Pércio Carlos Tomazelli, 30 anos, morreu no

último domingo após uma tentativa de salto no Morro da Boa Vista,
em Jaraguá do Sul. Segundo a investigação feita pelo Jaraguá Clube
de VÔ9 Livre, Pércio esquecera de se conectar ao equipamento e,

quando foi para o salto, desprendeu-se e caiu de urna altura de cerca

de 15 metros.
Ele foi resgatado pelo helicóptero Águia da Polícia.Militar e

encaminhado ao Hospital São José, de Joinville, mas morreu pouco
antes de entrar em processo cirúrgico. Pércio era empresário e

praticava vôo livre há cerca de cinco anos.

.
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TRADiÇÃO
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Casal DanielWachholz e Nancy Rodrigues Montenegro casaram-se sábado, em Pomorede, em cerimônia que resgatou os casamentos celebrados há 1 00
anos.O evento integrou a programação da 22a Festa Pomerana.Todos os cerca de 300 convidados compareceram vestidos com trajes de 1900. • PAGINA 5
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HOJE: . Terça-feira nublada,
com probabilidade
de chuva de 90%

AMANHÃ: .

. Quarta-feira nublada,
com probabilidade
de chuva de 80%
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BALANÇO

Nova diretoria assume Codejas
com dívida a fornecedores
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OpçÃO

Parques aquáticos da região
lotados no final de semana
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PREVENSÃO A DOENÇAS

Secretaria de Produção fará
testes no rebanho leiteiro
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BUSCAS

Dois bandidos que assaltaram

o Itaú ainda estão foragidos
A polícia continua no encalço de dois bandidos acusados de

participar do assalto ao Banco Itaú. Três deles já estão no

Presídio Regional de Jaraguá do Sul.
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MERCADO

Dólar abre a semana em baixa

de O�26%� cotado a R$ 2�679
Dólar fechou a segunda-feira com queda de 0,26%. No comercial, a
moeda estrangeira foi cotado a R$ 2,679 para a compra e R$ 2,681
para a venda. Dólar futuro/fevereiro, queda de 0,33%, a R$ 2,687.
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OPINI o

o Brasil a

,I

o Brasil entrou definiti
vamente na guerra do
Iraque. Ainda que de forma
involuntária e não-tradi
cional, o seqüestro do enge
nheiro João José Vascon
cellos Jr., de 49 anos, colo
cou o país no conflito. A

guerra covarde e motivada

apenas pela ganância e

arrogância do governo dos
Estados Unidos transformou
o país árabe num barril de

pólvora literalmente. Diaria
mente, centenas de pessoas

perdem a vida ou são feridas

gravemente nos sangrentos
e bestiais confrontos entre as

tropas invasoras e a resistên

cia, que não aceita a ocupa
ção e a humilhação imposta
à população iraquiana.

Aos estrangeiros, toda
via, são reservados os se

qüestros. Método utilizado

pela resistência e por grupos
políticos ou de foras-da-lei
para, no primeiro caso,
tentar persuadir os governos

FRASES

erra
dos países dos seqüestrados
a deixarem o Iraque e

extorquir as famílias e/ou as

empresas. pata as quais
trabalham. Embora o Brasil
tivesse se colocado clara
mente contra a guerra e se

mantido crítico à ocupação,
não conseguiu ficar livre do
conflito. O seqüestro de um

cidadão brasileiro traz a

libertar o engenheiro. A
avaliação é que a entrada
nas discussões daria uma

relevância política desneces
sária, podendo atrapalhar as

negociações. A falta de no

tícias e de contato dós
seqüestradores angustia a

família e coloca o Brasil de
sobreaviso. O episódio con

firma a incapacidade das

... Ainda que de forma involuntária e não

tradicional, o seqüestro do engenheiro
brasileiro colocou o Brasil na guerra

guerra para dentro do país e

a natureza pacífica e a

postura contrária à invasão

podem não ajudar muito.
O governo brasileiro

decidiu deixar a construtora

Norberto Odebrecht

empresa para qual o

brasileiro trabalha - assumir
as eventuais negociações
com o grupo rebelde

Brigadas Mujahidin para

tropas invasoras - com

aproximadamente 200 mil
militares no Iraque - de ga
rantirem a segurança no país.

Em 2003, o diplomata
brasileiro Sérgio Vieira de
Mello, representante da
ONU no Iraque, morreu

após um carro-bomba ex

plodir na sede da entidade
internacional. Todavia, o

ataque não foi direcionado

AMORIM
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ao brasileiro, mas à ONU

que, por longos anos, impôs
ao Iraque um embargo
desumano e exigiu do país o

desarmamento total, possibi
litando a invasão. Ainda que
a morte tenha ferido o

Brasil, a nação não se sentiu

envolvida no conflito. Desta
vez não, o seqüestro é uma

ação contra o país, mesmo

que indiretamente.
O episódio serve de

alerta, podendo conttibuir,
de forma decisiva, para uma

reflexão mais aprofundada
sobre os horrores da guerra
e a destruição do Iraque,
criados apenas para
satisfazer os desejos de

Washington. O que até

então era visto pela
população como uma espécie
de vídeo game, passa a fazer

parte do cotidiano dos
brasileiros. Por outro lado, é
a oportunidade de revet o

-:

apoio e o deslumbramento
acerca dos Estados Unidos.

"Ouando terminar o mandato volto para São Bernardo. Vou ficar perto do Sindicato dos

Metalúrgicos, onde tudo começou e conviver com os sem-terra, com os movimentos sociais

que são a base da minha formação política, a minha origem':

• Presidente luiz Inácio lula da Silva (PT) revelando os projetas futuros após o fim do mandato.

Mu d I Pessoas & Fatos
([ I

... INDONÉSIA

.

Tremores levam pânico
ao sul da Ásia e índia
Dois poderosos terremotos - com oito horas
de diferença entre um e outro -

estremeceram ontem o sul da Ásia, causando
leves danos a edifícios e espalhando pânico
entre a populaçâo pelo temor de um novo

maremoto como o do dia 26 de dezembro. Os
tremores, de 6,3 graus na escala Richter, um
deles na mesma falha geológica que causou a

tragédia do mês passado e o outro na

Indonésia, não deixaram feridos. Mas milhares
de pessoas correram desesperadas com medo
de novos tsunamis. O epicentro do terremoto
foi registrado na Baía de Bengala. (AE)

... IRAQUE

Xiitas garantem que não

querem Estado islâmico
Uderes de uma lista de candidatos
majoritariamente xiitas garantem não ter

intenção de estabelecer no Iraque um Estado
islâmico ao estilo do regime iraniano, caso
vençam a eleição nacional, marcada para
domingo. Eles também prometeram não
arrastar o país a guerra civil retaliando contra

ataques de extremistas sunitas contra a

comunidade xiita, mas pediram aos clérlqos
sunitas para condenarem a violência. Os
comentários foram feitos por proeminentes
integrantes da lista da Aliança Iraquiana Unida,
de 228 candidatos, que é apoiada pelo mais

respeitado clérigo xiita do país, o grão-aiatolá
Ali al-Sistani. (AE)

� U:::RÂNIA

Yushchenko vai a Moscou
Se encontrar com Putin
Um dia depois da posse, o presidente da
Ucrânia, Viktor Yushchenko, chegou ontem a

Moscou para uma visita destinada a mostrar

que não pretende deixar de lado o principal
parceiro ucraniano. Yushchenko assegurou ao

presidente russo, Vladimir Putin, que a meta

de integrar a Ucrânia à União Européia não

prejudicará as relações com a Rússia, "sócio
estratégico eterno': Durante a campanha
eleitoral, o governorusso apoiou abertamente
o candidato do governo, Viktor Yanukovych, e
criticou as ações da oposição, liderada por
Yushchenko, para anular o segundo turno da

votação, depois da comprovação de fraude. (AE)

� COLOMBIA

Chávez é acusado de

'chantagem econômica'
Dirigentes colombianos afirmaram ontem que
o presidente venezuelano, Hugo Chávez, quer
fazer na América Latina a revolução que Fidel
Castro não conseguiu concluir e que a ameaça
de congelar as relações com a Colômbia, caso
Bogotá não se desculpe pela captura de um

guerrilheiro em Caracas, é uma "chantagem
económicai''A Colômbia não pode aceitar que
as relações diplomáticas se submetam a esse

tipo de chantagem econômica, que
prejudicaria seriamente milhares de
colombianos e venezuelanos que vivem do
comércio fronteiriço'; disse o ex-presidente
colombiano Ernesto Samper. (AE)

... EUA

Ondadefrio congela
o Estadoda Flórida
o Estado da Flórida amanheceu ontem com

rajadas de vento e temperaturas geladas. Os ter-
.

mômetros marcaram -7°( na região norte da

peníhsula, enquanto que no sul, que geralmente
tem clima ameno mesmo durante o inverno, a
mínima registrada foi de40(.As autoridades emi
tiram alerta de fortes geadas nas áreas do Golfo
do México, no centro-oeste e no sudoeste do Es

tado,assim como nos condados de Lake eVolusia.
Aonda de frio preocupa osagricultores,masalguns
especialistas expressaram certo otimismo na ma
nhã de ontem devido à previsão de um aqued
menta da temperatura no decorrer do dia. (AE)

... IRAQUE

Carro-bombaexplode
pertode partidodeAllawi
Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas em uma

explosão ocorrida ontem no centro de Bagdá,
perto da área fortificada onde ficam prédios do
governo e a embaixada dos Estados Unidos. Um
carro-bomba explodiu em um posto de controle

próximb à sede do partido do primeiro-ministro
Iyad Allawi. Allawi não estava na área nomomento
do ataque. A ação, foi reivindicada pelo grupo de
AI Zarqawi que declarou guerra às eleições do
próximo domingo. "Um leão da brigada de
mártires da AI Qaeda atacou a sede do partido
Acordo Nacional de Iyad Allawi, o aqente dos

judeus e dos cristãos em Bagdá'; afirmou o

comunicado. (AE)
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SUA OPINIÃO

Fábrica de multas?

I
'
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Raquel T. Krawulski*

No meu dia-a-dia, em função de meu trabalho, ouço muito a

expressão
" FÁBRICADEMULTAS", vinda de pessoas indignadas

com penalidades de trânsito a elas aplicadas.
Pesquisas realizadas recentemente na cidade de São Paulo

mostram que um em cada dois motoristas será multado a cada
ano, o que representa milhões de multas no período. A mesma

pesquisa, informa que, apenas 20% das multas oriundas de

fiscalização eletrônicas (lombadas eletrônicas.pardais, radares, etc)
emitidas no ano passado foram recorridas, sendo que 30% dos
recursos foram deferidos.

Comparando números, e trazendo essa realidade para Jaraguá
do Sul, nossa cidade não fica abaixo desses índices.

A tal " fábrica de multas" vai parar, quando cada motorista

penalizado, procurar seu direito de ampla defesa. O Código de
Trânsito permite aomotorista o prazo para interpor defesa.

Quem garante que todos os equipamentos eletrônicos instalados
estão de acordo com as normas de trânsito? Errar é humano, e até
equipamentos eletrônicos(embora não humanos) estão a mercê

de erros.Os agentes de trânsito estão a mercê de erros.

Sabe-se que poucas pessoas recorrem de suas multas, por não
acreditarem no êxito, por falta de tempo, por não terem quem o

faça de forma competente ou ainda por falta de conhecimento .

Só poderemos nos sentir injustiçados com a
" fábrica de multas"

, apartir domomento que não obtívermos o direito de ampla defesa.
Por enquanto, a lei nos abre precedente para defender as multas
a nós atribuídas. \

Mesmo com todas essas multas aplicadas aos motoristas de
nossa cidade e região, o índice de acidente de trânsito com vítimas
fatais cresceu uma enormidade. Números assustadores.

Ao ouvir novamente a expressão título deste texto, pergunte a

quem estiver falando, o que está fazendo para mudar essa

realidade? Você já foi penalizado? Recorreu?
O TRÂNSITO É COMO O ESPELHO, REFLETE O QUE

SOMOS!
.. ,

*especialista em trânsito - raquel.krawulski@bol.com.br

Uma dupla e� apuros
Augusto Nunes *

Dois possíveis candidatos oposicionistas à eleição presidencial
de 2006 viraram o ano soltando fogos de artífício pelos bons
índices de aprovação popular. Janeiro nem acabou, e ambos
estão enredados em armadilhas que sempre espreitam a turma

em campanha .

O governador paulista Geraldo Alckmin, líder no ranking
do PSDB, dividiu com José Serra, na disputa pela prefeitura
paulistana, uma promessa boa de se fazer e difícil de cumprir:
estender aos ônibus intermunicipais, ao metrô e aos trens de
subúrbio o_"bilhete único" instituído por Marta Suplicy. Tudo
isso até dezem"bro de 2005. É improvável que haja tempo.

Os horizontes parecem pouco animadores a quem examina

a situação financeira do estado e, sobretudo, da pre(eitura legada
a José Serra. Para piorar as coisas, parece iminente o aumento

nas tarifas dos transportes públicos. Como explicar a medida ao

eleitorado?
É tarefa tão difícil quanto a enfrentada pot Cesar Maia,

presidenciável do PFL. O prefeito tenta encontrar culpados
para a falta do dinheiro necessário à realização dos Jogos Pan
Americanos. Na campanha, Cesar enfeitou o peito com dúzias
de medalhas de ouro. Pode ser forçado a disputar provas para
velocistas. Terá de correr, e muito, de eleitores indignados.

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortbgráficas e gramaticais necessárias.

* Jornalista

'J
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OSAICO�MAURILlODECARVALHO--___:_---------------�
� Futuro
o prefeito Moacir Bertoldi (PL)
informou que Geraldo José'

(proprietário do JornalA Gazeta) será
o chefe de Cerimonial e trabalhará

diretamente no gabinete do prefeito,
e não na Assessoria de Comunicação
onde está atualmente.
"Ele (Geraldo José) está ali impro
visado até a reestruturação adminis

trativa. Depois, vai trabalhar no meu

gabinete�explicou Bertoldi. Pelo jeito,
a atual administração pretende realizar

várias cerimônias. Somente isso justifica
a criação do cargo comissionado:

� Água fria
o grupo de vereadores de Jaraguá do
Sul que pretendia apresentar emenda
ao projeto do presidente Ronaldo
Raulino (PL), propondo a redução de
50 para 10% o valor da verba de

representação da presidência da

Câmara, está revendo a proposta. Um
dos integrantes do grupo revelou que o

grupo não desistiu da emenda, mas vai
conversar com Raulino e com os demais

parlamentares antes de decisão.
Talvez seja porque a redução valeria a

partir de 2006, quando a Câmara terá

outro presidente.

� Decisão
o vice-presidente do PPS de Jaraguá do

Sul, Sérgio Pacheco, deve formalizar hoje
à noite, na reunião daExecutiva, a

desfiliação do partido. Segundo ele, as
divergências com o presidente, Walter

Falcone,extrapolaram os limites aceitáveis.
"A carta de desfiliação está pronta e as

chances de deixar o partido são de 90%';
reforçou, informando que entregou o

cargo de diretor de Pavimentação e

Drenagem da Secretaria de De

senvolvimentoUrbano, na última sexta
feira. "O cargo é do PPS, e não meu';
justificou.

� Embate
Pacheco não quis comentar os

desentendimentos entre ele e Falcone.

Todavia, corre à boca pequena que os

dois trocam gentilezas há muito tempo
e até já' ameaçaram fazer carícias em

público, sendp contidos pela turma do

deixa-disso.
Sobre a reunião de hoje disse: "Quero
decidir com a Executiva, e não com o

Falcone" E fez ironia em relação à notícia

de que teria sido exonerado na sexta

feira, e não pedido para deixar o cargo.
"Como fui exonerado se não havia sido
nomeado no cargo?'; indagou.

� Mortes
o SOS Estradas, o maior portal es

pecializado em rodovias do país, deve
divulgar ainda esta semana a pesquisa
anual sobre mortes registradas nas

estradas do Brasil no ano passado, Dados
preliminares apontam um resultado
assustador.
A expectativa é de que o número de
vítimas tenha superado 25 mil ou 5% a

mais do que em 2003. É praticamente o

dobro do divulgado pela Polícia Rodoviária

Federal, que não contabiliza vítimas de
acidentes em estradas estaduais, mu
nicipais ou secundárias.

DESAFIO

Diretor/revela ter assumido
,

Codejas com contas a pagar
CAROLINA TOMASELLI

� Jair Pedri garante
que as dívidas são

referentes a 2004,
mas revelou o valor

]ARAGUÁDO SUL - O diretor da

Codejas (Companhia de Desenvol
vimentodeJaraguádoSul),JairPedri,
revelou que a companhia iniciou o

anocom dívidas comos fornecedores.

Apesar de não revelar os valores,
Pedri, nomeado para o cargo no dia
1°, informou que já está em nego

ciação com as empresas dematerial
de construção para quitar as contas
em atraso, contraídas no ano passado.

Segundo o diretor, ainda não se

sabe quando serão efetuados os

pagamentos, pois o caixa da

companhia"está zerado". Ele estima
que o faturamento em janeiro não

ultrapasse R$ 47 mil, enquanto que
as despesas com folha de pagamento
são de aproximadamente R$ 27 mil
mensais. "Mas se formos somar os

encargos trabalhistas, esse valor quase
dobra. Ou tentamos faturar com
alguma obra pequena, ou a receita
não vai cobrir os gastos", declarou.

Pedri lembrou que a proposta
inicialda administraçãoDurvalVasel,
que criou oCodejas em fevereiro de
1995, era fazer com que a empresa

Pedri: "Precisamos ter frentes de trabalho para garantir futuros investimentos"

mista - a Prefeitura é a sócia

majoritária - tomasse grandes
proporções, mas o que aconteceu foi
justamente o inverso. "Não se sabe

qualomotivo, semá vontade política,
o que acho que não aconteceu, mas
a companhia foi definhando, as

funçõesminguando e, com isso, foram
acumulando os prejuízos e dívidas",
relatou. Em 1997, aCodejas contava
com 250 funcionários, que hoje são

37.
Na opinião do diretor, um dos

maiores empecilhos para que a

companhia cresça é a lei federal, de
1993, que obriga empresas fundadas
a partir de 1994 a passarem por

processo de licitação, quando o valor
ultrapassarR$ 8mil. '�Cadejas está
emdiacom as contribuições, encargos
trabalhistas e tributos. Conse

qüentemente, o produto final, que é

amão-de-obra, se toma caro, por isso '

para competir no mercado ficamos
em desvantagem", acrescentou.

Pedri acredita que uma das'

maneiras de gerarmais recursos, já
que o orçamento domunicípio não
contempla a companhia, é através
da prestação de serviços.
"Precisamos criar, dentro do aspecto
legal, talvez em forma de
concessão, alternativas para que a

Codejas possa-administrar, por
exemplo, espaços públicos como

praças, o abatedouro ou a usina de
leite", elencou, acrescentando que
a companhia possui todas as licenças
ambientais necessárias..

Dávio Leu é candidatoà vice-presidência da Fecam
DA REDAÇÃO - O prefeito de

Massaranduba, Dávio Leu (PFL),
é candidato ao cargo de primeiro
vice-preside nte da Fecam

(Federação Catarinense de

Municípios). Ontem, .
ele

participou de reunião na sede da

federação com outros prefeitos
candidatos à presidência para
discutir a formação de chapa de
consenso para a nova diretoria, o
que foi acordado. A eleição
acontece no próximo dia 27, das
15 às 17 horas, noHotel Castelmar,
em Florianópolis.

Leu já havia sido nomeado
representante dos municípios que
compõem a Amvali (Associação
dos- Municípios do Vale do

Itapocu) como delegado da
Fecam, na primeira reunião dos
prefeitos realizada pela associação
no último dia 7. Na ocasião, o

prefeito de Massaranduba se

colocou a disposição para
candidatar-se presidente, caso

houvesse consenso de todos, apesar
de salientar das dificuldades de
conciliar o cargo público com a

presidência da federação.
Na reunião de ontem,

coordenada pelo atual presidente
e prefeito de Chapecó, João
Rodrigues (PFL), ficou definido
que o prefeito de Concórdia,
Neodi Saretta (PT), encabeçará a

chapa de consenso. Os outros

prefeitos candidatos vão compor as
vagas de vice-presidência da
entidade.Todas as 21 Associações
Municipais foram contempladas
na Diretoria Executiva. e no

Conselho Fiscal. Além de Leu, o
prefeito de Sombrio, José Milton
Scheffer (PP), será o segundo vice
presidente, e o prefeito de

Governador Celso Ramos, Anísio
Anatólio Soares (PMDB), o

terceiro vice-presidente.
Caso seja confirmada a eleição,

o prefeito de Concórdia afirma que
terá como prioridade a luta dos

municípios para aumentar de
22,5% para 23,5% o FPM (Fundo
de Participação Municipal).
"Nossa proposta é estar acima de

qualquer interesse pessoal ou
partidário, mas reiviridicar .

melhorias aos municípios",
discursou.

Com o governo do Estado,
Saretta pretende ampliar o repasse
do transporte escolar. Outros

projetos iniciados pelo ex

presidente da Fecam e ex-prefeito
de Chapécó, Pedro Uczai (PT),
como a Escola de Gestão Pública

Municipal, também terão

continuidade, prometeu Saretta.

• A Fecam tem como

objetivo atender os
interesses comuns dos

municípios catarinenses
com a finalidade de

integrá-los e representá
los para fortalecer o

municipalismo.

• A federação atua

através de projetos
voltados ao

desenvolvimento das

Associações Municipais e

dos Municípios
Associados, inclusive em

parceria com outras

entidades representativas.

Reforma na Câmara deve ser

concluída até o próximo dia 5

GUAR.AMIRIM - A reforma na

estrutura física da Câmara de
Vereadores deve ser concluída até

o próximo dia 5, antes do início da

primeira sessão do ano, que seráno
dia 15 de fevereiro. É a primeira
vez que a Casa sofre modificações
na parte interna desde que o

prédio, anexo à Prefeitura, foi
construído, em 1996.

A reforma n� estrutura física
foi proposta pelo presidente da

Casa, Marcos Mannes (PSDB),
que, segundo ele, visa promover
maior comodidade e agilidade
no atendimento à população.
"Da mesma maneira, as

modificações proporcionarão um

ambiente mais reservado e

confortável para os funcionários
,

da Câmara realizarem os

trabalhos", aposta o vereador.
Mannes informa que as

alterações incluem a colocação de
um balcão de atendimento na

entrada da secretaria, mudança da
porta do plenário da lateral para o
centro e instalação de rampas na

eruada e interior do plenário
adaptadas para deficientes físicos.
"Até porqueJ uma exigência da

legislação que obriga repartições
públicas a se adaptar", lembra.

A Câmara ta�bém passa a

contar com uma sala adaptada
para a assessoria de Comunicação,
criada nesta legislatura, e outra

para os vereadores, no fundo do

plenário, ambas no primeiro piso.
"Os vereadores necessitavam

desse espaço para debates

internos, que terá toda infra
estrutura equipada com internet,

telefone e os projetos à

disposição", explica. Já a sala do

presidente da Casa continuará no

segundo piso, onde também
ficará as salas das quatro
bancadas - Pp, PMDB, PT e

PSDB -, hoje acomodadas no

primeiro e segundo pisos.
Segundo Mannes, outra

novidade será a implantação do
Protocolo da Câmara, a partir de
fevereiro. A C�sa adquiriu uma

máquina que identifica a data e

horário do recebimento de
documentos. "É necessário para

que ninguém questione sobre a

entrada esaída de documentos,
para dar mais veracidade às

informações e também trans

parência no trabalho", justifica.
Também informa que a Câmara

comprará, provavelmente em

março, um data show para

apresentação dos projetos pelos
vereadores.

Mannes informa que as mudanças
serão apresentadas no dia 15

JO'ãO' Paulo admite segundO'
turno na eleição da Câmara

BRASÍLIA - O presidente da
Câmara dos Deputados, João Paulo
Cunha (PT), admitiu ontem a

possibilidade de haver segundo turno
na eleição do novo titular da Casa,
mar�ada para 14 de fevereiro. A

disputa, até agora com cinco

candidatos, está polarizada entre os

petistas Luiz Eduardo Greenhalgh,
nome oficial do partido, e o candidato
avulsoVirgílioGuimarães, que entrou
na campanha à revelia do PT.

"É possível resolver já no primeiro
turno, mas vaidependerda evolução

-

das campanhas", disse Cunha à

agência Reuters, Fora do.Brasil para
uma audiência com o Papa João
Paulo Segundo, na semana passada,
opresidente afumou que voltou "mais
abençoado" de Roma e que está

preparado para ajudarGreenhalgh.

Nos bastidores, Cunha foi criticado
por deixar o país no momento de

disputa acirrada entre as duas

campanhas petistas.
Nos últimos dias, o presidente da

Casa esteve, junto com aliados, em
Curitiba e Florianópolis conversando
com as bancadas estaduais para

emplacar o nome oficial da legenda.
Na avaliação de parlamentares
petistas, a candidatura de
Greenhalgh ainda não deslanchou,
enquanto a campanha deVirgílio tem
repercutidomais.

Por esse motivo e em razão do

grande número de candidatos, cresce
a tese de que a corrida política não se

resolve no-primeiro turno, quando o
candidato mais votado deve obter a
maioria absoluta dos votos para evitar
uma segunda etapa da eleição..
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INFRA-EsTRUTURA Parques Aquáticos são

alternativa de lazer e rendaAgricultores beneficiados com
Programa/Luz para Todos'

sindicatos conveniados não paga

ingresso"(R$ 4,00). Ainda de
acordo com ele, o Sindicato não

"visa lucro e por isso tem condições
de cobrar preços baixos e oferecer

oportunidade de lazer aos

trabalhadores de Jaraguá do Sul.
O Parque Aquático dos

Vestuaristas tem uma área total
de 47 mil metros quadrados e foi

inaugurado há cinco anos. Possui
seis piscinas, tobogã, chur
rasqueiras e .qu iosque s, que

podem s e r
,
usados quando

reservados com antecedência. A

segurança, nos finais de semana,
é feita por três bombeiros

voluntários, contratados exclu
sivamente para este fim.

O Parque Aquático Wande é

particular. Pertence ao em

presário Wanderley Rumf. "Foi o
primeiro parque de Jaraguá do

Sul, inaugurado há mais d� cinco

anos ,e fica nas proximidades do
trevo de acesso ao Bairro João
Pessoa. A água utilizada é de

nascente, mas tratada diaria

mente, segundo assegurou o

proprietário. Na avaliação de

Rumf, trata-se de um negócio que
pode dar lucro, quando bem admi
nistrado. O ingresso custaR$ 3,00.

CÊSAR JUNKES

]ARAGUÁ DO SUL - Com
menos de. uma década de

existência" os parques aquá
ticos se transformaram em

excelente opção de lazer para
a comunidade e alternativa de
renda aos proprietários de

grandes áreas de terra

localizadas em locais pri
vilegiados por abundantes
recur�os hídricos. No mu

nicípio, devem estar fun
cionando neste verão apro
ximadamente seis parques, que
lotam nos finais de semana, O

'

ingresso é acessível ao tra

balhador e a diversão é

assegurada por piscinas dos
mais variados tamanhos, área
verde e atendimento de bar e

cozinha.
O Parque Aquático dos

Trabalhadores Vestuar istas.:
localizado na Ilha da Figueira, é
um dos mais movimentados. A
cada um de semana de sol e calor,
o público chegaa 1.500 pessoas,

segundo informou o ad
ministradordo local, Juarez dos
Anjos. De acordo com ele, quem
é associado ao Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias do
Vestuário ou pertence a um dos,

MARIA HELENA MORAES

�Este ano, serão

Implantadas na região
20 km de rede elétrica
na área rural

]ARAGUÁ DOSm-o agricultor
Udo Utpadel, proprietário de uma
área de terra de aproximadamente
13 hectares, no Rio Cerro II, espera
com ansiedade a instalação da rede
elétrica. Ele está entre os

beneficiados com o Programa "Luz
para Todos", do governo estadual,
que até o final do ano deve atender
mais de 18,5 mil famílias quemoram
no meio rural e que receberão
gratuitamente a instalação de

energia elétrica em suas casas. O
Programa "Luz para Todos" tem
investimentos de R$ 66milhões.

Nos municípios atendidos pela
regional da Celesc de Jaraguá do
Sul, o número de residências

desprovidas de rede elétrica não é
muito grande, segundo informou
ontem o gerente regionalda estatal;
Luiz Melro. De acordo com ele, o
programa é, antigo e na região
atendeu até agora 30 famílias.

'Antes desse governo, o interessado

pagava 25% da obra, valor
parcelado em até 36 vezes. Agora é
de graça, desde que o beneficiado

faça a ligação em, no máximo, 60
dias após a instalação da rede",
explicaMelro.

A previsão para este ano, ainda

Agricultores do Rio Cerro 2", Udo e Ester Utpadel encaminharam pedido ano passado, junto à Celesc

de acordo' com Melro, é de

implantar 20 quilômetros de rede.
O trabalho deve ser concretizado a

partir do segundo semestre ou assim
que o governo liberar a verba
necessária, estimada em aproxima
damente R$ 200,00mil. "Commil
metros de rede podemos atender
cerca de cinco famílias e os carentes
têm prioridade", explica o gerente
da Celesc em Jaraguá do Sul.

Os moradores que ainda não te

energia elétrica em casa devem

procurar o escritório da Celesc para
fazer a solicitação. As famílias e os

pequenos consumidores com carga
instalada inferior a 50 KW de

potência, atendido em baixa
, tensão, terão a ligação gratuita. Do
total de recursos investidos pelo "Luz
para Todos" em Santa Catarina,
55%são do governo federal, sendo
20% correspondente a finan

ciaJllento e 35% subvenção econô-

mica (recurso fundo perdido). As
concessionárias vão arcar com 15% eo

governo doestadoparticipa com300Ál.
Entre empregos diretos e

indiretos, o Programa "Luz para
Todos" vai gerar, em todo o Estado,
aproximadamente 3,3 mil postos de
trabalho. Em todo o país, o programa
vai investir cerca de R$ 7,6 bilhões
nos próximos quatro anos para

garantir o acesso e o uso da energia
a 12 milhões de pessoas.

� "

Indice de cheques devolvidos cai 28,80/0 em dezembro
DA REDAÇÃO - Em dezembro, o

índice de cheques devolvidos no

Brasil foi de 1,68%, número 28,8%
inferior ao do mês anterior (2,36%).
Já no comparativo com dezembro de
2003, a inadimplência com cheques
subiu 4,7%, revela a pesquisa da

'Ielecheque, empresa líder no

segmento de verificação e garantia
de cheques.

Segundo o vice-presidente da

Telecheque, José Antônio Praxedes
Neto, o mês de dezembro tem um

histórico de queda na inadimplência
em relação a novembro, já que nessa
época é comumque os consumidores
aproveitem o 13º salário para quitar

dívidas e reabilitar o nome, o que
.
libera o crédito para as compras de
unaI de ano. "Em contrapartida, os
gastos excessivos nas compras de
Natal e Ano Novo refletem-se em

índices de inadimplênciamaiores em
janeiro, fevereiro e março, meses em

que os cheques pré-datados - 67,5%
dos emitidos ao longo de dez�mbro'
- serão compensados", explica.

Do total de transações no País,
o índice de cheques honrados foi
de 97,83%, maior 0,8% em relação
ao de novembro e apenas 0,1%
menor no comparativo com o

mesmo período do ano passado. Já
o índice de cheques roubados foi

de 0,49%. Ainda de acordo com a

pesquisa, 67,5% das transações
foram pré-datadas e 32,5% para

pagamento à vista. Para medir a

inadimplência, a Telecheque
considera os valores das transações
com cheques e não a quantidade
de cheques devolvidos.

No ranking por Estado; Santa
Catarina lidera como "melhor

pagador" pela oitava vez consecutiva,
com 98,83% de cheques honrado�.
O índice de cheques de dezembro
devolvidos no Estado, de 0,94%, foi
32,8% inferior comparado ao de
novembro emenor 15,2% em relação
ao domesmoperíodo do ano passado.

• No ranking por Estado,
'Santa Catarina lidera como

"melhor pagador" pela
oitava vez consecutiva,
com 98,83% de cheques
honrados.

• Do total de transações
no País, o índice de

cheques honrados foi de
97,83%, maior 0,8% em

relação ao de novembro.

Parque Aquático dos Vesturistas é um dos mais procurados

INFORMECpll-----------�
� RECURSOS

R$15 bi para infra-estrutura
o governo pretende aplicar
aproximadamente R$ 15 bilhões, em
2005; em obras e serviços nos setores

de Habitação, Saneamento Ambiental
e Transporte Urbano.Nas próximas
edições, o Programa "Cidades em

Rede" apresentará o balanço de 2004
e as perspectivas para 2005 de cada
uma das áreas administradas pelo.
Ministério das Cidades. Nesta edição
voéê ficará sabendo como e quanto o

governo federal aplicou em

Saneamento Ambiental e como está
atuando o Papel Passado - Programa
Nacional de Apoio à Regularização da
Terra Urbana.

� Inadimplência
RN é um dos campeões
o Estado de São Paulo apresentou índice
de inadimplência de 1,72%, inferior 33.1%
no comparativo com novembro e maior

10,1% comparado ao do mesmo período
do anopassado. Já o Rio de Janeiro registrou
índice de cheques devolvidos de 1,66%,
menor 20,5% que o de novembro e 14%
maior comparado ao de dezembro de 2003.
Além de Goiás, o Rio Grande do Norte foi o
único Estado que teve aumento' da

inadimplência em comparação ao mês de
novembro (2,18%), com um índice de

cheques devolvidos de 2,51% em

dezembro, que representou uma alta de
15,4%. Em relação ao mesmo mês do ano

anterior o aumento foi de 12,8%.

� PORTAL ELETRONICO

CEF teve 490milhões de visitas'
Entre os endereços eletrônicos mais visitados no

mundo, o portal da Caixa Econômica Federal

(www.caixa.gov.br) - que durante todo o ano

figurou entre os primeiros no ranking dos portais
bancários brasileiros mais acessados na internet -,
recebeu mais de 490 milhões de visitas em 2004,
num total de 2,1 bilhões de páginas vistas. Em 2003,
foram 350,5 milhôes de visitas à página da CAI�A.
A média de visitantes únicos ficou em 5 milhões
por mês no ano passado, número 30% superior à
média mensal do ano anterior. Como em 2003, a
seção mais acessada foi a das loterias com 37 %
das visitas, seguida do Internet Banking, com 24 %
dos acessos. Segunda seção mais visitada no portal
eletrônico da CAIXA, o Internet Banking registrou
exatos 87,2 milhões acessos no ano.

27 - 46 - 50

concurso: 487
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Casamento de época é atração
cultural da 22a Festa Pomerana
MARIA HELENA DE MORAES

.... Daniel Wachholz e

Nancy Montenegro
celebraram núpcias
ao estilo de 1900

POMERODE - Oito meses de

pesquisa. Este foi o tempo que
os noivos Nancy e Daniel leva
ram para organizarem o

casamento, celebrado na

manhã de sábado na Igreja
Luterana do Centro (cons
truída em 1885) e que foi
idealizado para acontecer

exatamente como há 100 anos,

período que remonta a chegada
dos imigrante alemães na região
de Porne rodc. Todos os 300
convidados compareceram
vestidos com traje de época
(vestidos longos e fraques com

cartola). A noiva fez o traj e to
de casa até a Igreja de carro

de-mola puxado por cavalos. A
festa, nas dependências do

Parque Municipal de Eventos,
foi a principal atração da 22�
Festa Pomerana, que encerrou

no domingo.
O noivo Daniel Wachholz,

34 anos, diz que sempre
acalentou o desejo de fazer
uma coisa diferente para
celebrar o casamento. A noiva

Nancy é mexicana e aceitou o

desafio. De acordo com Daniel,
dois historiadores ajudaram os

noivos no trabalho de pesquisa
de t r

à

j e s e cerimonial do
casamento. Uma estilista de São
Paulo foi contratada exclu-

A noiva chegou à Igreja de carro-de-mola, exatamente como acontecia há 100 anos na região de Pomerode

sivamente para desenhar os

modelos usados pelos con

vidados. "As cartolas vieram de
São Paulo, porque aqui
encontramos apenas as de

papelão, mas optamos pelas de

feltro", exemplifica Daniel.
A idéia de realizar um

casamento nos mesmos moldes
dos celebrados há 100 anos

nasceu na Fundação Cultural

de Porncrodc, há dois anos. De
acordo com a historiadora da

Fundação, Roseli Zimmer, a

idéia foi lançada inclusive em

campanhas na mídia, mas

somente este ano surgiram
interessados. "A Fundação
Cultural organizou a cerimônia

e demos todo o apoio ao

evento", ressalta a historiadora.
Ainda segundo a h is to-

riadora, tudo foi organizado de
forma a resgatar os casamentos

antigos. "Naquela época a

. cerimônia era sempre no

período da manhã. Após a

celebração na Igreja, os noivos
iam de charrete para a nova

casa. Atrás deles, uma carroça
com o enxoval da noiva,
exatamente como fizemos",
enfatiza Roseli.

Festa atrai público de cerca de 50 mil pessoas
Aproximadamente 50 mil

pessoas visitaram a 22� Festa

Pomerana, realizada entre 14 a

23 de janeiro, no Parque Mu

nicipal de Eventos. O prefeito
Ercio Kriek enfatizou a forte

presença de turistas e o prestígio
do evento, realizado pela
primeira vez em janeiro de 1984
como parte da programação de
aniversário de 46 anos de

emancipação do município. Em
10 dias. de festejos, a consumo

de chope foi de cerca de 40 mil
litros. "Somente na sexta-feira,
8 mil pessoas cruzaram os

portões do Parque", exemplificá
o prefeito da cidade mais alemã
do sul do Brasil.

Desfile típico pelas ruas

centrais de Pomo rode com

participação das agremiações
esportivas e culturais da cidade,
danças folclóricas e de salão e

competições as mais variadas,
como a de serrador e lenhador
fizeram parte da programação
do último dia do evento. Além
das atrações culturais, o turista
ainda teve a oportunidade de
visitar a Feira Comercial,
Industrial e Artesanal e

restaurante típico administrado

,
,

,

Desfile na rua XV de Novembro homenageou a chegada dos imigrantes alemães no sul do Brasil

pela Associação dos Gas
trônomos Unidos de Pomerode.
Uma das, novidades desta

edição da foi o novo portal de
acesso ao complexo da Festa

Pomerana, construído e, tijolo à

vista, semelhante ao pórtico de
entrada da cidade. O pavilhão
principal também recebeu
melhorias, com mais 10 mesas

de apoio e uma nova decoração.
Os boxes de alimen'tação

também foram reformulados,
assim com a pista de dança. Um
p avi lhão exclusivo para as

competições e concursos

aumentou a estrutura da festa
em 500 metros quadrados.

CP NOTAS
.... INFORMAÇÃO
Remédiosvão sercontroladospor farmácias
A partir da próxima semana, Santa Catarina passa a adotar um sistema de

troca de informações sobre medicamentos, sendo o segundo estado do

país a criar uma rede de farmácias notificadoras. Ontem, a Secretaria de

Estado da Saúde e o Conselho Regional de Farmácia formalizam a

cooperação técnico-científica, que terá corno objetivo notificar o

surgimento de reações adversas e desvios de qualidade dosmedicamentos
comercializados. ,

"A medida garantirá mais segurança aos consumidores, pois as análises

periódicas serão feitas em todos os tipos de medicamentos, inclusive

fitoterápicos, isentos de registro e específicos;explica a diretora estadual
de Vigilância Sanitária, Raquel Bittencourt.
Para agilizar a comunicação entre as instituições, será implantado um

sistema informatizado de divulgação de alertas sobre determinados
medicamentos e de discussão sobre assuntos específicos.Também haverá
uma vigilância constante para evitar a comercialização de medicamentos
fora dos padrões adequados. Além de Santa Catarina, o estado de São

Paulo já possui uma rede de informações sobre medicamentos.

.... HOTÉIS
Abih na campanha contra o turismo sexual
Em recente encontro com o ministro do Turismo Walfrido dos Mares

Guias, em Brasília, o presidente da ABIH (Associação Brasileira da Indústria
deHotéis), Eraldo Alves apresentou propostas para a campanha de combate
ao turismo sexual. Sugeriu que sejam implementadas normas

determinando que todos os meios de hospedagens enviem circulares

aos seus funcionários através das quais, fique claro que a responsabilidade
pela entrada de pessoas ou hóspedes no hotel, seja do funcionário que o
recebeu, com o objetivo de coibir e proibir a entrada de menores. A
mesma norma deve determinar que os hotéis peçam para que pais ou
-parentes acompanhados de menores assinem um termo de

responsabilidade pelo menor que os acompanha."O objetivo é

salvaguardar o estabelecimento hoteleiro de possíveis responsabilidades,
pois o hóspede pode declarar que determinada menor é sua sobrinha ou
filha e que nem sempre é possível obter a comprovação documental;
afirma Eraldo."Assim com a insistência da apresentação de documentos
se poderia evitar uma possível ação de danos morais contra o

estabelecimento;acrescenta o presidente da ABIH.

.... ESPECIALIZAÇÃO
Gestão deProjetoseObrasde Edificações
Para promover a formação de profissionais e pesquisadores que possam
utilizar novas técnicas e tecnologias aplicadas no exterior e em grandes
centros do Brasil no setorda construção, da Unerjmantémabertas inscrições
para a pós-graduação em Gestão de Projetos e Obras de Edificações. O
curso se inicia no dia4demarço e prossegue as sextas-feiras, das 18h30min
às 22 horas e aos sábados, das 8 às 12h30min e, eventualmente, das 14 às
18 horas. Com duração de 16 meses, a pós-graduação vai capacitar
graduados em Arquitetura e Engenharia Civil para a investigação,

\) compreensão e intervenção em processos de gestão de edificações sob
.

os aspectos tecnológicos e gerenciais.Os alunos que desejarem habilitação
para omagistério superior deverão cursarmais 90 horas de aula dedicadas
à forrnaêão didático-pedagógica e apresentar monografia. As inscrições
podem ser feitas até o dia 10 de março de 2004. Mais informações através
do telefones (47) 275-8226/275-8219 ou pelo endereço www.unerj.br
e pelo e-mail pos@unerj.br.A Unerj está localizada na rua dos Imigrantes,
500, Vila Rau.

.... QUINTA-FEIRA
Notreabre com festa'Lady's Freei
Nesta quinta-feira, dia 27 de janeiro, a boate Notre promove a festa

"Lady's Free" - (até a meia-noite, as mulheres não pagam) � com o Dj Jairo
Djoy e dj's residentes. Ingressos antecipados: 115 Chopp Bar - O melhor

chopp da cidade, postoMime (Kohlbach) e no Boticário (Shopping). Início
às 23h.

.... SAÚDE E EDUCAÇÃO
TCEaltera critérios para a apuraçãodegastos
Os atuais prefeitos de Santa Catarina terão de se adaptar a uma nova

metodologia de cálculo da aplicaçãomínima exigida constitucionalmente
para amanutenção e desenvolvimento do ensino e para ações e serviços
públicos de saúde. É que oTCE (Tribunal de Contas do Estado) aprovou,no
fim do ano passado, o processo normativo (PNO 04/06250871), que fixa
novos critérios para a apuração das despesas. A partir do exercício de
2005, o TCE vai levar em consideração, não só na análise das contas dos
293municípios catarinenses,mas também do governo estadual, a despesa .

liquidada, aquela cujos serviços já foram executados.
A exceção fica por conta dos recursos destinados no último bimestre de
cada exercício. Neste período, serão consideradas as despesas inscritas
em restos a paqatliquldadas ou não,deduzindo-se aquelas sem disponibi
lidade financeira, vinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino
ou a ações e serviços públicos de saúde. A decisão (N.TC-02/2004) exclui,
no entanto, as despesas liquidadas nos exercícios anteriores, ainda que
pagas no ano objeto da apuração, para impedir duplicidade de cálculo.
Conforme a Constituição Federal, estados e municípios têm de aplicar,
anualmente, pelo menos 25% da receita resultante de impostos na

manutenção e no desenvolvimento do ensino. Já em ações e serviços
públicos de saúde, às administrações estaduais têm que destinar, em
2005, no mínimo, 120/9 da arrecadação de tributos, e as municipais, 15%.
Esta nova metodologia vai evitar os cancelamentos de despesas' que
ocorrem no exercício seguinte, após terem sido computadas para o

atingimento do limite mínimo exigido pela legislação.
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Ministério Público favorece
moradores do Aqüífero Brava

DA REDAÇÃO - Em ação civil
pública ajuizada no dia 17 deste
mês, oMinistério Público estadual
requer ao Judiciário a concessão

de liminar para obrigar o

Município de Florianópolis, a

Casan (Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento) e as três

empresas responsáveis pelo
loteamento "América do Sol" a

iniciar, em 15 dias, a instalação de
sistema de tratamento de esgotos
e fome-cimento de água potável.
Conforme o pedido do MPSC, as
obras devem ser concluídas em

cinco meses. O objetivo é evitar
danos à saúde dos moradores da
área e prejuízos ambientais ao

Aqüífero Praia Brava.
Os autores da ação, os

Promotores de Justiça Alexandre
Abreu, Coordenador do Centro
de Apoio Operacional do Meio
Am-biente, eMário do Amarante,
da 28ª Promotoria de Justiça da

Capital, requerem, ainda, liminar
proibindo oMunicípio de aprovar

novos empreendimentos, de

qualquer porte, ou obras de

ampliação das construções já
existentes na região do aqüífero.

O loteamento, localizado na

Praia Brava, norte da Ilha de
Santa Catarina, foi aprovado em

1987. Até o final de 1997, a Brava
Empreendimentos Imobiliários
Ltda, proprietária da área, e as

duas empresas responsáveis pelo
empreendimento a Ceisa Cons

trução e Empreendimentos Imo
biliários S/A e a Ceimatec -

Administração e Partici-pações
Ltda - não haviam conseguido
resolver os problemas de
abastecimento d'água e

saneamento. Conforme do
cumento encaminhado à 28ª
Promotoria de Justiça, todo o

esgoto gerado era infiltrado no

Costão Sul, sem nenhum

tratamento, comprometendo o

abastecimento d'água aos

moradores e a balneabilidade da

praia.

Rebanho leiteiro será testado

para tuberculose e brucelose

: I

}ARAGUÁ DO SUL - A partir de
hoje, a Secretaria de Produção, em
parceria com aCidasc (Companhia
Integrada de Desen-volvimento de
SantaCatarina), inicia umprograma
de teste para identificar, no rebanho
leiteiro, casos de tuberculosou
brucelose. O objetivo é prevenir o
aparecimento das doenças.

AMiniusina de Leite, mantida
pelo Condomínio de Produtores de
Leite, também vai passarpela análise
de rotina, exigida pelo serviço de

inspeção federal. "É o procedimento
corriqueiro em todas as usinas de leite
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CRISE

Vasp cancela vôos, suspende
)

ponte aérea e oferece desconto
� Empresa só decola
com 50% de ocupação.
Passageiros aguardam
nos aeroportos

DA REDAÇÃO - Em grave crise

financeira; a Vasp cancelou
ontem a maioria dos vôos,
comunicou a suspensão do serviço
de ponte aérea Rio-São Paulo, e

anunciou promoção relâmpago
que oferece descontos nos preços
das passagens. Em Guarulhos,
apenas um vôo foi operado. Para
o consumidor, comprar um bilhete
da Vasp com desconto é uma

operação com grande risco de
cancelamento. A própria empresa

Aeronave sucateada no galpão da Vasp, no Aeroporto de Congonhas

informou que vai cancelar todos
os vôos que não tenham pelo
menos 50% de ocupação.

A demais companhias aéreas

não são obrigadas a endossar os
bilhetes de passageiros que não

voarem pela Vasp. O DAC

(Departamento de Aviação Civil)
acompanha o caso de perto.

Segundo o DAC, inspetores
acompanham as condições
técnicas e também a freqüência

do serviço, que poderá ser

suspenso.

Segundo a empresa, os vôos

da ponte aérea foram suspensos
desde 15 de dezembro. Apesar da
suspensão dessa rota, a central de
reservas da companhia continua
vendendo esses vôos. O bilhete
da ponte aérea é vendido por R$
179,00.

Para quem tenta comprar um
bilhete, entretanto, a central
informa que não há lugares nos

vôos para hoje e para amanhã.
A central informa ainda que os

vôos de quarta-feira da ponte
aérea estão lotados e que
existem lugares na fila de

espera. As reservas com lugares
determinados são feitas a partir
de 3 de fevereiro, segundo a

central.

Livro 'Caiu do céu' brinca com a paixão pelos santos

SÃO PAULO - O escritor e

roteirista inglês Frank Cottrell
do país", afumou omédico-veterinário Boyce é um sujeito de muitas

Carlos Lessmann, da Secretaria de histórias. Iniciou a carreira como

Produção. Um dos serviços autor de capítulos para uma

inspecionados é o processo de telenovela britânica e uma das

pasteurização do leite produzido na paixões sempre foi o estudo dos
Usina. Apasteurização é umprocesso santos - na verdade, a curiosidade
que eleva a temperatura do leite, res- vem desde a infância, quando
friando-o após alguns segundos, estudou em colégios rel'igiosos.
eliminando bactérias emicróbios. Assim, com tanta familiaridade

A secretaria vai informar e sobre o assunto, decidiu criar a

orientarosprodutores rurais da região, história de Damian, um garoto
através dos.veterinários e técnicos. órfão de mãe e completamente
'Assimoleiteproduzído aquivaiestar apaixonado pela vida dos santos

dentro das normas técnicas de higiene que vê a vida mudar com-

e qualidade", afirmou Lessmann. e pletamé'nte quando uma sacola de

Falecimentos
c

Faleceu ás 07:45h do dia 19/1,0 senhor Adevair Ferreira

Bakun, com idade de 75 anos. O velório foi realizado na

Capela Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no

cemitério Municipal do Centro.
Faleceu ás 21 :OOh do dia 17/1, a senhora Nelcida Berlanda,
com idade de 84 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério Santo Estevão.
Faleceu ás 06:00h do dia 17/1, o senhor Helmut Manske,
com idade de 84 anos. O Velório foi realizado na Igreja
Evangélica Luterana Três Rios do Norte, e O sepultamento
no cemitério Três Rios do Norte.

Faleceu ás 13:50 do dia 23/1, a senhora lrací Lux Klitzke,
com idade de 56 anos. O velório foi realizado na sua

residência e o sepultamento no cemitério Três Rios do Sul.
Faleceu ás 18:00h do dia 24/1, o senhor Pércio Carlos

Tomazelli,com idade de 30 anos.O velório será realizado
na residência de seus irmãos e o sepultamento no

cemitério da Vila Rau.

Faleceu ás 13:50h do dia 23/1, o senhor José Julião de

Araújo, com idade de 82 anos.O velório foi realizado em

sua residência e o sepultamento no cemitério de
Guaramirim.

Faleceu ás 22:30h -do dia 17/1, o sen hor Harri Doege
Guckert, com idade de 83 anos.O velório foi realizado na

Igreja da Trindade e o sepultamento no cemitério Bom

Jesus.
Faleceu ás 20:20 do dia 21/1, a senhora Doris Sasse

Mlnattl, com idade de 42 anos. O velório foi realizado no

salão da Igreja Evangélica Luterana Ilha da Figueira e o

sepultamento no cemitério municipal do centro.
Faleceu ás 02:35h do dia 22/1, a senhora Dorancinda
Pereira da Silva, com idade de 94 anos. O velório foi
realizado na comunidade Nsa. Senhora da Imaculada

Conceição e o sepultamento no cemitério da Barra.

VFórum

Social Mundial
DA REDAÇÃO - Começou a

contagem regressiva para o maior
evento social do planeta: o Fórum
Social Mundial. A quinta edição
ocorrerá ao longo da Orla do Rio

Guaiba, emPortoAlegre, RioGrande
do Sul. Uma espécie de cidade fôi
erguida e esta será subdividida em

espaços temáticos, representando
os onze eixos de discussões do
fórum. Estes, por sua

vez, aglutinam as organizações par
ticipantes e proponentes dasmais de
2,5 mil atividades.

Um dos teólogos mais

conhecidos do final do século 20,
travou uma queda-de-braço com a

cúpula da Igreja Católica em

defesa dos princípios e das idéias da
Teologia da Libertação, o

catarinense Leonardo Boff é

presença assegurada no V Fórum
Social Mundial. Doutor em

Teologia e Filosofia, é militante

engajado do Movimento dos
Trabalha'dores Rurais Sem Terra e

de várias outrosmovimentos sociais.
"Até agora foi o tempo da

semeadura, da elaboração de uma
consciência coletiva, de avaliação
das forças que dispomos e de

articulação dos grupos construindo
redes. Mas está chegando o tempo
da colheita", disse em referência
ao governo do presidente Lula.

___W{
Ê um encontro anual, organizado por
entidades da sociedade civil, desde 2001,
que propõe o debate de idéias a respeito das
principais questões mundiais, a formulação
de propostas, a troca livre de experiências
e a articulação para ações eficazes entre
entidades e movimentos da sociedade civil.
Em sua carta de, pnnclpíos, o FSM assinala
o objetivo de construir uma globalização
solidária, que respeite os direitos humanos
universais e o meio ambiente

dinheiro despenca de um trem e

cai na sua frente. A história ganhou
o título apropriado de "Caiu do
Céu" e foi lançado recentemente
pela Nova Fronteira (256 páginas,
R$ 29,00).

O saco contém exatamente

229.370 libras e Darn'ian e o

irmão mais velho, Anthony, têm
apenas 11 dias para torrar grana,
pois a Inglaterra está prestes a

adotar o euro como moeda
corrente e aposentar as libras
esterlinas. Escondendo o segredo
do pai, dos amigos e do professor
da escola, os dois fazem de tudo

para tentar gastar o dinheiro

antes que a moeda perca seu

valor. Claro que os esforços só

provocam confusões até o

momento em que os irmãos

descobrem que o dinheiro .não

foi um presente dos céus, mas
r

resultado de uma manobra
malsucedida, organizada por
uma gangue de assaltantes.

"Tive um esboço da idéia

quando estive no Brasil, há

alguns anos. Fazia pesquisas para
um filme sobre o doutor Fritz",
contou Boyle. O filme não saiu,
mas ele ficou impressionado com
a cultura religiosa do País, o que
o inspirou o filme.

.. Cobertura: Mais de 5 mil

proflsslonaís de imprensa, de
65 países, representando mais de
1 mil veiculos de comunicação

........-
O Pensamento Autônomo

e Diversidades, pluralidades e identidades

• 'Caiu do céu; escritor e
roteirista inglês Frank Cottrell

Boyce, conta a história de um

garoto - Damian - que
encontra um saco de
dinheiro e tem apenas 11

dias para gastá-lo.
• A religião sempre rondou a

vida de Boyle. A atual mulher
ele' a conheceu quando ela
se preparava para se tornar

freira. Não apenas a

convenceu a abrir mão da
carreira como ainda teve sete

filhos com ela.

O FSM se reuniu pela primeira vez em Porto Alegre (RS), entre 25 e 3Qde
janeiro de 2001, com o objetivo de se contrapor ao Fórum Econômico
Mundial de Davos (Suiça) - encontro realizado desde 1971, com o objetivo
de discutir as politicas neoliberais em todo mundo. O FSM 2001 contou com

a participação de aproximadamente 20.000 pessoas, das quais cerca de
4.700 eram delegadas de diversas entidades abrangendo 117 diferentes

paises. A imprensa foi representada por 1.870 profissionais credenciados.
O evento se repetiu em todos os anos posteriores

e Arte e Criação: culturas de reststênclas

O> Comunicação

e Bens Comuns da Terra

G Lutas Sociais e Alternativas
"_ •• m

Com utadores

G Paz e Desmilitarização

G Ordem democrática internacional.

� Economias Soberanas

� Direitos Humanos

(--) A pmgramação
do FSM se-é por espa-ços
temátíool:i, Ver sita

www.forurnsociafmtJndt�I .. ()r9.br

i

L __ m. m

Fçnte. Pérum Social Mundial ({FSM) - W\fiWJorumlKlde.tmundiEil.0f9.br ®GRAFFO
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Polícia prende três pessoas
acusadas de assalto ao Itaú

JULlMAR PIVATTO

lJl> A gerência do banco

declarou à polícia que
foram levados R$ 37

mil; desaparecidos
}ARAGUÁDO SUL- Três pessoas

acusadas de participarem do assalto
ao Banco Itaú já estão no Presídio

Regional. WellingtonTavaresAvelino
de Sá, considerado o mentor do

assalto, Robson Pereira da Silva, o
Neguinho, que já tinha passagempor
furto, e o vigia do banco, José

, Amarildo Stüpp. Outros dois
bandidos ainda estão sendo

procurados pela polícia. Eles fugiram
com o dinheiro do assalto que,

segundo a gerência do banco, chega
a:R$37mil.

As outras duas pessoas que foram
detidas na sexta-feira foram liberadas

após o depoimento. A primeira era

um amigo deWellington, deficiente
físico.A segunda era a namorada de

Wellington, quemoravana casaonde
foram encontradas as armas usadas
no crime e foi liberada também. O

vigia do banco confessou a

participação no roubo, entregando
como foi montado o plano. Na
primeira vez emque foi detido, negou
tudo e foi liberado.

Mas, diante das evidências, foi

A gerência do Banco Itaú de Jaraguá do Sul informou que o valor roubado é R$ 37 mil

detido novamente e então confessou
tudo, inclusive com detalhes,
revelando que o plano vinha sendo
arquitetado há um mês por

Wellington. Em depoimento à polícia
civil, informou que na noite anterior
ao assalto participou de uma reunião
na casa do mentor do assalto para
conhecer asoutras pessoas envolvidas
no assalto.AStüpp coube a tarefa de
desarmar o detector de metais para
facilitar a entrada dos três bandidos
armados. Após comunicadoo assalto,

sem esboçar reação, ele permitiu que
o revólver fosse roubado.

O ASSALTO .: O assalto
aconteceu por volta das 15 horas,
quando três homens armados inva
diram a agência e renderemoguarda,
roubando-lhe a arma. Eles roubaram
os caixas e alguns clientes queestavam
na fila e saíram a pé, com uma bolsa
vermelha, foram pegos porumÇlio
preto, placaCPK-6923, próximo ao

Besc e fugiram em direção aCorupá.
A polícia fez um cerco nas

proximidades da Unerj, no Bairro

Água Verde, onde prendeu quatro
suspeitos na Rua Lena Nicoluzzi.
Além deles, a namorada de

Wellington também foi detida, pois
foi encontradana residência dela as

armas usadas no assalto, além do
controle de desarmar a porta
eletrônica da agência. O primeiro
v,'ilc;>r �8 furto rey�19qo era 911� 19

mil, como chegou a sernoticiado,mas
obanco disse àpolíciacivil queo valor
final foi de R$ 37 mil.

Piloto de asa delta morre ao cair do Morro da Boa Vista

}ARAGUÁDO SUL-o empresário
jaraguaense PércioCarlosTomazelli,
30 anos, morreu no domingo após
tentar saltar com a asadelta doMorro
daBoaVista, por volta das 14h30. Ele
praticava oesporte há cerca de quatro
anos e caiu de umaaltura de 15metros,
sendo resgatado pelo helicóptero da
Polícia Militat e foi encaminhado ao

HospitalSãoJosé, de [oirwille,masnão
resistiu aos ferimentos e faleceu por
voltadas 19horas.

Segundo oCorpo de Bombeiros,
ele estava com suspeita de fratura no
braço e na perna esquerda. Mas os

indícios eram de uma hemorragia
intema.OJaraguáClube deVôoLivre
fez investigação por conta própria e

concluiu que o piloto se esqueceu de

conectar o mosquetão à asa delta.
"Todos os indícios levam a crer que
isso aconteceu. Nenhuma peça do

equipamento foi rompida e, se ele
tivesse tropeçado, a asa delta oprote
geria de umapossível queda", explicou
Ary Carlos Pradi, um dos membros
do clube. Para ele, não existe outra

explicação. ''Nesse tipode esporte, não
se pode errar", completou.

Segundo Pradi, não existe

regulamento específico para a prática
do Vôo Livre. "Tem algumas regras

operacionais, mas a legislação diz que
cadapilotodeve voarporprápriaconta
e risco", informou, lembrandoque esse

é o segundo caso demorte noMorro
da Boa Vista. O primeiro aconteceu
há um ano emeio, quando umpiloto

paulista, depois de uma manobra
errada, bateu como parapente contra
uma árvore, vindo amorrer cerca de
três semanas depois.

VEÍCULOS - Um acidente na
RuaMarechalCasteloBrancodeixou
três pessoas feridas na noite de sábado.
OUno, placaLXA-3178, bateu como

Fusca, placa LYP-2611 - ambos de
Schroeder -, além de um Escort não

.

identificado. No primeiro carro

estavamCirlei Salete Fruhaul, 36 anos,
que teve ferimentos na cabeça e no

tórax e BrunoValdemar Fruhauf, 44,
com fraturana perna e ferimentos pelo
corpo. O motorista do Fusca, Erich
Millnitz, 55, foi encaminhado ao

Pronto-Socorro comfratura exposta e
vários cortesno corpo.

• Ele praticava o esporte
há cerca de quatro anos e

caiu de uma altura de 15

metros, sendo resgatado
pelo helicóptero da Polícia
Militar.

• Segundo o Corpo de

Bombeiros, ele estava com

suspeita de fratura no

braço e na perna esquerda.
Mas os indícios eram de
uma hemorragia interna.

Jogador paranaense de nove anos pode jogar no Manchester
Cuamax - Pode sair de Campo

Mourão (477 quilômetros de

Curitiba) a mais nova, literalmente,
revelação do futebol internacional.O
meio-campista Jean Carla Chera,
conhecido como Anderson, de

apenas nove anos, pode se transferir
para o Manchester United, da
Inglaterra, ou para um clube
português ainda não revelado. O
jovem tem sido tratado como um

fenômeno e já é chamado de
"Maradona" ou "Pelé".

Segundo o presidente da Adap
(AssociaçãoDesportivaAtlética do
Paraná), Adilson Batista Prado,
Andersonchamou a atenção do clube
quando jogava no Sinop, no interior
doMatoGrosso. "Temos umgrupo de

I

olheiros espalhado pelo Brasil, onde

buscamos garotos compotencial.No
caso dele, é um fenômeno, um
diamante a ser trabalhado. É um

atleta commuito futuro.Nunca tinha
visto algo igual", afirmou.

A possibilidade de transferência
de Andersen surgiu através de um
intercâmbio e contatos com oexterior

realizados pelo clube. Porconta disso,

alguns observadores doManchestere
de dois grupos portugueses viram

alguns vídeos e se interessaram.

"Estávamosmantendoessas conversas
sob segredo paranãoexpor a famíliado
garoto, afinalo assédioestásendomuito

grande e isso precisa ser feito commuita
calma", disse, sem revelaros valores da
venda em uma provável negociação.

Anderson, que pesa 35 quilos e

mede 1,37m, foi integrado à Adap
no final de 2004 e a sua família
também se transferiu para a cidade
paranaense, onde acompanha os

passos do garoto. Em caso de
transferência, os pais viajarão para o

. exterior e receberão apoio de uma

empresa especializada.

Amigos da
Informação
.� .

LABORAtÓRIO JARAGUA!::Nse
De ANÁLISes CLINICAS I.TOA.
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ESPORTIVAS
lJl> CATARINENSE I

Figueirensegoleia na estréia
Em jogo de estréia no Campeonato Catarinense, o Figueirense goleou o
União, no Complexo Esportivo deTimbó.Apesar de sofrer o primeiro gol,
quando eramelhor em campo e desfrutara das melhores oportunidades
para marcar. O primeiro gol do jogo foi do zagueiro Fábio Luís, para o

União, aos 21 minutos. O empate do Figueirense foi aos 32, com o'

atacanteWagnerAlmeida.Quatrominutos depois,aos 36, em bela jogada
do lateral esquerdo Edno, Felipe Oliveira fez 2 a 1 para o Figueirense.
No segundo tempo, logo aos 6 minutos, Carlos Alberto fez 3 a 1 com um

belíssimo chute de fora da área. Aos 10 minutos, Luciano Sorriso fez 4 a

1; Felipe Oliveira, aos 13 ampliou para 5 a 1. Aos 19, foi a vez do lateral

direito Paulo Sérgio, fazer 6 a 1, cabendo a Roberto, encerrar a goleada
de 7 a 1, marcando aos 44 minutos.

lJl> CATARINENSE II

Avaíperdedevirada
o Avaí não iniciou bem o Campeonato Catarinense de 2005 - Série A 1.

Na tarde do último domingo, na Ressacada, perdeu para o Hermann

Aichinger pelo placar de dois gols a um.O Avaísaiu na frente domarcador
aos 35 minutos do 10 tempo com gol marcado por Ceará.

Adriano do Hermann empatou aos 42 da etapa inicial. E aos 45 minutos
do 20 tempo Rogério deu números finais ao jogo, fichando o placar em
2 a 1 para o Hermann.

lJl> CATARINEN5E III

JEC eMetropolitano empatam
Em uma tarde festiva na Arena Joinville, onde além do início oficial do

Campeonato Catarinense, comemorou-se os 29 anos de existênciado

JEC, estiveram presentes autoridades como o Governador LuizHenrique
e o PrefeitoMarcosTebaldi,além demais de oitomil pessoas, que lotaram
o anel descoberto da Arena Joinville. Quando a bola rolou, Joinville e

Metropolitano, mostraram muita disposição, e a torcida não demorou a

vibrar, já que o árbitro Marcia Rezende de Freitas, marcou um pênalti a
favor do tricolor aos cinco minutos, Emerson Aleixo bateu com categoria
aos seis, e abriu o placar, levando ao delírio a torcida Jequeana.
O inicio, porém, nãomostrou o que iria ser o jogo, oMetropolitanomuito
bem armado pelo técnico Itamar Schuler, soube conter os ânimos .do

Coelho,marcando cada jogada de perto, não deu espaços e ainda soube
sair em rápidos contra-ataques. Aos 33, uma falta em favor ao

Metropolitano próxima a grande .área, acabou resultando no gol de
empate. O zagueiro de Blumenau bateu forte, Marcão não conseguiu
segurar na primeira, e o atacante do Metropolitano apareceu rápido e

erripíirróu pára' às 'h:idés.

lJl> CATARINENSE IV

Criciúma eMarcílioDiasestréiam quarta-feira
o Criciúma estréia no Campeonato Catarinense, na próxima quarta
feira, contra o Marcflio Dias em Itajaí. As duas equipes já se enfrentaram
115 vezes. Foram 50 vitórias do Tigre e 27 do Marcílio, sendo que 38

\) partidas terminaram empatadas. O time tricolor do sul marcou 160 gols
é a equipe do Vale anotou 102 gols.

()
lJl> VERBA

Maia diz terR$ 1,8 bi para fazero Pan
Os Jogos Pan-Americanos de 2007 nunca estiveram ameaçados de não
se realizarem no Rio de Janeiro, por causa da falta de recursos. Pelo con

trário,o prefeito carioca CésarMaia possui cerca de R$ 1,8 bilhão guardados
para em uma emergência custear a competição, orçada em R$ 2 bilhões.
"Nunca houve risco para o evento'qarantiu o político. E é a essa conclusão
que a comissão de vistoria da Organização Desportiva Pan-Americana

chegará, após sua visita de inspeção que terá inicio amanhã.
Na semana passada, o governo do Estado e o a prefeitura carioca preta
gonizaram cenas de uma comédia-pastelão, porcausa dos Jogos,gerando
dúvidas quanto a realização do evento. De um lado, o prefeito carioca
César Maia, pré-candidato à presidência da República em 2006, tentou
estabelecer uma parceria com a adversária política a governadora Rosinha
Garotinho."A Prefeitura do Rio não tem recursos para o Pan 2007,mas a

cidade do Rio de Janeiro tem, através das parcerias.disse Maia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPORTE IWlntJ;JM(elul.gul••TERÇA-FEIRA, 25 de janeiro de 2005

BRASILEIRO DE JET-SKI

Lenzi dá show em Piçarras e vence a 1 etapaa

ctSAR JUNKESaSAR JUNKES

., '""

Lenzi revelou que, entre suas prioridades para 2005, está a conquista do oitavo título nacionalPraia central de Piçarras recebeu bom público �ara presitigiar a primeira etapa do Brasileiro

etapa, disputada nesse fim-de
semana em Piçarras, e dá um

importante passo para a conquista
do oitavo título consecutivo na

categoria Freestyle Show

(manobras livres). A etapa contou
com a participação de 68 pilotos
brasileiros é, também, de alguns
convidados da Inglaterra, Japão,
Estados Unidos e Bolívia.

O grande público que

compareceu na Praia Central
vibrou com as disputas e as

Geitens (RS) na Stock 800;
Marcelo de Andrade (PR) na

Sport Modified e Runabout 800

Stock; Webert Hipólito (RS) no
Freestyle Amador e Lee Stone

(Inglaterra), na Freestyle Expert.
O 18° Campeonato-Brasileiro

de [et-ski será realizado em quatro
etapas. A próxima será nos dias 26
e 27 de fevereiro, em local ainda a

ser definido. A competição
termina em maio, em Boa

Esperança (MG).

manobras e grau de dificuldades.
Os pilotos se apresentam
individualmente e os jurados dão
nota de O alO.

Os outros campeões da etapa
foram: Denísio Casarini (SP) na
categoria 1600 Modified e na

Super Course Profissional; Carlos
Eduardo Nunes (Tubarão-SC) na
Runabout 1200 Stock; Célio
Vinícius (GO) na Ski Modified;
Antônio Claros (Bolívia) na

Runabout 800 Modified; Tiago

JULlMAR PIVATTO manobras de Lenzi. Ele mostrou

que é um forte candidato ao título
e que pode repetir o mesmo

desempenho que no ano passado.
A segunda colocação ficou com o

paulista João KairallaNeto, seguido
pelo paranaense Everson
Prodócimo.

"Entre os meus objetivos está

ganhar esse Brasileiro. Também vou

participar do Mundial e quero
trazer o títulomais uma vez", disse
o piloto de 31 anos. Ele chegou com

uma nova manobra, o back flípp
(mortal para trás). "Temos três

minutos para nos apresentar e é

preciso surpreender nessa

categoria. Em cada competição
procuro chegar com algo
diferente", comentou Lenzi.

Omar estava agitado e tiveram

que mudar as torres de controles

por causa da mudança da maré.

Os critérios de avaliação na

categoria Freestyle são habilidade,
criatividade, final izaçâ o das

... O jaraguaense
tenta o oitavo título
consecutivo na

Freestyle Profissional

PIÇARRAS O piloto
jaraguaense Alessander Lenzi saiu
na frente na disputa do

Campeonato Brasileiro de [et-Ski.
Ele foi o campeão da primeira

Schroeder vence primeiro jogoem BarraVelha
BARRA VELHA - A equipe

feminina de Schroeder venceu

por 1 a zero o primeiro jogo da
2i! Taça RBS de Beach Soccer,
que aconteceu no final
semana, na Praia das Canoas,
no Balneário de Barra. O time,
comandado pela treinadora
Lenir Veiga, venceu o Profipo
já nos primeiros minutos da

partida com um gol feito pela
atacante Edite Hang. Com essa

primeira vitória, a e qú íp e

denominada de "Panteras", está
automaticamente classificada

para a. segunda rodada do

campeonato, que encerra no

dia 25 de fevereiro, sempre no
Balneário de Barra Velha. r,:

De acordo com o presidente
da Fundação Muntcipa l de
Esportes, Jossias Rocha
Coutinho, este é o maior evento

esportivo promovido no litoral
Norte de Santa Catarina e

acontece há 10 anos. Para esta

edição, 45 equipes se

inscreveram, sendo que sábado
acon te ce ram seis jogos.
Disputam as categorias mirim,

infantil, veteranos, feminino e

adulto.
Nessa primeira etapa elas-
(.\.

sificaram-se a Rico Celulares, que
venceu de 2 a zero a [eprimar:
Supermercado Uno-mar, que fez
4 a 1 no Arsenal; CFC Barra

Velha, que venceu de 3 a 2 a

equipe Revelação. Litoral
Piscinas e Rodolfo Usinagem
empataram ( 1 a l}, assim como a

equipes femininas Unipraias e

Borrachas NOS, que não

marcaram nenhum gol. Cada

equipe terá três jogos. (MHM)

ctSAR JUNKES

fpirúcin PO����f)í}; tl181 CIJHll!l
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BICICLETA - Vende-se,
feminina Sandaw - c/
marcha, cor amarela,
seminova.VIr. R$ 80,00. Tr:
371-8772 ou 9101-3494.

MAQUINA - Vende-se de cabeças em perf. funciono
lavar, Enxuta. R$ 350,00. TECLADO - Vende-se, R$ 180,00. Tr: 371-8772

FRIGOBAR - Vende-se, Tr: 370-9367 Yamaha c/ disquete. Vir. R$ ou 91 01-3494.
cônsul. Vir. R$ 250.00. Tr: 1.500,00. Tr: 273-0779
371-5917. MAQUINA - Vende-se de VIDEO CASSETE - Vende

lavar, Muller de mad. Vir: TELEVIS'O-vende-se20', se, 4 cabeça, Panasonic.
R$ 150,00.Tr: 371-7593 c/ Contr. R$ 250.00. Tr: Vir. R$ 390,00. Tr: 9979-

9116-4162
1576 c/ Gilmar

R$ 36.000.00. Tr: 370-
9619 ou 9965-9920

Patto c/2 travesseiros R$
3.500,00 por R$ 1.000,00.
Tr: 370-7124 ou 9132-
4841
COMPRA-SE - Equip. e

maquinários p/ reformas
de estofados. Tr: 371-7876

250,00. Tr: 371-8772 ou

9101-3494.

CASA DE BONECA - vendo
R$ 400,00. Tr: 376-0010
c/Beth

BICICLETAS - Vendo 2 1 de
18marchas e outrra média. CELULAR - Compro e

R$ 100,00 Tr. 372-3277 c/ Vendo. Tr: 370-2059 / ÉGUA - Vende-se. Quarto
Veroni 9975-8760 de milha. Tr: (47) 378-

1816.
APARELHO Sky - modo
PHILlPS dv 3 R$ 280,00.
Tr: 8813.8949 C/Vanderlei CABRAS - Vende-se leitei

ras e filhotes. Tr: 275-2385

AR CONDICIONADO -

GALP?ES - Aluga-se área
indl. c/ 21.000m', c/ 2

galp?es e 1 casa em

Schroeder. Tr: (47) 373-
0263CELULAR - Vende-se

C133, Vivo, c/4 meses de'
uso, pré-pago. Vir. R$
130,00. Tr: 273-0651
CELULAR - A50 Siemens,
Brasil Telecom. R$ 120,00 .. ESCADA - Vende-se p/
Tr: 370-3002 c/Valmir mesa de massagem. Tr:

370-9209

376-2752 se marca PHILlPS - 4

MICRO SYSTEM - Vende
se. Aiwa. R$ 200,00. Tr: TERRENO - Rio cerro II, 16
370-6651 X 28 as marg. da Rod. Jguá

a Pomerode R$ 15.000,00.
Tr: 376-3386/387 -2912

Vende-se seminovo, CACHORRO - doa-se

Cônsul, qte e frio. Vir. R$ filhote comum de peq.

360,00. n. 376-1903 c/ porte. Tr: 276-0340
Jéferson

ENSERADEIRA -Vende-se
seminova. R$ 150,00. Tr: GANGORRA - Vende-se p/4 MICROONDAS -Vende-se
275-1237. crianças. R$ 50,00. Tr: Bosch.VIr. R$ 170.00. Tr:

275-1237. 370-9367.

BALC?O - Vende-se de

expositor p/ frio 2mts, bom
estado. R$ 800,00.Tr: 372-
1294 c/ Juares.

BANNER - Vende-se c/
suporte, de saro de beleza.
Tr: 370-9209

BATERIA - Vende-se
Maxtone c/ peles hid., mais
pratos cimball p. Atack e 2

pedestais. R$ 700,00. Tr:
370-7124/91324841

C?O - Vende-se filhote de

Ihasapso e chitsu, filhote de

gato persa.Tr: 370-1225 c/ CELULAR - Vende-se Nokia
Robson. 3520. Vir. a combinar. Tr:

9962-8198 c/ Anderson

FITAS - Vende-se de super
Nintendo e CO play station,
vários títulos. R$ 10,00 e

R$ 5,00. Tr: 371-8772 ou

9101-3494.

NIKE SHOX - Vende-se, 12
molas novo na ex, ong. VIr. VENTILADOR - vende-se

MAQUINA- Compra-se de R$ 600,00. Tr: 8408-1668 de teto. Tr: 370-9209
assar frango. Tr: 9142-
5319 c/ Julia ou Eduardo

CACHORRO - vende-se
filhotes de Cooker,
desverminados, lindos. Tr:
370-0975, após 19hs ou

9973-5052 c/ Denis

CAMA - vende-se ou troca
se, casal, c/ cabeceira for
rada e colch?o (1,90x
1,40). R$ 350,00.Troca por
OVO. Tr: 9903-0500

GELADEIRA - Vende-se,
ótimo estado. Vir. R$:
230.00. Tr: 371-5917.

'_
<j.' ,
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GOLDIEN
Financiamentos

CELULAR - Vende-se
Nokia 2100. R$ 200,00. Tr:
370-2059/9975-8760

ESTEIRA - Vende-se,
Atletic, modo Runner, em

ótimo est. R$ 280,00 ?

vista ou entro R$ 150,00 e

cheque p/3D dias de R$
150,00. Tr: 371-5503 ou

9902-7383 c/Márcio

IMPRESSORA - Vendo HP

Oeskjet 656 c/ cartucho.
R$140,00. Tr: 9903-0500

TOLDO-Vende-se p/ porta,
azul, c/l,50 de larg.x 1,20

MINI SIYTEM - Vende-se, prof. R$ 90,00.Tr: 275-
marca CCE. VIr. R$ 300,00. 1237.
Tr: 370-6651

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

CELULAR - vende-se Nokia
3310, seminovo. R$
110.00 crédito. R$120.00.
Tr: 376-0512

LAVATÓRIO - vende-se p/
sano de beleza, fibra, preto.
R$ 70.00. Tr: 376-2752

FOGÃO - lenha ensacada
MINI SYSTEM - Vende-se p/fog?o eco. Tr: 276-0340
diplomata modo Novo c/
CD, AM e FM. Vir: 70,00. Tr:
370-6651

AGORAvocI TEM DIIIHEIRO
FAcll E SEM BUROCRACIAVENDE-SE - moto esmeril

Hobby. R$ 50,00. Tr: 276-
0340

� Até 36 meses para pagar;
� Sem limite de idade; .

� Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS;
� Empréstimo sem consulta ao SPC/SERASA (E fazemos empréstimos
para servidores publicos, estaduais ou federais, ativos ou inativos).

MÓDULO - Potmcia para
carro Pirâmide de 4 canais
c/ crassver para subwoojer
R$ 250,00. Tr: 9132-4841
/370-7124

VENDE-SE - Pentium CD,
internet, disq. Monitor
co lo ri do. I mpresso ra

completa. R$ 500,00. Tr:
9979-0605.

CELULAR -vende-se Nokia ESTRUTURA - Vende-

3520, 1 ano uso, NF, na se.Pré-moldada.Tr: 370- MAQ. DELAVAR ROUPA-
garantia. Tr: 9962-8198 9879 ou 9917-9874. Vende-se Enxuta 4kg, c/

garantia de 04 meses Vir.
R$ 350,00. Tr: 370-9367.

FREZEER - Vende-se MAQUINA - Vende-se de

POODLE - foi encontrado VESTIDO - vende-se ou

cinza c/ rabo. Tr: 376-0890 aluga-se, de noiva. Tr: 276-
0340

CARTA DE CRÉDITO - ven- vertical c/4 gav., bege. ou costura, Singer c/ gabinete. SECADOR - vende-se de
de-se consórcio contem- COLCH?O MAGNÉTICO - troca-se por TV20 ou R$ 350,00. Tr: 9979-1576 C o I una, P a n d o r a , VIDEO CASSETE - Vende-

911!111111!1IIIII1III piado p/ carro ou imóveis. Vende-se importado Kenko aparelho de som. R$ c/Gilmar seminovo. R$ 150.00. Tr:

BERÇO-Vende-se.VIr. R$
120,00. Tr: 370-5576 ou C?O -Vende-se filhote de

9952-8812. Beagle por VIr. R$: 200,00. CELULAR - Vende-se Paim
Tr: 370-8563. Zire 21. R$ 400,00. Tr: 370-

2059/9975-8760

- GINECOLOGIA -

s (jalesbi
'0.'- CRM/SC 1242 - TROO 030/79
íiâção SOBRACIL 1.079

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

Fone: 370.-1705
somata@nefuno.com.br - J�ra á do'SUl

Manipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua João Picalli, 110 - Centro

Receituário
ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

farmácia de manipulação
www.receltuarlo.com.br

RESPIRAÇÃO BUCAL

Fone: 370-6261
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

Bairro Nova Brasília - Jaragua do Sul - se

AnUga AnalaJa

Além das alterações dentárias, nós podemos observar

que uma criança com respiração bucal tem

dificuldade de fazer exercícios aeróbicos, pela falta de

oxigenação muitas vezes tem dificuldade de

aprendizado, perda do alinhamento postural e
conserva uma rotação posterior da cabeça, podendo
apresentar disfunções musculares e articulares.

Portanto é de grande valia que o diagnóstico seja feito

precocemente para evitar todos estes transtornos e

dar condições para que a criança

possa se desenvolver

perfeitamente.

Dra. Talge Monteiro
Celuppi Gonçalves

Especialidades:

PROMETEU PARAR
DE FUMAR EM 2005?

Quando a criança respira pela boca é sinal que o ar que

respira optou passar por um novo caminho. Isto

acontece quando existe algum obstáculo que impede
que a criança respire normalmente pelo nariz.

As conseqüências são desastrosas podem ser vistas na

prática odontológica e estudos. As modificações que

irão ocorrer no formato da arcada dentária dependerá da

gravidade das obstruções naso faringeanas, da época e

da demora para voltar a respiração normal.

Nós ajudamos.
Tratamento

antitabagismo com

Acupuntura
9955-0230 / 376-0698

A respiração bucal total ou parcial na época da infância,

especificamente no período da troca da dentição tem

conseqüências muito graves como alterações
esqueléticas que podem provocar mordida cruzadas,
falta de espaço para todos os dentes permanentes, pois
o arco superior torna-se estreito peta falta de

crescimento transversal.

ARTE MARCIAL CHINESA

A OPORTUNIDADE DE APRENDER A
RELAXAR EM SITUAÇÕES

DE ALTO STRESS OU PRESSÃO

* TÉCNICA DE DEFESA INTELIGENTE

TÉCNICA SEM uso DA FORÇA FíSIC

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL
PELOS MESTRES DA ALEMANHA:

HANS-JURGEN REMMEL
ANDREAS GELLER
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Centro de Formação
de Condutores

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

Fone (47)374-0548 - autounlca@pop.com.br
Rua: Mal. Castelo Branco, 1889· Schroed.I'-SC

Causas Civeis e Criminais. Comercio e Industrial, Furtos e Roubos,
caso extra conjugal e desaparecimento de Pessoas.

-_

�\ FRAN

E..� -STÚDIO FOTOGRÁFICO
�� ------------------

�4�' Fot.. ,nfa................._
..... RevelaçAo e ReproduçAo
.,. ,

� Sigilo Absoluto
E-mail:
Francifotos@ibest,com.br
Rua Barão Do Rio Branco nO 411
Sala 3 Jaragua do Sul se Fone:372-0556 ou 9912-8114 Atendimento 24 horas

�%� ENDEREÇOS'PARlmMELHOR ATENDER VOCÊ!!!
t�

.-

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista

/ Serviços de Limpesa e Conservação

!Jloricuflura

7Josr(ue elas :Jlores

�Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

•

0. 76.,0679.
Barão do Rio Branco, 620 - Centro

a71'�2671
;

Arranjos-Dec.orações-Buquês-Jardins

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
rlHÚ4- de� ..� á# s� des� de 4«4&� tU<

j(!!�.� �� t!(J#H UH<-� des� 4r1ut4úe

,

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

Centrais telefônicas Intelbras

u

COM DISK ENTREGA Df
CESTAS CAFÉ,.DA M"ANfrI,�!�

I

I

�
_________

-

----x=

Fo 71-7007e:
A melhor opção para sua empresa,

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

eletrônica e automação de condomínios.

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

FONE/FAX: 371-4051 CEL 9905-0202

Rua Epitácio Pessoa, 555- Centro

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

-.,

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

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONTRATA-SE
ELETROTÉCNICO

Com experiência (AT e MT), mínima
de 2 anos.

- Salário compatível com cargo
- Vale Transporte

- Vale Refeição
- Produção

Enviar currículum
servitecl@uol.com.br

Campo Grande - MS

(67) 398-4104

Mais recursos.
Melhores humanos.
TRABALHO TEMPORÁRIO. RECRUTAMENTO E SElEÇÃO. CONSULTORIA. ESTÁGIOS

�

_H" _......., " . ,�" .

�f ,'>, .:'
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Vagas - Jaraguá do $ul- Rua Epitácio Pes�ºa, 933

• Operador de
Empilhadeira

Ensino fundamental completo
ou em curso, habilitação.

Para atuação em Jaraguá do
Sul no bairro Rio Cerro.

Recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

• Auxiliar Contábil
Cursando ensino superior
na área, necessário um

ano de conhecimento na

função.

• Barman
Ensino médio em curso ou

completo. Conhecimento
na elaboração de
coquetéis e drinks

diversos. Pessoa criativa e

com disponibilidade para
trabalho aos sábados e

domingos.

• Atendente Interno e

Externo
Ensino médio completo ou

em curso. Ser 'motorista
habilitado em categoria

AS, conhecimento básico
em informática. • Camareira

Ensino fundamental
completo ou em curso,
conhecimento de um ano

na função.

• AUXILIAR DE PRODUÇÃO Todos os setores (6923/6940/6933 JE
- ES MO)

• AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (pintura, consertos, etc) (6934 JE)
• AFIADOR DE FERRAMENTAS (6796 ES)
• ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSO (6798 ES)
• ARTEFINALlSTA (6708 JE)
• ASSISTENTE DE VENDAS (6845 JE)
• AUXILIAR TÉCNICO ( 6800 MO)
• ANALISTA DE NEGÓCIOS IDATASUl (6938 JE)
• AlMOXARIFE (6949 ES)
• ANALISTA DE TREINAMENTO (6942 JE)
• AUXILIAR DE OPERADOR,DE MÁQ. INJETORA (6955 MO)

• CALDEIREIRO (6732 MO)
• CALDEIREIRO SERRALHEIRO (6634 MO)
• CONTATO PUBLICITÁRIO (6572 MO)
• CO,STUREIRA (6656 JE/6913 JE ) ambos os sexos

• CONSULTOR DE VENDAS (6849 JE) para trabalhar em Blumenau
• CHACREIRO (6916 MOI 6945 JE)
• CONFEITEIRA (6964 JE)
• CPD SISTEMAS (6957 ES)

• ENCARREGADO SETOR DE DESTOPADEIRA (6490 MO)
• ESCRITURÁRIA FISCAUCONTABILlDADE (6935 JE)
• ESTOQUISTA, peças de automóveis (6926 JE)
• ELETRICISTA (AUTOMAÇÃO)PROGRAMAÇÃO ClP (6917 MO)
• ESTAMPADOR DE TECIDOS (6959 MO)

• FARMACÊUTICO (6546 JE)
• FATURISTA (6927 ES)
• FERRAMENTEIRO (6631 JE 16314 JE)
• FRESADOR I FERRAMENTEIRO (6827 MO)
• FRESADOR (6520 MO I 6505 MOI 6921)E)
• FOTOLlTÓGRAFO (6909 ES)

• GERENTE DE SUPERMERCADO (6824 JE)
• GERENTE DE CONTABILIDADE (6822 JE)

• lAVADOR DE VEíCULOS (6945 JE)

• MODELADOR (6637 ES)
• MONTADOR (6635 ES)
• MtmTADOR COM CONHECIMENTO EM ELETRÔNICA (6763 JE)
• MOTORISTA (6658 ES) com habilitação E
• MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS (6929 ES)

,

• MOTORISTA DE CAMINHÃO (Categoria C ou O) (6936 JE)

• OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR (6291 JE)
• OPERADOR DE MÁQUINA-INJETORA PLÁSTICO (6954 MO)
• OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA (6953 ES)

• PROJETISTA (6632 JE)
• PINTOR DE OBRAS (6952 JE)
• PINTOR reparador de instalações para empresas (6961 JE)

., Torneiro Mecânico
Ensino fundamental

completo, conhecimento de
dois anos na função.

• Auxiliar de Expedição
Quatro vagas, ensino
médio completo. Para

atuação em empresa de
Jaraguá do Sul, no bairro

Rio Cerro.

• Operador de
Bobinagem

Ensino médio completo,
para atuação em indústria

de motores.

TERRAPLANAGEM • URGENTE!!! DISPOMOS
DE DIVERSAS VAGAS
PARA ATUAR COMO

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
EM DIVERSAS EMPRESAS
DE JARAGUÁ DO SUL.

• Mecânico de
Automóveis

Ensino fundamental
completo. Conhecimento
em mecãnica de veiculos

de passeio.

R� de Pedras e Coocreto

Compactadores de Solo Serviços com Retroescavadeiras

Colocação de Tubos de Concreto Tratores e Esteiras

Remo�o de Rochas Caminhões Basculantes

Drenagem
'

Compressores de Ar

Pa�mentação c/ L�otas Loteamentos completos

• Auxiliar de Produção
Ensino fundamental

completo.
• Operador de Produção
Ensino médio completo.

� •.... _ :.'' �§�'_-.:_-___
_

_

_

_

__ ,-Y#''11iW;$t�i�$r,,�'"P

Vagas - Guaramlrlm' - Rua

• Auxiliar Contábil • Arte-finalista • Operador de Corte e • Torneiro Mecânico
Ensino médio completo. Ensino médio completo. Solda Plástica Ensino fundamental

Dois anos de Conhecimento com Ensino médio completo. completo, conhecimento de
conhecimento em fotoshop e corei drawn. Dois anos de dois anos na função.

área de escrituração conhecimento na

fiscal. • Auxiliar Químico Textil função. • Vendedora
Ensino técnico na área. Ensino médio completo,

• Auxiliar de Produção Conhecimento de seis • Operador de Máquina conhecimento de um ano

Ensino fundamental meses na função. Guilhotina / Serra com vendas de móveis e

completo ou em curso. Ensino médio decoração, Salário médio
Para atuação em • Operador de ' completo: Desejável de R$ 1.000,00 por mês.
indústria têxtil e Bobinagem conhecimento
metalúrgica. Ensino médio completo, na função. • URGENTEI VAGAS

para atuação em indústria PARA ATUAR EM SETOR
• Auxiliar Químico de motores. • Operador de Máquina DE PRODUÇÃO EM

Ensino superior em curso Extrusora EMPRESAS DO
ou completo. • Operador de Produção Ensino médio completo. RAMO Tí:XTIL,
Um ano de 20 vagas! Ensino médio Dois anos de METALÚRGICO,

conhecimento como completo, para atuar em conhecimento na EMBALAGENS. VENHA
laboratorista. setor de serralheria. função. FAZER SEU CADASTRO I

""ILLE
REFRIGERAÇÕES
* Reformas e carga de gás
* Compra e venda de geladeiras

371-5917
Plantão: 9149-0840

Rua Joaquim Francisco de Paula, lote 16 - Chico de Paula
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:·;���é!��:;9.2I'��,ec�r; outr�s oportunidades de trabalho visite nossa empresa

�I.i?�,;j,�?,��!·�j >:�,?u.a�esse nosso site: www.grupometa.com
'.�;S'·:;l;';0tJÔ'íNVíL'LIf:,·:�'CURliIBA . FLORIANÓPOLIS . GUARAMIRIM . JARAGUÁ DO SUL
• •
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�

�

RENDA EXTRAI
Procuramos pessoas com visão

empresarial para oportunidade de

negócio baseado em casa ou

escritório. Liberdade de horário.
Fornecemos treinamento e apoio.

Informações:
(47) 9955-9782/275-3122

senac
Faça a diferença no mercado de trabalho!

(47) 275-8400

Atendimento 24 horas

Inclusive casais
TÉCNICAS ORGANIZACIONAIS APLICADAS EM COMPRAS

9603-4901 OBJETIVO:'Possibilitar através de orientação, ao e Planejamento Estratégicó pela Pon da
comprador iniciante ou comprador experiente, as Universidade Católica (PUC) do Paraná - e cursos
atividades de Compras, o perfil do comprador, suas de extensão em Qualidade de Atendimento a
funções e responsabilidades. Ctientes pela FGV - RJ. Consultor e instrutor nas
PÚBLICO-ALVO: Destina-se a todo pessoal que áreas de Gerenciamento de, contratos ng" Pós-
deseja iniciar e também reciclar-se nas atividades Venda Gerencía e Adminl�tração de compraI?,de compras, também destinado ao admlnislradorde Diligenciamento, lnspação de materiais,empresas. Racionalização de custos, Qualificação e Cadastro
PROGRAMAÇÃO: '

de fornecedores, Motivação, chefia e Liderança,
"Introdução; Técnicas de Negociação (compra e venda),
..Avisão de compras na estrutura da empresa' "

Qualidade no Atendimento aq Cliente, Gest�p de
.

'," ''';I..0\',processos em Compras, Avajlação dos prq�sSos
.. Normas

... �otlnas, procedimentos e em Compras para certifiçaçã9 ISSO 9001'2000,fluxogramas, Formação de Auditores internos na 'ISSO
.. Avaliação e seleção de fornecedores 9001/2000, Interpretação e Implementação da
conformeISS09001/2000; ISSO 9001/2000, Gestão de Processos, Avaliação
.. Metodologias utilizadas em compras; e Satisfação dos Clientes.

'

,

..A estrutura de compras; INFORMAÇOES COMPLEMENTARES:

.. Documentação usada em compras; PERlooo:' 28/0112005 das 13h às 22h e

..Conceitos de negociação. 29/01/200� das 8h às 12h e das 14h às 18h

ORIENTADOR: SÉRGIO SCHENDEL, sócio CARGA HORÁRIA: 16horas
gerente da Sérgio Schendel Treinamentos e IN'VESTIMENTO $Consultoria, Engenheiro Eletricista em Sistema de 1

: R 160,00' ou 1 + 1 R$ 85,00
Potência _ com especialização em Gerenciamento"

ti (incluso apostila e certifica�.o);1
'

• PEDREIRO reparador de instalações para empresas (6962 JE)

• REPRESENTANTE COMERCIAL ( 6812 MO)
• RECEPCIONISTA DE HOTEL (6963 JE)

• SERRALHEIRO SOLDADOR (6624 MO)
• SOLDADOR (6390 JE 16851 ES)
• SUPERVISOR DE FERRAMENTARIA (6630 JE)
• SUPERVISOR DE VENDAS (6563 JE)
• SUPERVISOR OU LlDER DE PRODUÇÃO (6629 JE)

• TÉCNICO ELETRÔNICO (6150 JE).
• TElEVENDAS (6784 MO)
• TORNEIRO MECÂNICO (6620 MO 16504 MO I 6701 MOI 6760 ES )
• TECELÃO (6814 MO)
• TRAINEE (ENG. MECÂNICO) (6943 JE)

• VENDEDORA (6951 JE/ 6469 MOI 6919 ES)
, VENDEDOR DE VEíCULOS (6932 ES)
• VENDEDOR (6919 ES)
• VENDEDORA DE COSMÉTICOS (externa) (6930 ES)
• VIGIA (6882/6891 ES I 6958JE)

• ZELADORA (ES /6960 JE)

ATENDE
eles - elas
e casais

Tr: 9952-1927

.MOrRERES

/lBOM PARA TODOS OS NíVEIS.ÓTIMO PARA CURRICULO"
Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)

Cx. Postal 200 - CEP 89255·000
Fone (47) 371·4311 Fax (47) 275-1091

recrutamento@humana.com.br www.humana.com.briNFORMÃÇ-'OES' Rua:.A�enida dos Imigrantes, 310 Vila Rau
,',_

• E-mail: Jaraguadosul@sc.senac.br
f)�-4�81

�se d! ..Woças

,"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FINANCEIRA
V Votorantiim I Finanças

Rua Walter Marquardt - De Front A. Posto Cidade III

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - 275-2488 - 9903-2936

00

99

99

97

93

99

04

92

99

00

78

azul

cinza

prata

grafite
vermelho

preto
branco

branca

verde

branco

azul

Brava HGT

Uno SX

Veclra GLS

Parali 1.0 C/opc
Corsa Sedan GL 1.6

Fiesla

Fiesla

Escorl L C/opc
Chevy DL cl rodas

Logus GL comp

Monza GL

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se
Palio SX comp

$-10 Diesel comp

$-10 comp + GNV

Celta 1.0 2P.

ESicort GLX, Completo
Corsa Wagon GLS

Astla Gl Sedam COMP

Peugcol 106, Completo

Uno Mille SX

EscortHobby

.Gol G 1114p
Cllo 1.0 4P.

Cllo Sedan Completislmo
Fusca 1300 L

Corsa Wind

Palio EL

Vermelho

Cinza

Preta

Vermelho

Be,ue
Cinza

Branco

Prata

Prata

Prata

Branco

Branco

Grafite

Branco

Bordõ

Roxo

Branca

Vermelho

Branco

Cinza

Branco

Azul

Branco

Verde

Praia

Branca

Azul

Bordo

Branca

Cinza

2001

2000

2000

1998

1998

1997

1997

1994

1993

1993

1994

1994

1995

Blazar Dl comp
Vectra GLS 2.2 comp
Corsa Wind AQ/limp/desmb/RLL
Meriva 1.8 comp
Meriva 1.8 comp
Uno Eletronic
Tempra IE
Uno Eletronlc vltrava! ar cond
Palio 16V
Palio EO 2 portas
Palio ELX
Palio EX limp/desmb/ar!vidro e trava
Palio Wekend ELX comp
Palio Fire 1.0 limp/desemb
Ka GL v.e/trv.e/limp e des.
Escort GLX 16V F
Courier 1.6l
Scenic RT 1.6 comp
Kangu 1.6 completa
Clio Authentic 1.0H 2 porta.
Clio EXP 1.616V completo
Scenic E,p 1.6 16V comp
Goll0001
Pajero Tr4 .....

Gol! 2.0
Honda NX·4 Falcon

1997
1998
1998
2004
2003
1995
1995
1996
1996
1998
2001
2000
2001
2004
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2004
2004
1996
2003
2003
2001

Branca
Prata
Prata
Prata
Prata
Vermelho
éinza
Vermelho
Branco
Cinza
Preto
Branco
Branco
Prata
Prata
Azul
Branca
Cinza
Prata
Branco
Cinza
Verde Met
Vermelho ou Prata
Amarela
Prata
Vermelha

373-0806
373-1881

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 276-3466

Gas
Gas
Gas
Fie'
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas/GNV
Gas
Ga.
Ga.
Gas
Gas
Gas
Gas
Ga.
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas/GNV
Gas
Ga.

Prelo
Branco
Verde
Cinza
Branco
Praia
Prelo
Vermelho
Azul
Branca
Prelo
Prata
Branco
Azul

ref,itq,·Wald,'I!��.,Çrúb�� J,7.41·t: ��r�guá do .Sul i
Parali alc '

. , '.'" �

8�
'"

"'";:r;e 'R$ 5.700,00 I
Gol GIII 4p AclOH DO branco R$ 17.700,00
Santana Quanlum GLS GNV comp 88 branca R$ 8.900,00
Sanlana Quantum alc 89 azul R$ , 7.800,00
Gol CL gas 91 bege R$ 7.500,00
Corsa Sedan 99 praia R$ 14.800,00
Veclra GLS comp gas I 95 dourado R$12.900,00
Veclra GLS comp + GNV 97 branco R$ 21.200,00
Pick Up corsa GL comp - ar 96 branca R$ 11.500,00
Escorl Hobby 96 praia R$ 8.500,00
Escort 86 dourado R$ 3.800,00
Peugeol306 comp 95 azul R$12.200,00
Classe A comp DO branco R$ 27.800,00
Scenic RT DO verde R$ 27.800,00
Tipo 1.6 comp R$ 8.500,00

Florlno

ZOOl

1995

2001

2002

2000

ZOOO

1999

1999

1998

1996

2004

2003

Z002

1983

1995

1997

Cella 4p cl ar
Gol1000 16vc/opc.
Go11.8

Aslra Sedam 1.8 GL comp.
Palio EX 4p e opc.
Ranger Splash compl (6 cc)
VeclraGLS

Fiesla Berson clOH
Fiesla Berson clAr

GolPlus

Blazer 2.4 compl + rodas

Scenic RT 1.6

Scenic RT 1.6

VectraGls

praia
Cinza

branc,o
Verde

Verde

prela
bran

prelo
verme

azul

branca

prata
praia

dourado

Azul

praia

prelo

branco

03

DO

96

99

01

94

97

03

03

95

01

02

02

97

G
G

G

G

G

G/GNV
G

G

G

G

G

G

G

G

Brava SX 4p
Clio RLL
Clio 1.6

Tipo 4p
RenaulÚ
Cella
Passai Alemão et kil gás
Honda Civic
Mercedes C180
BMW Americana
Calibra
Senic compl.
Renau.11 Furgão Express
Kadelt
Palio EX

Pampa

Gol CL 1.6

Omega GLS 2.2

Monza SLE comp
Kombl
ClioLR 1.6
F-1000

Corsa Mlllenium 4p 1.0
Go11.8 MI

GolI 1.6
Golf 1.8 GTI Turbo
Gol 16vcomp
Gol &T

Omega CD

Omega CD
Omega CO 3.0 Automatlco
Tipo 1.6
Uno 1.3
UnoMllle
Uno Mille
UnoMllle
Ford Ka comp
Monza 2.0
Corsa 1.0
Ford Versales 4p
0-10 com Baú
Saveiro 1.8
Saveiro 1.6
Chevll.6
Goll.8
Caravam 6cc
Chevett 1.6
Chevett 1.0 Junior
fusca 1.500
L-200 comp
CG Tltan KS
Passat

Gal
Gas
Ale
GaS/GNV
GaS/GNV
üas
âas
Ale
Gal
Gas
Ga.
Gas
Ale
Gal
Gas
Ole
Ga.
Ga.
Ale
Gas
GaS/ONV
Gas
Gas
Gas
DI.
Gas
Gal

Prala
Prata
Azul
Cinza
Bordo
Preto
Cinza
Vinho
Bege
Cinza
Prata
Vermelho
Azul
Azul
VinhO
Vinho
Branca
Marrom
Branca
Branca
Vinho
Vinho
Cinza.
Cinza
Branco
Preto
Verde
Bege

Palio EX 4p/opc

Palio ELX 1.6/4p

Escorl GL 1.8/4p/comp - Ar

Gol Special 1.0/2p/comp-OH

Go11.0 16v/4p

1999
ZOOO
ZOOO
1986
1994
1997
1993
1994
1985
1994
199Z
1991
1997
1989
1995
1995
1980
2001
1999
1987
1995
1990
1984
1993
1980
1996
·ZOOl
1979

Logu; GU1.8
Gol1.0 MI
Go11.0 MI comp
Go11,6 cu OH
Gol Special
Go11.0 16V GIII4p
Santana Quantum 1.8 Gl comp
Voyaoe
Voyage
Furio 1.81 ZX comp
Fiesta 1.0
Eseort 1.6 GL ale
Escort 1.6 L
Verona GLX comp
Verona 1.8 GU

Vectra CD COrtlp + GNV
Corsa Wegon cl opc.
Corsa Wlnd
Monza Gl4p comp
Opala comodoro 4p comp
MadeH SL EFI
Palio 1.0
Tempra 16V 4p compl
Tipo 1.6 IE 4p comp
Uno EP 4p elopc

"W�"'Y-'J':'-'�'':<f;f<:w<»''f<�W

branco

prata
prata
branco
bordô
bordô

preto
prata
vermelho
verde
cinza
bordô
azul
branco
verde
branco
azul
bordõ

branco

prata
branco
azul

03
98
99
96
98
02
96
94
95
95
95
DO
98
98
97
93

DO G

98 G

98 G

02 G

98 G

prelo
prelO
azul

branca

cinza

prela
praia
Vermelho

Verde

BARRA VEICULOS
Rua: Angelo Rubini s/no Barra do. Rio Cert1994

1998
1998
1996
2002
2000
1992
1984
1988
1995

1997
1989

1993
1991
1994
1997
2001
1995
1994
1989
1992
2000
1995
1994

RS 8.900,00
R$ 11.900,00
R$12.900,OO
RS 11.500,00
RS 13.900,00
RS 16.900,00
RS10.900,OO
RS 3.800,00
RS 5.500.00
RS 10.900,00
RS 10.500,00
RS 5.300,00
RS 8.800,00
RS 7.300,00
RS 8.900,00
R$ 24.000,00
RS 16.900,00
RS 9.300,00
RS 10.900,00
RS 5.900,00
R$ 7.900,00
R$12.900,OO
RS 9.900,00
RS 9.300,00

, .. " "_c_��w��:���o

Gol16v

Gol! GTI

Sanlana cl ar + dir

Passai Village GL

Corsa Sedan Classic

Corsa Wind 1.0 4p
Blazer OLX 2.8 4x4

Meriva 1.8 8v

Monza SI/E
Escort GL 1.6

Fiesla Class

Escorl L

Mercedes 608

2000

1995

2000

1985

2004

2002

2000

2003

1985

1995

1999

1988

1983

1999

1991
1991 '

1991
200'
200
198
200
199
1991
200
198
2001
198

gas

gas

gas

gas

gas

gas

die

gas

gas

gas·

gas

alc

die

die

vermelho

branco

branco

cinza

-prelo
branco

branco

praia
cinza

branco

vermelho

praia
branco

bege

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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pua Waítei Màrq�ar�11!§O �'<.!r!j�õ]llo P.fõlfi!,:JI!,,�gu�.,�,9'Sul ':sr �" .••.�.' ,.

.. . .. . ..... .. . . .

....•

@
Pampa Vermelha 94 f
Hilux Sw4, diesel Cinza 93

Fiorino furgão
Santana GLS compl.
L-ZOO Diesel

Fiorino pick up
Golf

Santana GLS compl

Logus 1.8 GL

Corrier GNV 1.6

Monza Classic comp

S-10 comp GNV

branca

Azul

Cinza

branca

bordo

Azul

Vermelho

Branca

Azul

Bordo

Vermelho

CARROS NOVOS E USADOS

branco 2002
.

1997

2003

2002

1987

2001

2001

2004

2001

Corsa hatch c/ar 4p

Corsa Wind 2p

Gol City GIII compl 4p

Gol Speclal 2p

Voyage CL

Uno Mille Smart

vermelho

prata

branco

prata

verde

Uno Mille Smart azul

Mille Fire Básico branco

Fiesta GL 4p branco

Fone: 370-2109

96

92

96

95

95

88

94

00

91

96

86

Gas
\
Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Fiesta 1.0

Celta 1.0 VHC

Saveiro 1.6 Ac/GNV

Saveiro 1.8 Plus

Vectra 2.2 comp

Go111.0

Go111.6

S-10 AC/OH

Monza SLE 2.0c/opc

Coro lia XLI 16V. - gas, 4p, compl. prata

4p

4p

2p

2p

4p

2P

2p

2p

4p

2p .1983

FINANCEIRA
VVotorantim I Finanças

w. BREltKOPF
Caminhões e Ônibus

SR 280 - Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127
2003 Prata

2003 Branco
VW 15.190 - 6x2 02/02

2003 Branco

2002 Branco VW 8.120 LONGA 03/03

2000 Preto

1996 99/00Branco

1995 Vermelho

1995 97/97Vermelha

1990 Branco

Branco

R$ 9.800,00

Honda Civlc comp teto+ couro
Galaxle 500
Saveiro
CB 450 OX
Belina II GL
Monza SlJE
Pegeout 306
SlIverado OU
Oakota Sport 3.9 C/ GNV
RO 350 R
Apolo GL
Parati 16V
Blazer GNV
Oodge/Oart
Bug Duna 1.600
Peugot 307 SW comp
Palio EO
Celta 1.0 4p
Go11.0 1.000 Plus
Santana G11.8 comp

Corsa Wind 1.0 - gas., 2p, básico vermelho 1995

R$ 21.800,00Courier Sport 1.6 L - gas., C.ompl. prata 2001

0-20 - dle branca 1989 R$ 19.500,00

Fiesta Street 1.0 - gas., 2p, limp/desm. branca 2002 R$ 15.300,00

Ford Ka Básico 1.0 - gas., 2p prata 1999 R$ 13.400,00

Monza SL 1.8 - alc/desm. branco 1988

Palio EO 1.0 - gas., 2p, lim., Oesm., Ar q preta 1998

R$ 5.500,00

R$11.700,00

I!J.�.....r .z ! �, ,

....................":rreia
AUTOII/.fOVEISIFRONTAL ��:�/':7���1

....

Celta 1.0 vhc Prata vd. trv. ai. pers. 2003 f
Corsa Sedan 1.0 Prata ar quente, d.z.!. Película 2001
Corsa Sedan 1.0 Azul trava d.z.!. 1999
Corsa Wind 1.0 Verde limp. traz. ar quente 1997
Corsa Supet 1.0 Bordo 4p, ar quente, IImp. traz. 1996
Vectra 2.0 GL Branco completo 1998
Kadett GL 1.8 Cinza ar cond. dlr. Hidr. 1995
Ka 1.0 Vermelho trio 1998
Ford F-1000 Branca d.h., ar quente 1997
Ranger XL GNV Preta dir. hidr. 1997
Escort Hobby 1.0 Vermelho limp. traz., ar quente 1995
Escort Hobby 1.0 Vermçlho limp. traz., ar quente 1995
Gol GIII 1.0 16V Prata completo 2000
Gol M11.0 Branca rodas e cd 1997
Gol GL 1.8 Prata 1993
Voyage GL 1.8 1995

Senic RXE Prata

Gol Vermelho

Gol Branco

Gol GIII8V Branco

Gol Limp/Oes Branco

Corsa Sedam 4p/tr/ala/des/Aq

02

03

02

00

02

01

Gaiola G 2004 RS 3.500,00
Van branco O 2001 RS 53.000,00
Polo Classlc prata G 1997 RS15.000,00
Fusca branco G 1973 R$ 2.300,00
Gol azul A 1985 R$ 3.800,00
Santana branco G 1999 R$19.500,00· 6.500 + 21x 668,78
Goll preto G 1998 RS19.500,00-18.000S/som
Pick Up Corsa branco G/GNV 1997' RS 13.000,00 - c/lona prol.
,Kombl bege GNV 1995 RS 12.300,00 - 6.000 + 23x 400
Belina prata G 1990 RS 6.500,00
Santana branco GNV 1999 R$19.500,00 - 6.500 + 21x 668,78
Veclra cinza G/GNV 1994 R$14.500,00 - GNV 17.000
Monza prata G 1989 R'S 5.800,00
Corsa W branco G 1999 RS 13.500,00
Escorl prata A 1993 RS 9.500,00
Uno EX azul 'G 1995 RS 9.500,00
Tipo grafite G 1995 R$ 9.800,00
F600 azul O 1971 R$ 21.000,00· motor 1113 Hoku
Pampa cinza A 1989 R$ 6.100,00
Escorl azul G 2000 R$17.800,00

(,laSSe A branca G ' 2001 RS 34.000,00

lU.: .. Ni..'.d�t'14'ithiA!JI·•.i·!i#B�'�lji,ai;d:[;111

"
w

__

Pick Up Corsa
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Wind 1.0 4p
Corsa Wind 1.0
Corsa GL 4p 1.6
Sçenie 2.0 comp
Co"rier 1.6 L
Celta VHC 2p
Gol power 1.0. 4p/ar
Goll.0 2p
Gol LO 2p
Veetra GLS eomp
Veetra 2.0 eopm
Grand 81azer DLX 4.2 TB
Blazer 2.2 eomp
Megane RXE comp
Silverado Blazer
'S-10 2.5 OLX
L·200 4x4 eompl
F·l000
Verona GLX 4p
Alfa 164 eomp

Tempra HLX comp
Monza SLJE

Prata
Brínea
Azul
Branco
Azul
Branco
Branco
Branco
Preto
Cinza
Branco
Branco
Prata
Branco
Branco
Branco
Preta
Azul

prata
Bordo
Azul
Cinza
Azul

2003
2002
2001

. 2000
1998
2000
2001
2003
2003
1989
199B
1999
1998
1999
1999
1999
1998
1997
1993
1989
1994
1994
1998
198B

Chassi -Branca

Carroçeria Branca

Baú Vermelho

Chassi Aiul

93
77
86
89
86
85
99
98
99
88
90
00
96
76
02
99
97
03
96
95

R$ 95.000,00

R$ 63.000,00

R$ 54.000,00

R$ 65.000,00

Preto
Vermelho
Vermelho
Vermelho
Amarela
Prata
Branco
Prata
Verde
Preta
Prata
Cinza
Branca
Branco
Amarelo
Branco
Branco
Azul
Branco
Branco GNV

311-0802
311-8281

Exp,Antônio Carlos Ferreira, 130 • Centro· Jguá do Sul
Honda Fit LX cGmp
Gol Plus comp
Gol Power C/ Trio/OH
Palio Week. Comp
Scenic RXE 1.6 comp
Corsa Sedam c/trio/Ar
Corsa 4p/Flex comp
Vectra CD compl + GNV
Corsa 4p Trio e Oh
Fiesta Personalite
Ka GL
Fiesta comp
Scenic RT 1.6 comp
Corsa 4p

,

Scenic RT 1.6 comp
Courrier
Corsa Hacth Mod Novo c/ Trio/ar
Palio Wekend ELX eemp
Palio ELX 1.3 Flex
Astra Sedam GLS comp
Clio RT cllmp
Vectra GL comp

Rua Prel.Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

prata 2004
preto 2002
branco 2002
branco 2001
cinza 2001
cinza 2001
prata 2004
prata 1999
bege 2004
cinzq 2003
prata 2004
vermelho 2003
azul 2000
branco 2001
cinza 2001
verm 2002
bco 2002
cinza 2002
branco 2004

2000
2002
2000

Gas
Ga.
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
GNV
GNV
Die
GNV
GNV
Ale
GHV
Die
Dle

,

Ale
GHV
Gas
Ale

Tempra 16v ouro

Vectra GL compl + GNV

Trailler Angola c/1 eixo

Kombl stander c/11 lugares
Escort Xr3

Golf GTI comp

Go11.000

Parati CL 1.6

Gol

Monza

Monza + GNV

Passat

Fusca 1.300

97

97

90

95

89

95

96

97

96

91

95

79

73

R$ 12.500,00
R$ 21.000,00

R$ 6.500,00

R$ 8.900,00
R$ 5.800,00

R$ 13.800,00

R$ 11.5�0,00
R$ 13.600,00
R$ 11.300,00

R$ 7.800,00

R$ 12.000,00
R$ 2.300,00

R$ 2.300,00
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compl.R$ 3.500.00 +

Financ, ou R$ 6.000.00 ?
vista. Tr: 9132-4095, ?
tarde

SO�N
compra - vende - troca - financia - novos e usados

MONZA - vende-se GL,
1.8,4p, ótimo est, 94, azul,
c/ som.R$ 4.500,00 + 21x
R$ 266,00. Tr: 371-0285

Revendedora exclusica da região de Reboques Pirãmico$
Stratus comp
Plck UP Corsa 16 km Orlg
Pick UP Corsa
Gol 1.8 (bola)
Chevette
Bellna L 1.6
Escort Europal GLX completo
Escort Zelec
EscaM Ghla
Ford Lendal em couro

F-1000 c.dupla, MWM, c.
Brasllla
Voyage
Jeep em couro/dh/freJo a disco
Gol Preparado (De Corrida)
Gol1000
Opala SLE compl
Chevette
Audi A3 1.8 T turbo
Fusca
Pampa 1.8
Omega Suprema GLS top linha, comp1.
Go11.0Mi

96
03
96
95
89
86
98
99'
89
80
94
80
86
65
97
93
89
83
98
77
91
93
9.7

verde mel
branca
verde
preto
bege
bege
azul
prata
verde
azul
cinza
branca
verde
Bordo
Azul
Branco
Verde
Cinza
preto
bege
praia
azul
branco

, CHEVETTE-Vende-se,79,
cIRO. Tr: 276-2068

CORSA - vende-se Wind
2001. Tr: 375-0340

OMEGA CO - vende-se, 93,
3.0, aut., ótimo est. R$
12.500.00. Tr: 273-1018,
após 18hs

S 10 - vende-se Luxo, GNV,
96, compl. R$ 22 000.00.
Tr: 371-0343CORSA - Vende-se Sedan ,

97 1.6, completo menos ar

R$ 15.000,00. Tr: 9962-
3664

VECTRA - Vende-se GL,
98, compl. menos ar. Vir.
R$ 18.500,00. Tr: 9962-
3664

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

G
G
G
G
A
A
G
G
G
GNV
o
G
A
G

R$ 6.500
G
A
G
G
G
G
G
G

CORSA - Vende-se Pick-up
2003 prata cl GNV Valor R$
20.000,00. Tr: 9979-8040

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

FIESTA - Vende-se , ano

99, branco, em bom

estado, 2 portas. Vir. R$
10.500,00. Tr: 275-6445

TEMPRA - Vende-se. 97. UNO - Vende-se, ELX, 94, ESCORT - vende-se FUSCA - Vende-se ouBRAVA -Vende-se ou ELBA-Ano 94, 1.5, VlrR$ compl. Tr: (47) 374-1117 4p., VTE. Vir. R$ 9.000,00. Europeu,98,4p, compl. Tr: JEEP - Vende-se com troca-se, 76 por moto. R$troca. Fx.OO. Prata. AC, VE, 7.800,00. Tr: 371-6000 ou 9975-0117 cl Édio. Tr: 91 05-9866 372-0230 motor novo, pneus novos 2.000,00. Tr: 370-9010 cl

MONZA - vende-se 88,

VECTRA - Vende-se CO,
2.0, 1.6 v , branco, 97,
compl. Vir. R$ 16.500,00
+ consórcio ou R$
22.500,00 ? vista (sI
acessórios). Tr: 9118-
0313/2.73-5542/372-6902

TE, AL. Rodas 15. R$: PREMIO - vende-se 85,
22.500,00. Tr: 371-0476 verm.Tr: 47- 375-2781
ou 9902-5882.

0-20 - vende-se,92,
bordô. Vlor· a comb.Tr:
275-3114

TERÇA-FEIRA,25 de Janeiro de 2005

com acessórios. Tr: 370- Alcides
2370

TIPO - Vende-se, 95 modo
IE compl., preto, 4p. Vir. R$
3.500,00 + 32 x R$
245,00. Aceito moto no vir.
Tr: 9121-1745 ou 376-
3274

UNO -Vende-se, 99, 4p.,
cinza met., VE e AL, 4
pneus novos e película. Tr:
372-0389 ou 9143-0509

ESCORT - Vende-se, 85,
álcool. Pneus, lata e motor
em ótimo est. Vir. R$
3.600,00 aceito troca. Tr:
8806-9250

MONDEO - vende-se GLX,
97, Tap de linha. R$
18.500.00.Aceita carro no

vir. Tr: 371-6000

,

FUSCA - Vende-se, 78,
motor novo. Aceito troca p/
moto ou Siz. Tr: 371-7542
ou 8405-2364

FUSCA - Vende-se, 80,
est. orig. Vir. R$ 3.600,00.
Tr: 376-3666 cl Paulo

TIPO - Vende-se, 95, azul,
compl. cl AI. Vir. R$
9.000,00. Tr: 371-1749 ou

8805-8088

ESCORT - Vende-se, modo
Europeu, 94, 1.8. Vir. R$
9.500,00. Tr: 273-0233 cl
Nelson

PAMPA - Vende-se, 89,
ótimo est. VIr. R$ 5.400,00
aceito outro carro na troca.
Tr: 275-4100 FUSCA - Vende-se, 80,

motor 1.600, branco, em

ótimo est. Vir. R$
3.500,00. Tr: 370-7863

ESCORT - vende-se 1.8,
GL, 00, 4p, OH, aro

alumínio. Vir. R$
16.800,00. Tr: 9967-9864UNO - Vende-se, SX, 4p. ,

97, VE e O. Vir. R$
10.000,00 aceito carro de
menor vir. Tr: 9114-2451 cl
Reginaldo

ESCORT - Vende-se.
Europeu. 1.6, a álcool.
financiado. Tr: (47) 374-
1117ou9975-0117.

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

financ.· Tr: 8807-1094 cl
Marcos

COMPRA-SE - carro até
ESCORT - Vende-se. G. RS 6.000.00. Tr: 370-6266
1.6, 90 .. financiado. Tr:

(47)374-1117 ou 9975- FUSCA - Compra-se, 69
0117. ou inferior. Tr: 372-3922

GOL - Vende-se, 1000,95,
tunning, cl néon, tapete de
alumínio. Vir. a comb. Tr:
9979-0297 ou 376-0589

UNO - Troca-se, 91 por
carro de maior Vir, Kadet ou
Gol. Tr: 376-2601 ESCORT - vende-se 97,4p,

AR, OH, TE, cinza. Vir. R$
12.700.00. Aceita moto. Tr:
370-9922

F-1000 - Vende-se ou FUSCA - Vende-se 73: cl GOL I PLUS - Vende-se.

troca-se, 87, prata OH, som, ou troca por moto. R$ 96. Pessoa assume o

ótimo est.Tr: 275-4100 2.900,00. Tr: 9135-9523 fi n a n c i a. o u e ntreg o

quitado. VIr R$ 10.500,00.
Tr: 273-1860:

ESCORT .; vende-se 98,4p,
compl, ótimo est. Vir. R$
12.800,00. Tr: 370-2461 cl
Milton PARATI SURF - Vende-

95/94.original. cor azul. Vir
R$ 11.500,00. Tr: (47)
379-1314 ou (47) 379-
2573.

UNO - vende-se, 98,
branco, 2p, LOT, AR, AL. Vir
R$ 9.800,00. Tr: 376-0890
ou 9121-5292

FUSCA - vende-se 80,
motor 1600, ótimo est. R$
3.500.00: Tr: 370-7863

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro ,� Financiamento

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

Classe A 160 2000

Completa
Classe A 1 60 Classic

2001 Completa

Corsa Sedan 2002 Palio Fire 2001

JOINVILLE
435 - 3700

JARAGOÁ'
370 - 6006

Vale do Itaj aí e Litoral.Norte - se

..
-
�

'BLUMENAU
322 - 8800

ITÁJAí·
346 - 7400Liberte

Financeira Renault
--+--
grimpo RCI Banque

(1) IPVAGrátis para a Linha Clio (exceto Authentique e Hi Flex), (2) Taxa de juros válida para a linha Clio Dynamique, Expression e Privilége 04/04 e 04/05, nas seguintes condições: financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor à vista
+saldo financiado em 24 vezes com 0% de juros +IOF + R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário. (3) Taxa de juros válida para as'Iinhas Scénic 04/04 e 04/05 e Mégane 04/05 e anteriores, nas seguintes condições: financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com
entrada de 50% do valor à vista + saldo financiado em 18 vezes com 0% de juros + IOF + R$ 2,15 por lâmina do boleto bancário. Financiamento Renault através da Cia de Crédito, Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito à ana 'tise e aprovação de
cadastro. Taxa de Abertura de Crédito não inclusa. As taxas poderão ser alteradas se houver mudanças significativas no mercado financeiro, sem Prévio aviso, (4) Preço à vista sugerido do ScénicAlizé 1.616V 04/05, com frete incluso, cor sólida, sem opcionais. Não estão
inclusos os valores de pintura metálica e opcionais'. Oferta limitada a unidades em estoque na Concessionária. (5) Preço à vista di Clio Sedan Authentique 1.0 16V 04/05, com frete incluso, cor sólida. Não estão inclusos os valores de pintura metálica e opcionais. (6)
Preço à vista do ClioAuthentique 2P 1.0 8V ,Sem air bag duplo, cor sólida, sem opcionais. Não estão inclusos os valores de pintura metálica e opcionais. Preço válido somente para a aquisição do veiculo pela internet, com frete incluso para Todo o Brasil. Ofertas válidas
na data de veiculação deste anúncio ou enquanto durarem os estoques. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados e/ou mencionados são opcionais e / ou referem-se a versões especificas. A Renault reserva-se o direito de alterar as especificações de
seus veículos sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintos de segurança emconjunto com air bags salvamvidas.

•
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Bagageiro

na caixa cl garantia.VIr R$: 4.500,00. Tr: 9973-8955
450,00. Fone: 9131-9660.

TITAN - Vende-se KS,
02/03, azul. R$ 4.100,00.
Tr: 47 375-2861 cl Charles

BIZ - Vende-se ano 2001,
51 part. Vir. R$ 2.900,00. Tr:

TURUNA - Compra-se. Tr:

371-8242 371-7260

BIZ - Vende-se, 04, ES,
preta, cl IPVA 05 quitado.
Vir. R$ 4.500,00. Tr: 9142-
6048

CG 125 - an098 vendo ou

troco por moto do mesmo

valor. R$ 2.900,00. Tr:
9135-9523

XR TORNADO 250 -

vende-se 02, único dono.

R$ 7.900,00. Tr: 99&íl-
3664

• VAMARAXTZ 125-vende
se 03, preta. R$ 5.300,00.
Tr: 9973-8955

estado. Valar? combinar. Tr. CG TITAN - Vende-se 125, VBR - Vende-se ou troca-
373-1343 02, baixa km, verde. Vir. R$

4.200,00. Tr: 9975-1 024.
se por papagaio banguela
moto VBR, 02. Tr: 371-

1335

=ar (47) 372-2900
Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - SC
E-mail marangonLautopecas@terra.com.br

TODA LINHA DE ACESSÓRIOS
PICK-UP E AUTOMÓVE'IS

Bagageiro pi cargas

NOVOS ACESSÓRIOS PARA PERSONALISAR SEU FOX

PARATI - vende-se 1.8,
azul, 95. Tr: 47-379-2573,
após 18hs

QUANTUM - Ano 97,Iinda,
completa clvidro elet. R$
16.000,00. Tr: 376-3386 I
3872912

SANTANA - vende-se SU,
1.8, 4p, 95, ótimo est, cl rd.
Tr: 276-0397, após 19hs

.

ou 91 03-8986

SAVEIRO - Vende-se
branca 1.8 em ótimo

VDVAGE - GLS, plus, 1.8,
ano 88 , aceito propostas. COMPRAR-SE - Moto RD.

Tr.9979-0605 TR:(47)378-1816.

I I
!

VOVAGE - Vende-se ou

troca-se, ? gasolina, 84,
preta. Vir. R$ 3.600,00. Tr:
8806-9250

GARELLI - Compra-se em

perf. Es!. De conservaç?o.
Tr: 371-8772 ou 9101-
3494.

GARELLI - Vende-se
Sack's, 82, em ótimo est,
Vir. R$ 280,00. Tr: 8806-
9250 cl Carlos

APARELHO DE CD - vende-
se JVC, cl contr. R$ GR TORNADO - Vende-se

400.00. Tr:371-0343 250,02. Vir. R$ 7.500,00.
Tr: 9962-3664

ASCENTOS - Vende-se
dOis, de carro dianteiros pi
Saveiro e Gol, de couro. Vir.
R$ 200,00. Tr: 370-6651

APOLO - Vende-se. gl.
1.8, gasolina. 90Vlr. R$
4.500,00 +5x de R$
264,00 fixas. Tr: 9979-
0605

DODGE � Vende-se, Dl DO,
70, amarelo igaratá, teto

branco, motor V8 orig. Vir.
R$ 23.000,00. Tr: 371-
1478 ou 91 04-1 002KAWASAKI - Vende-se

1100, 95 impecável.Tr:
370-6603 ou 8805-2654. JEEP - Vende-se, 62, 6cc,

3 marchas orig. Vir. R$
7.500,00. Tr: 9962-3664AUTOFALANTE - Vende-se KS TlTAN - Compra-se, 02

sub 12, Bravox. Tr: 9962- ou 03, paga-se? vista. Tr:

8198 clAnderson 372-3573

CARROCERIA - Vende-se
de mad. pi taminh?o, 8-
150 longa. VIr. R$
2.300,00. Tr: 370-5705

COMPRA-SE - Carro até
Vir até R$ 13.500,00 ?

vista. Tr: 372-1765

RODAS - Vende-se jogos,
aro 15, Bino cl pneu. Tr:
9962-8198 clAnderson

MOTO FALCAON - Vende
se, 01 pi trilha, toda
revisada e preparada.Vlr R$
5.450,00. Tr: 9975-4623.

pALIO AKiLA - Vende-se,
00 cl part, Vir. R$1.500,OO.
Tr: 376-1607
STRADA- Ano 2002 com

28.000 Km. R$ 6.000,00
ou R$1.500,OO en!. + 22X
R$ 300,00. Tr: 9979-1437

VENDE-SE - Módulo Boss TITAN - vende-se 03, cl
2000 wats, modelo novo. partida, KSE, azul. Vir. R$

JIPE - Vende-se. c!
acessórios motor e pneus
novos. Tr: 370-2370

L 200 - Vende-se. 96.

diesel, cornpl. 4p.Vlr R$
28.500,00. Tr: 9953-9966

PEUGEOUT - vende-se

206, rally, 1.6, 16V, compl.
R$ 23.000.00. Tr: 371-
3737

940
IMÓVEIS

AMIZADE - Vende-se de
alv. cl 70m' e terreno cl
900m'. Vir. R$ 15.000,00.
Tr: 9979-1474 ou 275-
6379 pi recado

ANA PAULA - Vende-se cl
200m',próx. Posto Mime.
Vir. R$ 100.000,00. Tr:
371-2357.

.

CENTRO - Vende-se cl
120m', toda murada, cl
520m' de terreno. Tr:
9602-5248

CENTRO - Vende-se nova

em fase de acabamento, cl
150m', pr

ó

x. Duas
RodasVIr. R$140.000,OO.
Tr: 371-2357.

CHICO OE PAULA - Vende
se sobrado cl 700m'. Vir.
R$ 45.000,00. Tr: 273-
5439 pela manh?

ESTRADA NOVA - Vende
se alvenaria com 160m,
terreno 15x30. R$
75.000,00. Tr: 371-2230

ESTRADA NOVA - Vende
se 8x12 de mad. Vir:
25.000,00 a nego Tr: 370-
9593

ESTRADA NOVA - Vende
se de alv. cl 3 qtos, 51,
copa, COZo e móveis embut
Vir. R$ 38.800,00. Tr:
9137-5573

até R$ 300,00. Tr: 376-
1188 ou 9133-7805

JO?O PESSOA - vende-se
cl 120m', terreno ct
519m', esquina, próx.
Corpo de Bombeiros. R$
50.000,00. Tr: 371-0285

SANTO ANTONIO - Vende
se sobrado de alv. cl
240m', R: Ilda Friedel Lafin,
277. Vir. R$ 55.000,00,
aceito terreno ou carro no

nego Tr: 276-0676

S10 LUIS - Vende-se de
alvenaria R: José Narloch,
1457 toda murada. R$
80.000,00. Tr: 370-881 O

SCHROEDER - Vende-se
no centro, de alv. c/170m'
e terreno cl 15x30m. Vir.
R$ 40.000,00 aceita-se
carro ou carnlnhm no nego
Tr:- 9992-5070 cl
Guilherme

Engate de Reboque

Adesivo de

Personalização
Alargador do
Pára-lama

-Zd'
CENTRO - Procuro alguém
que já tenha apt, pi dividir
com uma moça.Tr: 8813-
7738 ou 376-3740 (á
noite) 275-2747.

PRECISA-SE - de moça
para dividir aluguel, próx.
Centro. Tr: 371-3571 após
14hs.

ALUGA-SE - apto,
pequeno mobili, Ed.

Maguilú, 10 andar. Vir. a

comb. Tr: 275-0402 ou

372-0098

ALUGA-SE - Baln.
Camboriú - pi estudo .apto
2 qtos Vir. de R$ 380,00
livre de cond. Tr: 371-7876

RAU - Aluga-se
próx.Samae com 2 dormi!.
garagem privativa.Tr:
8409-9605.ALUGA-SE - Kitinete

Mobiliada Próx. Weg.
Incluso água, luz e gás. Tr:
370-3561

VENDE-SE - apto, Ed .

Royal Barg. Tr: 371-41 00

ALUGA-SE - Kitinete praia
do Ervino, Jardim Ctba. Vir
casal R$ 30,00 diária.

Lugar Excelente. Tr: 370-
3561 c/Oída

VENDE-SE - bem barato,
part. Tr: 370-0103

VILA LENZI - No Edif. Ilha
dos Açores,cl suíte mais
1 qto ct banheiro,
garagem.VIr.R$ 75.000,00.
aceito terreno em troca até

R$35.{)00. TR: 9137-
.5573.

Santo Antonio

. * Cap'Ota Marítima
I
* Estribos
* Parachoque de Impul

: * Gt�.de Protetora
ij * Far6is Auxiliares

�-tc}?" -t

0,
tonio
e Caçamba

* Engªte pi Reboque
s
* Calha d� Chuva
* Alargador de Pára-lama J
* Protetor de Cárter

\'>'<

o alto espírito de inovação está
presente no kit de

personalização para Fox.
Com design avançado que
oferece visual esportivo,
robusto, deixando-o com

aparência de off-road.

dormi!. garagem privativa. V E N D E - S E -

Tr: 8409-9605. Flamboyam , cl
Tr:371-4100

Cond. SAL?O DE BELEZA -

1000m'. V e n d e - s e e m

Massaranduba Completo
Tr: 379�2230 ou 3791600

VENHA CONHECER ESTA
NOVIDADE!

VENDE-SE - Terreno JO?O
Pessoa, ao lado Recanto
dos Pássaros. Tr: 370-
2008/9973-8603

Marcia

ALUGA-SE - ato Móbil. CI
água luz e gás. Tr: 3.70-
3561

PiÇARRAS _ Vende-se ou
CENTRO - Aluga-se kitinet

troca-se por casa em
na rua da Wizard. Tr: 8802- VILA NOVA - Aluga-se
1180 MI'chell' próx. Clube Beira Rio, c/2

Corupá. Tr: 47 375-0539 .
. .

VILA NOVA - Vende-se, 1

suíte, 2 qts, área de
serviço, cozo Sacada,
chur., Semimobiliada. R$:
125.000,00. Tr: 9969-

-
�

BARRA RIO MOLHA -

Vende-se cl 15x26 R:
Pedro Winter, lat, Walter
Marquardt, próx, Mal.
Const, Winter. Vir. R$
30.000,00. Tr: 370-7124
ou 9132-4841

NOVA BRAS lUA - Vende
se, cl 430m', próx, Arte
Laje. Vir. R$ 41.000,00. Tr:
370-5133 cl CI,iludemir

SCHROEDER - Vende-se,
próximo a prefeitura, cl
2.500m'. Vir. R$
40.000,00 ou troca-se por
casa na praia. Tr: 47 374-
1828 cl JO?O

VENDE-SE - Empresa
prestadora de serviço cl
uma carteira de clientes
ativos e faturamento
mensal garantido.Tr: 370-
6615 ou 9905-3941.

VILA RAU - vende-se V, LI
ct casa. Rua Carlos
Zenken, LI 60. Tr: 9162-
5719

"

VENDE-SE - Loja de roupa
feminina situada na

Reinaldo Rau, cl boa
clientela.Tr: 9144-5497.

ALUGA-SE - .sl comi pi
consultório, cl fone,
secretária, em ótima loc.
Tr: 371-0424, cl Aderbal

-.,

-,

ESTAMPARIA - Aluga-se
cornpl, cl gravaç?o de

quadro + sla comI. no

centro de Guaramirim. Tr:
373-0263

BARRA RIO MOLHA -

vende-se 2 chácaras,
preço de ceaste. Tr: 370-
8563

LOJA DE ROUPAS - Vende
se loja roupas femininas
situada Reinaldo Rau. Tr:
9144-5497

ESTRADA RIBEIR?O
GRANDE - Vende-se, cl
40.000m.R$25.000,OO. Tr:
371-6069

PROCURO - Aluga
anualmente, na praia d
Enseada, Barra do Sul o

Piçarras. Tr: 371-8772 o

9101-3494

PROCURO -Alugar n

Bairro Czerniewicz o

Amizade. Necessário te
garagem e 3 qts. Tr:371
8772 ou 91 01-3494

' VENDO:

Casa Alvenaria Vila Lenzi 1 84mts Rua Paraíba n° 124
TR?S RIOS DO NORTE Dormitórios,1 Sala,1 Cozinha, garagem para 3 carros
vende-se ou troca-se c outras dependências.Valor: RS 85,000,00
175m'. Tr: 276-0771

-

Sobrado Alvenaria 1 30mts Vila Lenzi Rua Francisco
Pirman,4 Dormitórios, 1 Suíte, cozinha outras dependêncías
com mais uma casa nos fundos de madeira com rua

particularValor dos dois imóveis: RS 128,000,00

VENDE-SE - de alv., 3 qtos
1 suíte, si e coz., tod
murada. VI[ R$ 47.000,00
Tr: 370-6929

ESTRADA NOVA -Vende
se cl 3 qts.çuarua- VILA LENZI- Vende-se d

roupa.sl.copa e cozinha alv. cl 80m', terreno c

embutido. R$: 38.000,00 .:' 460m'. Vir. R$ 32.000,00
Tr: 9137-5573. Tr: 371-2656

ITAJUBA - Aluga-se. Tr: VILA NOVA - vende-s

TOVOTA COROLA- Vende- (47) 457-6230. área nobre, terreno c

se. SEG. aut, 00. R$ 625m'. R$ 80.000,00. Tr

28,500.00. Tr: 9953-9966
JARAGUA ESQUERDO - 370-7760 ou 8807-357
Procuro para alugar, pga cl Lucinda

Casa Alvenaria Rua Francisco Pirman Bairro Vila
Lenzil 60mts construída para sobrado 3 Dormitórios, 1 Sala
,1 Cozinha, 1 BWC, garagem para 3 carros, Outras

dependências Valor: RS 90,000,00

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

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

Terreno Ilha da Figueira, próximo supermercado Dalpias.
RS 20.000,00, em parcelas ou 18.000,00 a vista

Chácara - Nereu, 85.000m, casa, rancho,luz, fonte natural,
próximo Estância. RS 85.000,00

Chácara - Corupá, cf 23.000m, próximo centro, com uma

casa, rancho, luz e água natural. RS 90.000,00

VENHA TOMAR UM CAFÉZINHO CONOSCO!!
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