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DESAFIO

Verônica Paciello -disputa
.

o

Garopaba Summer no sábado
.. PAGINA7

,

O CLIMA:
mínima: 17°
--�---------

HOJE:

mínima: 19°
AMANHÃ:

máxima: Máxima:lS
. Sexta-feira nublada,
com probabilidade de
chuva de 60%.

. Quinta-feira nublada,
com probabilidade de
chuva de 60% .

RAPHAEl GONTHER

Licitação para cancelas nos cruzamentos entre as vias férreas e públicas é o primeiro desentedimento entre os governos atual e anterior - PAGINA 3

.

Procurador critica Pasold por
,-b,r:ir edital no fim do governo

I "I fI;
}�;. :�'; '-!,),� ..

,qprocufàâor-'geral de J araguá do Sul, J urandyr Bertoldi,
'criticou ;o,'eX-prefeito Irineu Pasold (PSDB) por ter,
� � � .�, • t .:

aberto;": edital de concorrência no final do governo.

Segundo -jur.andvr, Pasold : abriu licitação para

contratação de empresa que executa de obras de infra-

estrutura ferroviária em novembro de 2004, apesar do atual
contrato encerrar apenas no próximo dia 31. O procurador
também revelou que, durante o período de transição, a

equipe do atual governo pediu o cancelamento do edital,
masoex-prefeitonãoacatouopedido.

-

• PAGINA3

APELO

Ronaldinho grava depoimento
pedindo a libertação de brasileiro

Atendendo a um pedido do presidente Lula, o craque do Real

Madri gravou depoimento pedindo a libertação do

engenheiro João José de Vasconcellos J r.

• PAGINA4

ASSOCIATIVISMO

Condomínio de Leite de JS

pretende melhorar produção
Até o final de fevereiro, o Condomínio dos Produtores de Leite
de Jaraguá do Sul recebe equipamento que vai melhorar a

qualidade do leite "Vale Colonial".

• PAGINAS

MUDANÇA

Vias públicas do município
serão pavimentadas com lajotas
O secretário de Desenvolvimento Urbano, Fernando Marcolla,
informou que a atual administração pretende abolir o antipó e

adotar lajotas como revestimento das vias públicas .

• PAGINAS

FURTO

Polícia prende foragido de
(.

Florianópolis após assalto
A Polícia Militar prendeu, na manhã de ontem, um foragido do
Presídio Público de Florianópolis. O rapaz, que não teve o nome

divulgado, assaltou uma residência e tentava fugir de táxi.
• PAGINA6
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toda a comunidade no

processo de revitalização. A
lei permite que parte do

imposto de renda devido

seja destinada a projetos
culturais. Assim, ao sinal
verde do governo federal,
a cidade unida pode, ao

comando do município,
transformar o local.

Todavia, espera-se que,
desta vez, o projeto saia do

papel e os esforços para a

concretização da obra

sejam coroados de êxitos.

Até porque, outras promes
sas de revitalização do
Centro Histórico já foram
feitas e anúncios de recur

sos para as obras também,
inclus ive pelo ex-vice

governador do Estado,
Paulo Bauer. Todas sem

efeito. A torcida é para que
o anúncio oficial não seja
apenas jogada de marketing
para desviar a atenção da

população de problemas
administrativos maiores.

FRASES

Na torcida
roviária - nem sempre
lícitos - e serve de abrigo
para moradores em situação
de rua e demais excluídos,
depondo contra a tão

propalada qualidade de
vida de Jaraguá do Sul.
Revitalizar o espaço central
da cidade é muito mais do

que uma ação de em

belezamento, é resgatar a
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refúgio. Talvez a necessida
de de remoção exija da
Secretaria de Desenvolvi
mento Social a implanta
ção de programas e ações
de atenção e assistência
aos excluídos - quem sabe
a construção de um al

bergue para atender,
temporariamente, pessoas
em situação de risco ou

... É inconcebível tamanha negligência em

um patrimônio cultural, artístico e

histórico encravado no coração da cidade

história e a cultura do local,
garantir um novo espaço de
lazer e, talvez novas

oportunidades a dezena de

pessoas entregue à própria
sorte ou vítimas das in

congruências da vida.
A revitalização pod e ,

inclusive, provocar a

discussão séria e desprovida
de emoções a respeito da

situação daqueles que têm

o local como abrigo ou

carentes de amparo do
governo. Aliás, nada além
do que reza as constitui

ções e da obrigação do
Estado, além de ser ainda um

gesto de solidariedade cristã.

Ao recorrer à Lei
Rouanet de incentivo à

cultura para tentar salvar o

que ainda resta do Centro

Histórico, a administração
municipal envolve - talvez
não intencionalmente -

IIEle (presidente Lula) precisa ler mais sobre a história do Brasil. Devia ter mais prudência no

que diz, porque podem cobrar incoerência da parte dele"

• Ex-presidente FernandoHenriqueCardoso (PSOB) confirmando as insinuações de que ainda não"engoliu"a eleição dometalúrgico
Luiz Inácio Lula da Silva

Mundo I Pessoas & FatQs I
,-

... COLÚMBIA

Seis presosmortos em

ataque da guerrilha
Pelomenos seis presosmorreram, quatro ficaram
feridos e 23' conseguiram fugir durante um

ataque daquerrilha contra à prisão de Picaler'ia,
130 quilômetros a oeste de Bogotá. A invasão,
com disparos de fuzis e explosivos, ocorreu por
volta das 21 h (horário local) de terça-feira. O
ministro do Interior e Justiça colombiano, Sabas
Pretelt, disse que um buraco na parede da prisão
foi aberto com dinamite, detonada pelos próprios
presos, enquanto um grupo de guerrilheiro
disparava contra os guardas de segurança. De
.acordo com o ministro, dos 20 prisioneiro ainda

fugitivos, alguns são membros das Farc. (AE)

... SUfÇA
Uniceffaz críticas às

forças de paz no Haiti
AUnicef,agência da ONU para a infância,acusa
as tropas de paz no Haiti, comandadas pelo
Brasil, de não estarem sendo efetivas em

garantir a segurança no país em crise. No
relatório divulgado ontem com apelos de
novos financiamentos para crises em todo o

planeta, a Unicef não poupa as forças
internacionais. Segundo a entidade, até agora
o contingente militar no Haiti "não tem tido
sucesso em garantir a segurança': As forças
de paz atualmente no país caribenho foram
enviadas depois da crise política que dominou
o Haiti com a queda do ex-presidente Jean
Bertrand Aristide. (AE)

"'IRAQUE
o

Mais 37 soldados dos
EUA sãomortos no país
Os Estados Unidos tiveram ontem no Iraque o

maior número de baixas em um só dia desde a

invasão do país, em março de 2003: pelomenos
37 militares mortos, dos quais 31 na queda do
helicóptero eH-53 Sea Stallion numa região
desértica no extremo oeste, outros cinco em

confronto com a resistência e um outro soldado
foi morto na explosão de uma bomba na beira
da estrada na região de Bagdá, dois militares
ficaram feridos. Com as baixas de ontem, sobe

para 1.417 o número de militares dos Estados
Unidos mortos no Iraque desde à invasão do

país, em março de 2003. (AE)

... IRAQUE

Ataquesmatam dezenas
a quatro dias das eleições
Vários carros-bomba, ataques suicidas,
assassinatos e confrontos entre policiais e

rebeldes deixaram dezenas de mortos, numa
amostra do que está por vir à medida que se

aproxima a eleição de domingo. Três carros

bomba explodiram em Riyadh, matando sete

pessoas. Em Ramadi, um iraquiano morreu em

confrontos entre resistentes e soldados. Ao
menos três policiais, dois soldados e dois civis
foram mortos nas explosões. Os ataques
atingiram um posto da polícia e uma patrulha
de soldados. O terceiro carro-bomba explodiu
durante a passagem de um comboio americano
em um povoado entre Kirkuk e Hawija. (AE)

... GRÃ-BRETANHA

Governo pretendemudar
a polêmica lei antiterror
o secretário britânico do Interior, Charles Clarke,
anunciou que o pats modificará a polêmica lei

antiterrorista, declarada ilegal há um mês pela
Suprema Corte. O anúncio é um sério revés para
o governo do primeiro-ministro Tony Blair, que
havia defendido a lei como parte da estratégia
de combate ao terrorismo. Entre as medidas

anunciadas, estão incluldas a utilização de
braceletes eletrônicos, toque de recolher e a

prisão domiciliar sem necessidade de

julgamento para suspeitos.Asmedidas causaram
protestos dos defensores das liberdades civis e

dos polítkos da oposição, embora tenham sido
bem recebidas por outros. (AE)

... EUA

Acidente com trem deixa
10mortose,200 feridos
Pelo menos dez -pessoas morreram e cerca de
200 ficaram feridas num choque de trens causa
do por um homem que tentou suicidar-se, mas
desistiu à última hora, em Glendale, subúrbio de
LosAngeles.JuanManuelAlvarez,26 anos, parou
a caminhonete nos trilhos da ferrovia pensando
em se suicidar.Mas quando o trem se aproximou,
se arrependeu e fuqlu, deixando o carro nos

trilhos. O trem de passageiros bateu no veículo,
descarrilou e atingiu outra composição, também
de passageiros, que vinha no sentido contrário.
O número de mortes pode aumentar porque
dezenas de pessoas estão em situação crítica. (AE)
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SUA OPINIÃO �t----�----,
Baleias ou sereias?

A decisão da adminis

tração em revitalizar o

Centro Histórico de [a
raguá do Sul é digna de
todos os elogios e merece

os mais efusivos incentivos.
É inconcebível tamanha

negligência em um patri
mônio cultural, artístico e

histórico encravado no

coração da cidade - cartão

postal do município. O
estado de abandono da

antiga estação ferroviária
não condiz com a realidade
da terceira economia de
Santa Catarina, berço de

empresas com tecnologia
de ponta, referências
nacionais e internacionais.

Também compromete a

imagem da cidade e

desautoriza os discursos da

competência administrativa.
O abandono do prédio

propicia uma infinidade de
atos e "eventos" no interior
dos galpões e adjacências
da antiga estação fe r-

*presidente de honra da Fundação Aplub deCrédito Educativo

A academia Runner tem um outdoor que diz o seguinte:
"Neste verão, você quer ser sereia ou baleia?"

Uma mulher respondeu a pergunta deles e distribuiu o

seguinte e-mail por aí, e inclusive para a Runner.
.

"Ontem vi um outdoor da Runner, com a foto de umamoça
'escultural' de biquíni e a frase: 'Neste verão, qual você quer
ser? Sereia ou Baleia?' Respondo: Baleias sempre estão cercadas
de amigos. Baleias têm vida sexual ativa, engravidam e têm

filhotinhos fofos. Baleias amamentam. Baleias nadam por aí,
cortando os mares e conhecendo lugares legais como as banquisas
de gelo da Antártida e os recifes de coral da Polinésia. Baleias
têm amigos golfinhos. Baleias comem camarão à beça. Baleias
esguicham água e brincammuito. Baleias cantammuito bem e

têm até CDs gravados. Baleias são enormes e quase não têm

predadores naturais. Baleias são bem resolvidas, lindas e amadas.
Sereias não existem. Se existissem viveriam em crise

existencial: 'Sou um peixe ou um ser humano?' Não têm filhos,
pois matam os homens que se encantam com sua beleza. São

lindas mas tristes e sempre solitárias ...

Runner, querida, prefiro ser baleia!"

Aimportância do crédito
educativo para as universidades

Daniel [uckowskv"

A conscientização dos brasileiros de que a educação abre

portas e cria as melhores oportunidades faz com que aumente a

demanda de jovens que ingressam em cursos superiores. O Brasil
entrou no século XXI com mais de três milhões de alunos no
terceiro grau, dois terços e, instituições privadas, o qúê significa
que mais de doismilhões devem pagar para freqüentar os cursos
em que foram aprovados. A maioria pertence à classe média e

. possui baixos recursos financeiros, gerando assim, inadimplência
e evasão na ordem de 20 a 30%.

Esta situação cria dois grandes problemas para as instituições
de ensino: um financeiro e outro social. Se por um lado evasão

origina vagas ociosas, pelo outro manter os alunos inadimplentes
implica em perda de receita e privação de oportunidades. O
quadro preocupa as instituições de ensino superior privadas, que
dependem da receita para manter a qualidade do ensino. O
crédito educativo é uma alternativa de financiamento que

possibilita que jovens de famílias cuja renda não é suficiente para
custear os estudos ingressem na universidade e completem sua

formação como uma forma de investimento pessoal. Após o

término do curso, o profissional restitui os valores utilizados

enquanto universitário, oportunízando que outros estudantes

sejam beneficiados. A rotatividade desses valores é um

multiplicador de oportunidades e, ao mesmo tempo, um formador
da consciência de solidariedade. O crédito educativo existe há

pouco mais de 50 anos, tendo iniciado ma Colômbia e chegado
no Brasil em 1972, por meio da Fundação Aplub de Crédito
Educativo (Fundaplub).

Seria ideal se os programas de financiamento pelo crédito
educativo dos governos pudessem atender à grande demanda
do ensino superior, mas a realidade é outra. Uma saída para tal

problema seria as universidades manterem um programa próprio
de crédito educativo.

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 ortográficas e gramaticais necessárias. I I
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QUINTA-FEIRA, 27 de janeiro de 2005
POLíTICA

� Reunião
o Conselho de Ética do PSDB de Jaraguá
do Sul esteve reunido na noite de

ontem. Na pauta, o voto dado pelo
vereador Afonso Piazera a Ronaldo

Raulíno (PL) para presidir a Câmara,
desobedecendo as orientações do

bloco formado por PSDB/PFL/PP, que
tinha como candidato o vereador

Rudolfo Gesser (PP).
Nas rodas políticas, dizem que os

tucanos devem atender a vontade d.e

Piazera e expulsá-lo do partido. Aliás,
pelas declarações de lideranças sobre

o assunto, não há outra alternativa.

� Eleição
os prefeitos das sete cidades que

integram a Amvali (Associação ·de

Municípios do Vale do Itapocu) se

reúnem no dia16 de fevereiro, às 9

horas, para confirmar a decisão de

conduzir o prefeito de Barra Velha,
WalterZimmermann (PFL), à presidência
e eleger os demais membros (la
diretoria. O encontro deve acontecer na

sede da entidade, em Jaraguá do Sul. O

prefeito Moacir Bertoldi (PL) deve

assumir a primeira vice-presidência e o

prefeito de Corupá, Conrado Muller (PP),
a segunda.

� Palestra
Após a eleição dos novos diretores da

Amvali, o diretor de Departamento dos

Municípios, do TCE (Tribunal de Contas

do Estado), João Luiz Gatrincher, faz

palestra abordando o sistema de controle
interno e de obras e a função do TCE.

A iniciativa é elogiável, mas para o

controle de obras e da administração
pública não basta apenas teoria.ÍJontade

política, transparência e honestidade são
essenciais. A Corregedoria-geral da
União que diga. Das 60 Prefeituras

auditadas por mês, 75% apresentaram
alguma irregularidade.

� Projeto
Grupos de petistas de Jaraguá do Sul já
trabalham com a possibilidade do

partido repetir a dobradinha Dioneil

Scarpato - formada ,em 200'2 para

disputar as eleições parlamentares - no

próximo ano. O deputado Dionei da

Silva é um dos defensores da proposta,
mas, como os demais 'companheiros"
finge-se demorto quando questionado
sobre o assunto.Talvez para não legislar
em causa própria.
Em 2002, Scarpato surpreendeu o PT e

assustou os adversários a fazer 18.854

votos na cidade.

... Na mira
o Departamento de Proteção e Defesa

do Consumidor divulgou ontem, no

Ministério da Justiça, o resultado de 12

investigações em indústrias acusadas
de maquiar embalagens para lesar

clientes, Os casos - muitos já divulgados
pela imprensa - envolvem marcas

famosas de biscoitos, fraldas,
absorventes e outros produtos.

.

A esperança é que a divulgação das

empresas seja o primeiro passo para
acabar com a malandragem para

prejudicar os consumidores e que todas
sejam punidas exemplarmente.

ACUSAÇÃO

Jurandyr critica abertura de

licitação no apagar das luzes
CAROLINA TOMASELLI

� Procurador afirma

que Pasold fez 15

licitações nos últimos
meses de governo

]ARAGUÁ DO SUL _ o

procurador-geral do município,
JurandyrBertoldi, criticou a abertura
da licitação feita em IOde novembro

último, pelo ex-prefeito Irineu Pasold
(PSDB), para contratação de

I

empresa para execução de obras de
infra-estrutura ferroviária, incluindo
a instalação e a manutenção das
cancelas eletrônicas. Na opinião do

procurador, o edital não deveria ter
sido abertopraticamente no término
da administração, "apesar de não

haver determinação legal que o

impedisse".
Jurandyr informou que o

contrato com a Empresa Siban,
responsável pelo serviço atualmente,
encerranopróximodia 31. "Portanto,

a abertura do edital de concorrência

poderia ser feita pela atual

administração", avalia, lembrando
que o pagamento será realizado pela
atual administração. "Não houve

tempo hábil para Pasold executar o

serviço e efetuar o pagamento. Não
houve tempo nem para a assinatura

do contrato", argumentou.
O procurador relatou que, ainda

durante a fase de transição de

governo, a equipe do prefeitoMoacir
Bertoldi (PL) tomou conhecimento
sobre a abertura do edital de
concorrência. "Já havíamos tentado
nos.inteirar sobre o assunto, mas não

conseguimos todas as irLformações
que precisávamos", garantiu.

Em 26 de novembro, foi realizada
reunião entre Pasold emembros do
atual governo, que pediram o

cancelamento da licitação, para abrir
novo edital em 2005. Na ocasião, o
então prefeito teria solicitado que o
pedido fosse encaminhadopor escrito,
mas não o acatou em função do
documento não estar assinado pelo
prefeito eleito. "Então providen-

ciamos outro ofício, assinado pelo
Moacir e encaminhado no dia IOde
dezembro. Mesmo assim, a licitação
foi abertano dia 22", recordou.

Ainda segundo Bertoldi, apesar
de ter dois caminhos a serem tomados
_ firmar ou não o contrato _ a

tendência é que seja confirmado,
"pois se não assinar, a Prefeitura'
poderá ser condenada a cumprir o
contrato ou a indenizar a empresa".
Ele também informou que a

assinatura do contratocom a empresa
vencedora _ a Datapron Equipa-

.

mentoséServiços, deCuritiba _ deve
acontecer em até três semanas, depois
de adequações técnicas do projeto
original.

PAGAMENTO _ A proposta
estáorçadaemR$3,6milhões, como

pagamento no sistema de leasing,
dividido em48 parcelas. Atualmente,
R$ 57 mil são investidos pelogoverno
namanutenção das cancelas e, com
o novo contrato,o valor sobe paraR$
75mil, aproximadamente. 'Asituaçâo
favorável é que, em quatro anos, os

equipamentos se tornam de

Procurador informou que
contrato encerra no dia 31

propriedade da Prefeitura", revelou
Berroldi.A implantação das cancelas
eletrônicas'ocorre em até três meses,
a partir da data da assinatura da
ordem de serviço.

Lula fará balanço do governo paracúpula do Fórum Social

l

PORTO ALEGRE _ O presidente
Luiz Inácio Lula da Silva participa,
hoje à noite, de reunião fechada com
oConselho Internacional do Fórum
SocialMundial. Amanhã, às 9 horas,
Lula falará sobre a fome no mundo
para a platéia prevista de 15 mil
ativistas em um ginásio de Porto

Alegre. O presidente também dará
explicações sobre os dois anos de
governo aos principais representantes
dos movimentos da esquerda
mundial.

Gruposmais radicais afirmam que
pelo menos dois mil manifestantes
estão preparados para entrar no

evento, que começa hoje, e vaiar Lula.
Do total de 129 representantes de
entidades que compõem o co�elho,
70 tinham aceitado o convite de
diálogo com Lula ontem. '�chamos o

convite de Lula muito.simpático e

democrático.Vamosouvirde umvelho

companheiro a experiência de dois
anos no governo", disse Cândido

Grzybowski, membro do Conselho
Internacional do' Fórum Social
Mundial.

Marco Aurélio Garcia, assessor
especialde Lula, dissequeopresidente
tem recebido críticas da política
econômica, chamadade neoliberal no
fórum, e quer explicar nesta reunião
que a mudança desejada para o país
depende de uma empreitada de longo
prazo. Lula também fará um balanço
da política internacional, segundo
Garcia. "Entre os inscritos, amaioria
membros de organizações
internacionais, há uma curiosidade
muito grande sobre o governo Lula.
Principalmente sobre suas posturas no

G-20 e no caso do Haiti", afirmou o
integrante do conselho, Sérgio
Haddad.

Além da participação de Lula, o
governo e o PT farão uma série de
costuras políticas no fórum.

Representantes de 18 setores federais,
entre ministros_e assessores,

participarão de atividades. Quase
toda a cúpula do PT também está
envolvida como evento, segundo o'
presidente do partido, José Genoíno,
que foi ontem à capital gaúcha
disposto a ouvir críticas e negociar
acertos. "Tanto o governo quanto o
PT chegam ao Fórum Social para
defender suas posições. Não
adotaremos uma atitude defensiva,
mas vamos ouvir as críticas com

naturalidade e, provavelmente,
considerar algumas", prometeu.

• Hoje à noite, o

presidente Lula
desembarca em Porto

Alegre, onde participa de
reunião fechada com o

Conselho Internacional do
Fórum Social Mundial.

• Amanhã Lula falará
sobre a fome no mundo,
além de apresentar um

balanço sobre os dois

primeiros anos de

governo, a uma platéia
estimada de 15 mil

pessoas.

Voigt quer centralizar ações
na Secretaria de Agricultura

SCHROEDER _ A criação da
Secretaria de Agricultura, Turismo
e Meio Ambiente, anunciada pelo
prefeito Felipe Voigt (PP) .logo
depois das eleições municipais,
prevê a centralização das

atividades relacionadas ao setor,

Segundo ele, a administração
conta com profissionais como

veterinário e engenheiro florestal,
mas os trabalhos são realizados de
forma isolada.

Na opinião de Voigt, que prega
a 'organização' no serviço público, é
fundamental a criação da pasta não
apenas. para unificar as ações, mas

para que se possa fazer uma

avaliação dos serviços junto à

população. "Schroeder é um

município forte na agri-cultura,
onde atuamos constan-temente,

mas sem acompa-nhamento.
Queremos fazer esse time andar e

criar alternativas para os produtores
como, por exemplo, a

disponibilização de novos produtos",
promete.

Previst� para ser implantada
entre osmeses de abril emaio, a pasta
iniciará as atividades com a

contrataçã�do secretário, segundo
informou Voigt, lembrando que o

projeto deverá passar por aprovação
na Câmara de Vereadores. "Mas
com certeza nossa proposta é ampliar
bem mais os serviços, para dar
retorno ao município e aos

produtores, gerando emprego e

renda", discursou.
Apesar de não revelar o nome

do futuro secretário, o prefeito disse
que já definiu quem ocupará o

cargo, informação que será

anunciada apenas nas vésperas do

início das atividades. "O que posso
dizer é que a pessoa precisa ter

conhecimentos técnicos sobre

agricultura, saber se relacionar e

dominar a língua alemã, poismuitos
dos agricultores, principalmente os

idosos, não falam outro idioma",
explica.

Segundo o prefeito, uma das
maiores dificuldades é a carência

de equipamentos e veículos, o que
justifica a demora na implantação
efetiva da secretaria. "Nossa

intenção é adquirir, ainda este ano,

mais um trator de pneus e depois
ampliar a estrutura, dentro do que
permite o orçamento", informou,
acrescentando que o local onde
funcionará a secretaria ainda não

foi definido, "mas será próxima à

Prefeitura".
'

Prefeito afirma q ue será feita

análise de resultados do setor

Admite-se professor
de inglês
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INFOR ECP
... SUCESSO

Supermercados em alta
O setor supermercadista brasileiro encerrou o ano de 2004

com um crescimento nominal (sem considerar a inflação)
acumulado no ano de 9,4 1 % quando comparado ao exercício
de 2003, resultando em um faturamento' nominal da ordem
de R$ 97,7 bilhões. Ainda em valores nominais, o setor

registrou crescimento de 36,10% em relação a novembro e

12,37% na comparação com dezembro de 2003 Em valores

reais, ou seja, deflacionados pelo IPCA - IBGE, as vendas do
setor aumentaram em 2,57% no acumulado do ano. O
resultado do Termômetro Acats/WB Telecom correspondente
a dezembro de 2004 e o acumulado do ano sai na próxima
semana, assim que todas as 40 empresas pesquisadas
remeterem as respostas.

'

... DEVOLUÇÃO
Santander em campanha
o Santander Banespa Fundos de Investimento devolverá a

CPMF aos clientes que investirem nos fundos Classic DI,
SêniorDI, Senior RF e Super Gestão do Santander e no Banespa
Classic DI, DI Especial, RF Especial e Super Gestão. A campanha
"Aqui a CPMF é por nossa" conta valerá até 18 de fevereiro, e
para isso, basta que o cliente aplique o valor mínimo exigido
por cada fundo e mantenha as aplicações pelo prazo mínimo
de 60 dias.Segundo Paulo Prado, superintendente de Produtos
do Santander Banespa Fundos de Investimento, o objetivo é
fidelizar os clientes, oferecendo a oportunidade de aplicarem
em fundos de investimento sem o custo da CPMF.

... PARTICIPAÇÃO
Salfer distribui R$ 1 milhã9
o Programa de Participação nos Resultados (PPR) das Lojas Salfer,
uma iniciativa pioneira no segmento varejista catarinense - vai

distribuir pelo segundo ano consecutivo seus primeiros
dividendos. Graças aos excelentes resultados obtidos pela Salfer
em 2004 - frutos principalmente do empenho de seu dedicado

quadro de colaboradores, mais de um milhão de reais serão
distribuídos aos funcionários de 39 lojas que atingiram as metas

do Programa de Participação dos Resultados. O programa,
que recompensa o esforço da equipe, vai proporcionar a 560

funcionários, que atuam em diferentes cidades, uma renda extra

média de 1,8 salários.

Lotomanía
"

, Loteria Federa

CtSAR JUNKES

COMÉRCIO
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melhores datas para o comércio.
"Resolvemos cancelar a Liquida
Jaraguá por que muitos

comerciantes já realizaram a

queima de estoque", afirmou o

presidente. Moretti prometeu
planejar melhor as ações para

que no próximo ano a Liquida
Jaraguá voltasse com força total.
"A falta de adesão poderia
comprometer a promoção",
explicou.,

Outra ação desenvolvida

pela atual gestão da CDL é a

pesquisa de comércio sobre o

perfil do consumidor [ar a
guaense. "De-vemos divulgar os
dados em duas ou três semanas,

quando todos os dados forem

compilados"._ A pesquisa foi
realizada por acadêmicos da

Unerj (Centro Universitário de

Jaraguá do Sul) . No total 1,5
mil formulários foram preen

chidos, entre os dias 10 e 20 de
dezembro do ano passado. Á
última pesquisa sobre o assunto

foi realizada em 2002 e

divulgada em .2003.

NOVA. DIRETORIA - As

inscrições para chapas concorrentes
à diretoria da CDL já estão abertas
e vão até 5 de março. A eleição
está marcada para o dia 5 de abril e
a posse para maio, em data a ser

definida.
,

Ronaldo 'Fenômeno' vai à 1V

pedir a liberdade de brasileiro

convite, porque não quer se

envolver em assuntos como a guerra
no Iraque.Naopinião do ex-jogador,
hoje empresário, amelhor forma de
resolver o problemaseria mesmo

pela via diplomática.
AJUDA - Para tentar resolver

o seqüestro, Lula já pediu ajuda ao

presidente sírio, Bashar aiAssad, que
prometeu se empenhar para libertar
o brasileiro. Oministro das Relações
Exteriores, CelsoAmorim, disse que
Lula apresentou ao presidente sírio
o caso como uma "questão
humanitária e de solidariedade".

O embaixador extraordinário

para o Oriente Médio, Affonso
Celso de Ouro-Preto, embarcou
ontem para Amã (capital da
Jordânia), onde ficará baseado, para
negociar.

• Atendendo um pedido do

presidente Lula, o craque do
Real Madri, Ronaldo
"Fenômeno" gravou um

depoimento apelando para
a libertação do engenheiro
brasileiro João José de
Vasconcellos Jr.

• O mesmo pedido foi feito
ao ex-jogador Pelé e ao

craque do Barcelona,
Ronaldo Gaúcho. Pelé se

recusou alegando que a

melhor forma de resolver o

problema seria pela via

diplomática.

CDL desiste de promover a

campanha 'Liquida Jaraguá'
MARCIA BENTO

... Lojistas decidiram
investir na promoção
para comemorar o

Dia das Mães

JARAGUÁ DO SUL - Em reunião

realizada ontem, a CDL (Câmara
dos Dirigentes Lojistas) decidiu não
realizar a tradicional campanha
"Liquida Jaraguá". De acordo com
o presidente da CDL, Sandro
Moretti, "o principalmotivo para o

cancelamento da promoção é que
muitos lojistas anteciparam a

liquidação dos estoques de fim de
anos". Ele lembrou que a campanha
de Natal- Mega Natal CDL - foi
considerada pelos comerciantes um
sucesso.

"Foram investidos R$ 80,5
mil, sendo R$ 30 mil para a

publicidade da campanha. A
'

arrecadação superou as despesas
em quase R$ 500,00.", informou
Moretti, durante a apresentação
do balanço da campanha "Mega
Natal CDe. Moretti disse que a

próxima campanha da entidade,
montada nos mesmos moldes da

promoção de Natal, será

realizada para o Dia das Mães (8
de março), considerada uma das

DA REDAÇÃO - O jogador
Ronaldo, do Real Madrid, gravou
depoimento pedindo a libertação do
engenheiro João José de
Vasconcellos Jr., 49 anos,

seqüestrado no Iraque na quarta
feira passada. O "Fenômeno"

gravou a mensagem após pedido
pessoal feito pelo presidente Lula,
que também entrou em contato

com Ronaldinho Gaúcho, do
Barcelona, e o ex-jogador Pelé.

Dos três, apenas Ronaldo
-

aceitou imediatamente fazer a

gravação. Segundo o Site daUOl,
o depoimento foi ao ar na noite de
ontem rio}omal Nacional, da Rede
Globo. Vasconcellos [r, trabalha na
construtora Norberto Odebrecht,
que tem obras no Iraque, e foi
seqüestrado em Beiji (norte do país),
-supostamente em uma ação
conjunta das BrigadasMujahidin e

do Exército de Ansar ai Sunna,
grupo rebelde ligado à AI Qaeda,
de Osama bin Laden.

Pelé foi contatado pelo
presidente por telefone, no último
domingo. Lula disse ao ex-jogador
que, caso aceitasse fazer o vídeo, a
produção incluiria legendas ou uma
segunda voz, em árabe, para que o

material seja enviado para TVs
como a AI Jazira.
O presidente afirmou ao "rei do
futebol" que a idéia do Planalto seria
"sensibilizar" os seqüestradores para
o fato de que o Brasil foi contrário à

guerra contra o Iraque.
Segundo a Folha Online apurou,

Pelé está inclinado a recusar o

Primeira reunião plenária reuniu lojistas e representantes do poder público

Presente na reunião da CDL, o prefeito Moacir Bertoldi anunciou a

possível volta do estacionamento rotativo - Zona Azul - no centro de

Jaraguá do Sul. A informação causou apreensão entre os lojistas. A idéia

de implantação do sistema no município partiu da CDL, que levou a

proposta à administração municipal. Entretanto, os constantes desvios

e abusos praticados pela Cartão Jaraguá, empresa que explorava o

estacionamento, e as monitoras levaram a CDL a pedir o fim do

estacionamento rotativo.

Sequndo Bertoldi, o assunto está em análise pela equipe de trânsito da
Prefeitura. Ele prometeu ouvir a população - por meio de pesquisa -,
antes de tomar qualquer decisão a respeito da Zona Azul."A Prefeitura é

uma empresa pública e não tem o direito de decidir sozinha.Temos que
perguntar ao povo o que fazer e como fazer'; discursou, lembrando que
as condições do trânsito estão sendo avaliadas pelo especialista Antônio
"Coca" Ferraz. "A primeira avaliação será entregue nos próximos meses;
avisou, informando que pretende fazer algumas modificações no trânsito'
ainda este ano, com a criação de ruas de mão dupla _ binários.

Rendimento fecha com queda
mas massa de salários cresce

DA REDAÇÃO - O IBGE

divulgou na terça-feira o ren

dimento médio real habitual
mente recebido pelas pessoas

ocupadas, que ficou em R$
895,40 no mês de dezembro,
queda de 1,8% em -relação ao

mês de novembro, R$ 912,26. Já
na comparação contra dezembro
de 2003, R$ 878,68, o ren

dimento médio foi 1,9% superior.
No saldo anual, o ren

dimento' médio apurou ligeira
queda (0,8%) em relação a 2003.
O desempenho do rendimento'
médio real ao longo de 2004 é

positivo quando com parado ao

de 2003 (-12%).
Parte da recuperação do

rendimento médio ficou com

prometida em decorrência do
crescimento do contingente
empregado em setores com um

nível de salário p.ouco abaixo da
média, como é o caso do setor

da construção civil. Por outro
lado, o aumento de pessoas
trabalhando influenciou po
sitivamente no desempenho da'
massa salarial real, que é

composta pela multiplicação do
salário médio real e a população
empregada. A massa salarial real
teve queda de 1,7% em

dezembro frente a novembro. A

queda observada na massa se

deve ao recuo de 1,8% no

rendimento médio, visto que a

população empregada cresceu

0,1%. No entanto, na

comparação contra dezembro de

• O rendimento médio real

habitualmente recebido

pelas pessoas ocupadas,
que ficou em RS 895,40 no

mês de-dezembro, queda
de 1,8% em relação ao mês
de novembro, RS 912,26.

• O rendimento médio

anual apurou ligeira
queda (0,8%) em relação a

2003, mas é positivo
quando com parado ao de
2003 (-1)%).

z003 houve crescimento de

5,2%, sendo 1,9% dei ren
dimento médio e 3,2% da

população ocupada.No resul
tado consolidado do ano, a

massa de salário registrou al ta de
)

2,3% sobre 2003.
Em 2005, visto a constante

alta da taxa de juros básica nos

últimos meses tendendo a

permanecer em nível elevado, o
crescimento do PIB deverá se

apoiar, sobretudo, no consuma

doméstico, ou seja, sobre os

setores com maior sensibilidade
ao nível de renda como, por
exemplo, bens de consumo semi
e não duráveis. O consumo

doméstico representa aproxi
madamente 60% do PIB.
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Calçadão da Marechal Deodoro
é ponto de venda para artesãos

MARIA HELENA DE MORAES

� Bijuterias e outros

objetos garantem a

sobrevivência de

várias famílias

}ARAGUÁ DO SUL- Quem
percorre O Calçadão da Marechal
Deodoro, especialmente no trecho
entre o Museu Emílio da Silva e o

trevo do Banco do Brasil, não deixa
de prestar atenção aos artesãos que
'ficam na calçada vendendo seus

produtos. O artesãoReginaldo Luiz
dos Santos, 28 anos, faz brincos,
pulseiras, anéis e outros adereços e

sobrevive dessa atividade. As peças,
feitas com osmateriais mais diversos,
especialmente sementes, são

vendidas a preços acessíveis e revelam
a criatividade do artesão.

Reginaldo chegou em Jaraguá
do Sul há setemeses e pretende fixar
residência na cidade. 'Aqui, o artesão
consegue sobreviver do que vende.

Consigo pagar aluguel e comprar o
básico", afirma Reginaldo; Segundo
ele, a vida do artesão é diferente

porque vive do que produz
diariamente, mesmo assim, é uma

profissão como outra qualquer",
argumento o artesão, que há quatro
anos trocou a vida de operário de

Reginaldo e Marilinda sobrevivem vendendo artesanato no calçadão da Marechal Deodoro

urna grande empresa em Caxias do
Sul pela vida nômade de artesão,

Na avaliação de Reginaldo,
deveria havermais apoio à atividade.

Segundo ele, não existe vantagem
em pertencer a Associação dos
Artesãos porque os associados
vendem os produtos apenas aos

finais de semana e em datas

especiais. "Para nós, que vivemos

exclusivamente do artesanato, fica
difícil trabalhar dessa forma. Por isso,
estendemos nossos panos na rua e

oferecemos nossas mercadorias",
explica.

Da mesma opinião partilha a

artesãMarilinda dos Santos, 19 anos.
Ela faz bolsas, cintos e outros

adereços em tricô e crochê e diz que
a receptividade é boa. "Consigo /
vender o suficiente para me

manter, mas acho que falta

valorização para quem trabalha
com artesanato de rua", cometa
Marilinda, que é natural de Rio do
Sul e atualmentemoram com amãe

em [araguá do Sul.

Secretário diz que Prefeitura vai substituir antipó por lajotas
}ARAGUÁ DO SUL - O

Secretário de Desenvolvimento
Urbano Fernando Marcolla,
informou essa semana que a atual

administração pretende substituir,
a longo prazo, a pavimentação
asfáltica (antipó) por lajotas. A
decisão, de acordo com o

secretário, é devido aos inúmeros

problemas causados por esse tipo
de revestimento, que não oferece
resistência e em pouco tempo se

deteriora. De acordo com ele,
nada menos que 120 quilômetros
de antipó foram colocados em

Jaraguá do Sul e a durabilidade
não ultrapassa os seis meses.

Ainda de ac�rdo com Mar

colla, a administração pretende

RAPHAEl GONTHER

Secretário Fernando Marcolla afirma que antipó não é adequado

eliminar o antipó e adotar a.

pavimentação com lajotas, que
duram até 20 anos."Em Jaraguá
do Sul, temos 520 quilômetros de
ruas não' pavimentadas e que
serão revestidas com lajotas",
afirma o secretário. Segundo ele,
a lajota é mais resistente e a

manutenção é mais barata.
O secretário enfatiza ainda

que a atual administração está

operando com poucos equi
pamentos próprios, sendo que a

maioria está em péssimas
condições de uso e por isso a

Prefeitura está contratando

serviços de terceiros para o

trabalho de manutenção dàs vias

públicas.

Condomínio de Produtores de Leite adquire novo equipamento
}ARAGUÁ DO SUL - Até o final

de fevereiro o Condomínio de
Produtores de Leite do município
deve receber equipamento capaz de
quebrar as moléculas de gordura e

assim deixar o produto com mais

condições de aceitação nomercado.
De acordo com o tesoureiro do

Condomínio, Cristhoff Ruediger,
essamáquina foi encomendada ano

passado,mas deve chegar emJaraguá
do Sul somente no mês que vem.

Para a aquisição do equipamento, o
Condomínio contou com recursos do
Fundo Estadual de Desen
volvimento Rural. O custo total da
máquina, de acordo comO tesoureiro
doCondomínio, é de R$ 32.500,00.

Ainda de acordo com o

Ruediger, o Condomínio tem atual-

mente 27, produtores de leite
associados. Segundo ele, a produção
atual é de 2mil litros de leite por dia,
mas a meta, a longo prazo, é

alcançar o patamar dos 5 mil litros
dia. Para tanto, o Condomínio
conta com o apoio da Secretaria

Municipal de Produção, que,
através de sua equipe, tem estuda
do parcerias com o Condomíruo

com o objetivo de ampliar a

produção de leite e de derivados e

os canais de distribuição.
O Leite Vale Colonial está sendo

comercializado ao preço de mercado
em aproximadamente 100 pontos de
venda. Na avaliação de Ruediger,
quando esse novo equipamento foi
instalado, a situaçãodoCondomínio
vaimelhorar.

CP NOTAS
� HISTÓRIA
Petrobras edita almanaque Lugares&Memórias
A Petrobrás. está distribuindo aos seus funcionários o almanaque
Lugares & Memórias, com informações sobre a história da maior

empresa brasileira e do desenvolvimento das atividades de

exploração e produção de petróleo no país. O livreto de 32 páginas
contém referências históricas do Brasil e da inserção da companhia
no segmento petrolífero, destacando curiosidades ao longo da

sua trajetória em 50 anos de existência e sua contribuição para a .

economia.
Na apresentação do almanaque, o presidente da Petrobras, José
Eduardo Dutra; destaca os resultados alcançados pela empresa em

2004. "Neste primeiro ano de seu segundo cinqüentenário, a

Petrobras acumulou conquistas, bateu recordes, reafirmou seu

papel de indutora do desenvolvimento nacional e distribuiu

riquezas'; assinala. Depois de fechar 2003 com uma produção de

12,6 bilhões de barris, o volume de reservas provadas alcançou
em 2004 13 bilhões de barris.
"A Petrobras foi campeã em responsabilidade social com os

programas Petrobras Fome Zero e Petrobras Ambiental e

patrocinou os principais projetos culturais do país. Foi a empresa

que mais tributos pagou, contribuindo para o crescimento do Brasil

e suas regiões. E, a cada dia, está mais perto de garantir ao País

auto-suficiência em petróleo';A força de trabalho da empresa reúne

mais de 100 mil pessoas, entre empregados e contratados,
formando uma população maior do que boa parte dos municípios
brasileiros - isto porque, das 5.565 cidades brasileiras, apenas 258.
têm mais de 100 mil habitantes.

� RECICLAGEM

Catadores de lixo recebem apoio doMel
Protagonistas de um trabalho árduo e fundamental para a

reciclagem, os catadores de lixo fazem um serviço silencioso e

extremamente importante para a conservação do meio ambiente.

Ciente da importância do serviço e das condições de vida desses

brasilelros, o MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia) lançou dia

25, edital para estimular a inserção dos catadores nos processos de

produção e contribuir para o desenvolvimento sustentável.
A iniciativa consiste em estimular a execução de projetos que .

conciliem tecnologia e gestão e melhorem as condições de

trabalho dos catadores. Para participar do edital, o projeto deve

valorizar os conhecimentos locais, ter um enfoque metodológico
participativo e uma abordagem multidisplinar.
O anúncio do projeto será feito pelo secretário para Inclusão Social

do MCT, Rodrigo Rollemberg, durante o 12° Congresso tattno
Americano de Catadores de Materiais Recicláveis, que está sendo
realizado na cidade de Sâo Leopoldo (RS).
O Congresso tem o objetivo de fortalecer a articulação dos

catadores na América Latina e lutar pela autonomia da categoria
por meio da auto-organização, unidade e autogestão de seus

empreendimentos produtivos e sociais.

� PORTO BELO

Summer Festival começa nesta quinta-feira
O Cap�al Inicial, um dos principais grupos de rock do Brasil,
abre, nesta quinta-feira (27), o Summer Festival, evento que
movimenta o litoral catarinense esta semana. Outras cinco

bandas consagradas do pop rock nacional ·também se

apresentam no Porto das Águas, complexo turístico localizado
em Porto Belo.
No dia seguinte, a banda Tribo de Jah abre a noite com o melhor
do reggae e os sucessos do último CD, gravado em 2004. Os

Raimundos sobem ao palco logo depois para cantar sucessos

do grupo, como "A Mais Pedida" e "Mulher de Fases';
No sábado (29), a apresentação fica por conta do CPM 22. No

último dia do Summer Festival, a banda Tihuana apresenta Seus

novos sucessos, a partir das 21 horas, e o grupo mineiro Pato Fu

entra em cena logo depois para encerrar o evento em alto
estilo.
Além dos shows, em todos os dias acontecerão ,apresentações
de bandas do Paraná e Santa Catarina, abrindo os shows

princlpals, além deapresentações de DJ's, telões e Sky Rose. O
evento seráno pavilhão do complexo turístico Porto das Águas,
que tem capacidade para receber 20 mil pessoas por dia, além
de estacionamento para 2 mil veículos e equipamentos de

segurança.
Quem comprar o ingresso antecipadamente e doar um quilo
de alimento não-perecível paqa R$ 80,00 no passaporte para
os quatro dias de shows. A entrada antecipada para um dia
custa R$ 25,00 - mesmo valor de compra para quem apresentar
carteira de estudante. Mais informações sobre o Summer
Festival e a lista de pontos de venda de ingressos podem ser

obtidas no site www.festivaI2005.com.br.

EXTIMBRÁS
Comércio de Extintores Ltda
Credenciado ao Corpo de Bombeiros e Inmetro
Rua José Emmendoerfer, 1160 - Nova Brasllia
Fone/Fax: 371-6412

... ��maíl: extimbras@n.etuno.com.br
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Padres australianos pedem fim do celibato
DÁ. REDAÇÃO - O conselho

nacional que reúne ospadres católicos
daAustrália fez umapelo aoVaticano
para que abandone a obrigação do
celibato, com o objetivo de deter a

queda de vocações sacerdotais,
informa hoje a imprensa local.

Segundo oSydneyMomingHerald, no
mês passado oConselhoNacional de
Sacerdotes enviou mensagem ao

sínodo de bisposdoVaticano, pedindo
que o matrimônio deixe de ser

obstáculo às ordenações, e que a Igreja
permita a reintegração de sacerdotes
que deixaram o clero para casar-se.

o padreHalRanger, presidente
doConselho, d�e ao diário que essas

mudanças são necessárias para

garantir que os católicos continuem
tendo acesso aos sacramentos. O

Conselho, que reúne em tomo da
metade dos 1.650 padres daAustrália,
solicitou na carta que o sínodo "estude
honestamente se é apropriado insistir
que o sacerdócio esteja obriga
toriamente condicionado ao celibato".

"O sacerdócio é um dom, o

celibato também, mas não se trata

do mesmo tipo de dom",
argumentam os sacerdote aus-

tralianos namensagem aoVaticano,
com base em uma pesquisa
envolvendo mais de 300 padres da
diocese de Sydney, que revelou baixo
nível de apoioao celibato.A pesquisa
mostrou também ser este um dos
motivos que levam à renúncia ao

sacerdócio.
O padre Eric Hodgens, de

Melbourne, flue também é

especialistaem estatistica, estimaque
dentro de alguns anos haverá apenas
um sexto do número necessário de

sacerdotes, para celebrar missas

dominicais e realizaroficios religiosos.

Foragido.é preso após roubar residência
]ARAGUÁ DO SUL - Na

madrugada de ontem, a Polícia
Militar abordou um rapazque estava

em atitude suspeita dentro num táxi,
naRuaJoséTheodoroRibeiro, Bairro
Ilha da Figueira. Após revista, cujo
nome não foi divulgado, não foi
encontrado nenhum documento

pessoal, mas ele estava com R$
1.659,00 e um telefone celular.

Por não saber explicar a

procedência do dinheiro, a PM o

encaminhou até a Delegacia de
Polícia. Quando chegaram, uma
vítima relatava que a residência tinha
sido assaltada de onde haviam levado
duas bolsas com dinheiro e um

aparelho celular. Após depoimentos o
rapaz, foragido do presídio público de
Florianópolis, confessouo assalto e foi
preso.

DROOAS-APolíciaRodoviária
Federal de Rio do Sul prendeu, na
manhã de ontem, Tiago Gabriel
Vieir�, 19 anos, com 16 quilos de
maconha. O jovem estava num

ônibus de linha que vinha de Foz de

Iguaçu a Florianópolis e trazia a droga
em uma bagagem de mão. Tiago é

natural de Foz do Iguaçu (PR).
Já em Araranguá, no Sul do

Estado, aPRFprendeu 14.350 pacotes
de cigarros contrabandeados do
Paraguai, num total de 143.500

carteiras. Para não chamar a atenção
da fiscalização, os contrabandistas

. usaramurna táticadiferente.Ao invés
de usar ônibus de excursão, como
ocorre normalmente, a mercadoria
ilegal estava sendo transportada em
um ônibus antigo, tipoMotor-horne,
placas ICU 7908, de Monte Negro
(RS), que vinha de Foz do Iguaçu e

se dirigia aGravataí (RS), com apenas
dois ocupantes no veículo. Valdernir

Dalsotto, natural do RioGrande do
Sul, 35 anos e Vladimir Vargas de

Melo, também gaúcho, 40 anos,

foram presos em flagrante.Vladimir
já forapresopor contrabando e estava
em liberdade provisória.

Falecimentos
Faleceu ás 14:05h do dia 24/1, o senhor Luigi Conzatti,com idade de 93 anos.O velório foi realizado
em sua residência e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu ás 06:00h do dia 25/1, o jovem Gian Carla Riegel, com idade de 19 anos. O velório foi
realizado na Capela Mortuaria da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitérioMunicipal do Centro.

,
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Atacado e Varejo

Agora com toda
inha de Material Escolar.
Venha e confira nossos

preços e condições.

=ii Loja: (47) 370..1492
. (47) 376-4253
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Ponte interditada por

precaução é liberada

.... Motoristas
chegarama enfrentar

mais de 30 quilômetros
de congestionamento

DA REDAÇÃO - A ponte na

rodovia Régis Bittencourt, na altura
dokm42, sentidoSãoPaulo-Curitiba,
interditada desde a noite de terça
feira por precaução, foi liberada pela
Polícia Rodoviária na manhã de
ontem.Um via de rolamento é usada

parao tráfego no sentidoCuritiba-SP
e a outra SP-Curitiba.

Aponte no sentidoCuritiba-São
Paulo desmoronou na noite de

ontem, na região de Campina
Grande do Sul, no Paraná.A queda
dacabeceira daponteCapivari, sobre
a represaCapivari-Cachoeira, noKM
42, aconteceu terça-feira, por volta
das 23 horas e abriu um vão de 50.
metros. O outro sentido da via está
interditadopor precaução.

Pelo menos dois caminhões se

pela redução, de dez para oito, do
número de unidades em pacotes das
fraldas Turminha Feliz; a Niasi S/A,
multada em R$ 354,7 mil por ter

reduzido, de 350 para 250 mi, o
conteúdo do frasco do xampu e

condicionador Biorene; a Unilever
Brasil, emR$ 354,7milpela redução,
de 500 para 450mi, do conteúdo do
frasco do produto Seda Cerámidas; a
Procter &Gamble, emR$ 472,9mil
pela "maquiagem" de fraldas

Pampers; a Arcar do Brasil, em R$
472,9milpela redução, de38 para36
gramas, do conteúdo do Drops Kíds;
e, por fim, a Conserva Oderich,
multadaemR$ 177,3milpela redução
do extrato de tomate Oderich
concentrado, cuja embalagem foi
colocada nomercado com conteúdo
reduzido de 370 para 350 gramas.

Cabeceira da ponte caiu na nojte de terça-feira
envolveram em acidentes no local. O cabo afetado pela queda da ponte
Um deles caiu na represa. As é daTelemar, mas é usado pelaBrasil
informações são de que houve uma Telecom para fazer a ligação entre

morte.Osmotoristas que viajampara São Paulo eCuritiba.

Curitiba devem seguir pela rodovia Segundo a Brasil.Telecom, as

CastelloBranco e pegar a estradapara ligações entre as localidades do Sul
Itararé, no Paraná. do Brasil não sofrem interferência.A

A queda também provocou a queda da ponte foi causada pela
ruptura da estrutura de fibra óptica colisão entre dois caminhões. O

localizada na construção, causando choque provocou a queda da

problemas na telecomunicação do cabeceira da ponte. Um dos

RioGrande doSul, SantaCatarina e caminhões afundou na represa e o

parte do Paraná com o resto do País. outro ficou dependurado na ponte.

Segundo o diretor do DPDC,
Ricardo Morishita, o Código de
Defesa do Consumidor, que
embasou as punições, é bem claro
nos artigos em que afirma que é

um direito básico do consumidor
ter a informação "ostensiva e

clara" sobre a mudança realizada
num determinado produto. '1\ falta
de transparência causa prejuízo ao

direito básico do consumidor de

poder escolher", afirmou o diretor.
Ele explicou que, mesmo que a

'empresa reduza o preço de venda

proporcionalmente à diminuição da
quantidade oferecida, existe a

obrigação da clareza �a divulgação
da nova quantidade.

.

Os seis processos concluídos

atingiram a Aloés Indústria e

Comércio,multada emR$ 472,9mil

número de municípios atingidos
e, numa segunda etapa, erra
dicar o problema. "É intolerável
a idéia de crianças exploradas
sexualmente, não importa se são

mil ou 100 mil", disse.
Os tipos mais comuns de

exploração, conforme o estudo,
são: a prostituição, o tráfico, a

pornografia e o turismo sexual.
O Nordeste' é a região mais

afetada, com 298 municípios,
seguido do Sudeste (241) e o

Sul (162). São Paulo lidera o

ranking em números absolutos,
.

com 92 cidades, além da

capital, manchados pela nódoa
do comércio sexual de menores.
Em terceiro lugar aparece Minas
Gerais, com 92 municípios
atingidos, inclusive Belo
Horizonte. Em termos relativos,
a pior situação é a de

Pernambuco, com 70 cidades
atingidas, entre as quais a

capital, Recife.
A concentração do' co

mércio sexual de menores é

Empresas são multadas por 'maquiar' produtos

Exploração sexual atinge 937 municípios
maior nà faixa litorânea, em boa
medida por causa do turismo

sexual. Há na lista municípios
de todos os tamanhos .e de

padrão de riqueza variado,
desde os mais pobres até aqueles'
de regiões abastadas. A rica

Santa Catarina, por exemplo,
um dos principais pólos turísticos
do Pais, ocupa o quinto lugar
no ranking, com 57 municípios
relacionados.

As ações programadas pelo
governo serão desencadeadas
ao longo deste ano e algumas
começam imediatamente,
envolvendo seis ministérios

(Justiça, Direitos Humanos,
Educação, Saúde, Desen
volvimento Social e Turismo).
Estão previstas ações de

prevenção e repressão e

medidas compensatórias, entre
as quais, a extensão de pro

gramas de transferência de

renda, como o Bolsa-Família,
para as vítimas da exploração
sexual.

DA REDAÇÃO - A SDE

(Secretaria de Direito Econômico)
do Ministério da. Justiça decidiu
ontem multar seis empresas por

"maquiagem" de produtos. A
irregularidade, verificada na

redução das quantidades vendidas
sem a informação clara e

transparente aos consumidores, foi
constatada em produtos como

fraldas para bebês, condicionadores
e xampus, balas e extrato de
tomates. As multas aplicadas pelo
Departamento de Proteção e

Defesa do Consumidor (DPDC),
da SDE, variam de R$ 177,3 mil a
R$ 472,9mil. As empresas punidas
ainda poderão recorrer da: punição,
segundo o secretário de Direito

Econômico, Daniel Goldberg, no
prazo máximo de dez dias.

DA REDAÇÃO A

exploração sexual de crianças e

adolescentes está presente em

937 municípios brasileiros. O
fenômeno é geograficamente
generalizado no território

nacional e atinge desde grotões
do Norte e Nordeste até me

trópoles do Sul e Sudeste. Estão
incluídas na lista todas as 27

. capitais, inclusive Brasília, sede
do governo federal. Os dados
fazem parte do primeiro
levantamento nacional sobre

exploração sexual comercial

inf�nto-juvenil, divulgado
ontem pelo ministro Nilmário

Miranda, secretário especial de
Direitos Humanos.

Diante da gravidade da

situação, segundo Nilmário, o
governo federal decidiu
transformar o combate à

exploração sexual de crianças e

adolescentes em política de
Estado-com ações envolvendo
vários ministérios. O objetivo é
reduzir à metade, até 2006, o
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CORRIDA DE AVENTURA

Equipejaraguaense se prepara
para o Garopaba Summer 2005

JUlIMAR PIVATTO

... Os quatro atletas

percorrem os 45

quilômetros em

cinco modalidades

JARAGUÁ DO SUL - A equipe
Eco Intertec/Academia Corpo e

Mente está nos últimos preparativos
para a primeira Corrida de
Aventura do ano. Gilson Fischer,
Jefferson Maia, Verônica Paciello
e o novo integrante Cenísio Pires

Júnior viajam amanhã para

Garopaba, litoral sul catarinense,
onde, no sábado, disputam os 45
quilômetros doGaropaba Summer
2005. É, também, a primeira vez

que a equipe participará na

categoria Principal.
Mesmo sem competir desde o

fim do ano passado, os atletas vêm
mantendo um ritmo pessoal de
treinamento. "Cada um de nós está

praticando algum esporte. Não
estamos fora de forma, apenas não
treinamos especificamente para
essa competição", disse Verônica.
As 38 equipes inscritas (20 no

Quarteto e 18 nas Duplas),
percorrerão os 45 quilômetros em
cinco modalidades: Trekking
(caminhada), Natação,
Embarcação Rústica, Técnicas
Verticais (Rapel) eMountainBike,
além de orientação.

Segundo Verônica, a maior

ARQUIVO/RAPHAEl GONTHER

Equipe jaraguaense (camisa preta) espera repetir o título conquistado na Corrida de Aventura de Schroeder

novidade do evento é a troca

constante de modalidades. Nas
outras provas, amountain bike, por
exemplo, era percorrido de uma só
vez. Agora, com os dez postos de

transição, será dividido. "Isso vai
tornar a prova mais competitiva,
com um revezamento grande de

equipes na liderança. Pode até
cansarmais o atleta, mas essa troca
pode privilegiar o lado de

competição", comentou a atleta.
- A prova terá a participação de
116 atletas, dos três estados do Sul,
além de urna equipe carioca.

"Conhecemos alguns
competidores e sabemos das
dificuldades que vamos encontrar.
Mas nos sentimos preparados para
isso", afirmou Verônica.

Os mapas com as seqüências
das categorias serão distribuídos no

congresso técnico que acontece na

sexta-feira à noite. Ontem os

quatro atletas jaraguaense se

_reunir�m p'�a tr��ar os objetivos e

ver os equipamentos que serão

usados na prova. A largada está

marcada para às 9 horas de sábado,
com previsão da chegada da

primeira equipe às 14h30 e a última
às 18 horas. A premiação será logo
após o término da prova.

São Caetanomuda de esquema Sul-Americano Sub-20 terá

para o jogo contra o Marília segurança reforçada nos jogos
DA REDAÇÃO - O São

Caetano entra em campo hoje, às
20h30, no estádio Anacleto

Campanella, disposto a apagar a

má impressão deixada no último
sábado, quando foi goleado pelo
Paulista, em Jundiaí por 4 a 1. O
adversário será oMarília, embalado
pela vitória sobre oCorinthians, por
1 a 0, na segunda rodada do

Campeonato Paulista.
Para buscar a recuperação, o

técnico Zetti resolveu promover
várias mudanças no Azulão,
inclusive no esquema tático. A

partir deste jogo, o São Caetano
deixa de lado o 3-5-2, usado há
anos por treinadores que passaram
pelo clube como Tite, Muricy
Ramalho e Péricles Chamusca e

aposta no tradicional 4-4-2.
"Tivemos uma atuação ruim no

último jogo, por isso optei por fazer
algumas mudanças", justificou
Zetti.

Com a troca de esquema, o

sacrificado foi o zagueiro Gustavo,
que não ficará nem no banco de
reservas. Ele será substituído pelo
volante Zé Luís, ex-AtléticoMineiro,
que fará sua estréia. O lateral Ceará
retoma para o lado direito em virtude
da suspensão de Alessandro, que foi
expulso. A novidade é a volta de
Triguinho, que cumpriu automática
em [undiaí,

O Marília vive uma situação
oposta ao do seu adversário. Depois
da vitória sobre o Corinthians, o
clima no elenco é de total
tranqüilidade e confiança para
repetir a boa atuação do último

jogo. "Estamos em ascensão na

competição. Em São Caetano será
um jogo complicado, mas temos

chances de conquistar um

resultado positivo", disse o técnico
Luís Carlos Martins. Para a partida,
o treinador não pretende realizar
nenhuma mudança. Segundo ele,
o entrosamento adequado só virá
com a seqüência de jogos.

DAREoAÇÃO-AConmebol e a

organização do Campeonato Sul
Americano Sub-20 se reuniram

ontem para avaliar as questões de

segurança na competição que
acontece na Colômbia. Logo após o
encontro, foi anunciado um reforço
nos estádios e para as seis delegações
que ainda disputam o torneio. A
reunião aconteceu para analisar os
incidentes do jogo entre Chile e

Colômbia, onde torcedores atiraram
garrafas de refrigerante contra os

jogadores e a arbitragem.
O comandante da segurança,

coronel Pedro Benavides, informou
que entre as novas medidas está a

proibiçãodaentradade rádios, relógios,
garrafas ou qualquer outro tipo de

objetos que possam ser atirados. A

delegação chilena denunciou a

agressão sofrida pelo jogador Ángel
Rojas ao receber-o impacto de uma

garrafa de água.Os dirigentes pediram
umapunição ao árbitrobolivianoJuan
Carlos Paniagua, que apitou apartida,

e uma suspensão do estádio
Centenário, onde ocorreramos fatos.'

As reivindicações chilenas não

foramconsideradas durantea reunião,
que se estendeu durantemais de uma
hora emumhotelna cidadedeArmê
nia, palcodos incidentes. Opresidente
do comitê organizador do torneio,
Gustavo Moreno Jaramillo,
acrescentou que os estádios de
Armênia, PereiraeManizales correm
o risco de serem suspensos da

competição.
BRASIL - A comissão técnica

daSeleçãoBràsileirasub-20 convocou
o goleiro Diego, doAtlético-MO.A
medida é uma precaução para o caso
de o titularRenan, que se contundiu
contra o Uruguai, não ter condições
de continuar no torneio. Se isso

acontecer, oBrasil ficaria apenas com
um goleiro, o reserva Bruno. Renan,
que é o capitão da equipe, passou a

noite de segunda para terça-feira em
um hospital, em Pereira, ao lado do
médicoAdilsonCamargo.

�VIAÇA�CANARINHO-=.�,--�
u1n1[ir�p�ffli��m d�E*"idfU:�m
Lazer .. Turismo .. Fretamento

ESPORTIVAS
... AUTOMOBILISMO

FederaçãoCatarinense premia campeõesde 2004
Uma solenidade nessa sexta-feira, em Florianópolis, a Federação
de Automobilismo de Santa Catarina premiará os campeões e

vice do automobilismo do Estado. Os pilotos das categorias Kart e

Pista e alguns colaboradores do esporte serão homenageados na

cerimônia. Ao todo serão 43 troféus que serão entregues durante
o jantar de confraternização. "Essa é a festa que encerra a

temporada de 2004 em Santa Catarina'; disse Vitor Andrade

presidente da Federação.

... VELA

Balneário Camboriú sedia competição
Balneário Camboriú será sede da 1 a Semana de Vela. As regatas
acontecem nos dias 28, 29 e 30 de janeiro e vão reunir cerca de 40

veleiros e 300 velejadores. O palco das regatas será a praia Central
da cidade e, em cada dia de prova, diferentes trajetos serão

percorridos pelos participantes. A competição será dividida em

categorias classificadas de acordo com o tamanho dos barcos. No

primeiro dia, a largada será entre a Ilha das Cabras e a Barra Sul. A

localização exata irá depender das condições do vento. Os

competidores partirão até a ponta da praia de Cabeçudas, em
Itajaí. Em seguida, irão até a praia de Laranjeiras para, então, retornar
à praia Central.
No segundo dia de prova, a regata será longa e os veleiros

percorrerão o mesmo trajeto do dia anterior duas vezes. Já no

terceiro 'dia, será realizada uma regata linear e duas bóias irão
demarcar o percurso: a primeira, junto à Ilha das Cabras e a outra,
na Barra Sul. As duas bóias estarão distantes entre si cerca de três

quilômetros e o trajeto será largar da primeira bóia, seguir até a

segunda e retornar. Os barcos maiores farão esse percurso três

vezes e os menores, duas.

... DIVULGAÇÃO
Fesporte anuncia calendário
A direção geral da Fesporte e seu corpo técnico fecharam esta semana

o calendário de atividades para 2005. Apesar de constar no projeto de
reforma administrativa como uma das entidades a ser extinta, passando
a diretoria da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, os dirigentes
técnicos e operacionais da instituição estão trabalhando para a

execução de todos os eventos previstos para a temporada, As principais
alterações dizem respeito a datas de inscrição de atletas, antecipadas
por causa do novo regulamento geral das competições. A Olesc e

Joguinhos ficaram para abril e os Jogos Abertos em maio. Foram

definidas também as datas para os quatro reqionais de cada um destes

eventos, que voltam ao sistema anterior de disputa, conforme o novo

regulamento aprovado pelo Conselho Estadual de Desportos,
Até março os técnicos da Fesporte estarão ocupados com os

preparativos para a organização e execução de todos os eventos do
ano. O primeiro deles, o IV Fórum Internacional de Esportes, será

J realizado de 13 a 15de abril, no Centrosul, em Florianópolis. A Olesc,
de 22 a 30 de julho e os Joguinhos, de 22 de setembro a 10 de
outubro ainda não têm sede definida. A 45' edição dos Jogos Abertos
está pr�ramada para Chapecó,de 3 a 12 de novembro, Uma novidade
do calendário é a programação para Florianópolis, de 8 a 19 de junho,
dos Jogos da Juventude, evento do Comitê Olímpico Brasileiro, com
a mesma faixa etária da Olesc, disputado tradicionalmente em Brasília,
no começo de dezembro.

... INTERNACIONAL

Sete zagueiros disputam vaga
o Internacional tem sete zagueiros brigando por duas vagas no

time titular. Sangaletti, Herbella, João Guilherme, Júnior Paulista,
índio, Wilson e Vinícius começaram a disputa no grupo. Os dois
últimos largaram na frente."É uma concorrência saudável. Aqui
ninguém é titular no nome.Quem estiver melhor, vai jogar';afirmou
Vinícius. Sangaletti, capitão do time em 2003, respeita a decisão
inicial do técnico Muricy Ramalho.

EXTRAVIO DE
NOTA FISCAL

�.COPARENAIJLT
�_, CJJo
ACOMPANHE O PILOTO

PElOSITE

MARCATTO S. A. , porta
dora do CNPJ 84.430.792/
0001-24 e Inscr. Est.

250.050.510, comunica
extravio da Nota Fiscal

nº139128, tornando a

mesma sem efeito.
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Confirmadas oficialmente as datas da turnê
i ,l;íràsUeira de Lenny Kravitz. ,

r . Dia 1'6 de março, em Porto Alegre, no Estádio
'olímpico. Dia 18 de março na Morumbi, em São
Paulo, e pra completar, fecha a série de shows no
dia 191de março na Praça daApoteose no Rio de

; Janeiro. O show anunciado que aconteceria em
·

Brasílla não passou de uma confusão feita ela
assessoria de imprensa do cantor, que voltando
ao visual antigo, tocará sem chapinha.

Tiesto, Tiesto, Tiesto! A maior celebridade da história das pkk-ups, que pela
terceira vez lidera o ranking mundial de top djs,vem a BalneárioCarnboriú no dia 30 de
janeiro para comandar um dos maiores eventos de música eletrônica já realizados em
Santa Catarina.A festa acontece no Ibiza,e começa cedo,às 17h.Segundo rumores está
com hora marcada para terminar somente às 1 Oh da segunda-feira (I!).

Convidado para tocar diante de uma multidão, formada por 70 mil atletas de
todos os continentes,Tiesto fez uma performance apoteótica com uma hora e meia de
duração na abertura das Olimpíadas da Grécia ano passado, façanha inédita na

trajetória da música eletrônica.
Além deTlesto,o Complexo Ibiza,que tem cinco pistas,quatro camarotes, 12 bares

e capacidade para 10 mil pessoas, vai reunir à beira-mar uma constelação de top djs
nacionais e internacionais na festa que vai ser um marco na cena eletrônica brasileira.

Valores dos ingressos: R$80,00 (primeiros 1.000); R$100,00 (2.000 unidades);
- R$150,00 os demais (o Ibiza tem capacidade para 10.000 pessoas).

Para sabermais:(47)264-1158 ouwww.lblzaweb.coll1b.r.

Carnaval no Baependí_ Os bailes
acontecerão dias 04 (sexta) e 08 (terça) de .. ,

fevereiro, à partir das 22:30h no Salão Principal
do Clube.

A banda responsável pelo agito dos
foliões será com Po'p Band.

Ingressos antecipados à venda a partir do
dia 31 janeiro na sede do clube, aos valores de
R$1 0,00 para sócios e R$15,00 não-sócios.

Sábado.dia 05 a festa será na Notre.

JOVEM QUINTA-FEIRA,27 dejaneiro de 2005 lDtilt1fJitil.XejiluiO
�.,

j
,
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por Max Pires e Ricardo Daniel Treis
- Choperia Bierbude
Música aovlvo com BandaTrivium (Jaraguâ),

-Dia 27,.,Qulnte-feirall
- Cachaçaria AguaDoce
Música aovivocom Peninha (Pomerode),

- Ladies Free I Notre
Acesso feminino liberado até meia-noite, Fazerido a noite,
dj Jairo Djoy mais residente, Ingressos antecipados na 115

Chopp Bar, Posto Mime Kohlbach e O Boticário do

shopping.

,gla�8 Se�"'f@irª11..

-
- Choperia Bierbude
Música ao vivo com Elisângela Dias (Blumenau).

- BaliHai I Porto Belo " . .

Balada com djs Songa e Robson na Tenda�L01(l'e;k-beça no
Hip Hop e djs Ruan Suíço eThor ria pista eletrônica.
Na hora ingressos femininos R$15,00 e masculinos
R$20,00.

IDia�S Sábado/I
- choperi:Bierbude
Música ao vivo com Isabel e Acácio (Blumenau).

- Banana Joe I Ubatuba
Balada do Banana, com banda Identidade Secreta e di
Rodrigo Aguiar.lngressos na hora à R$15,00.

- Café Pinhão I Perequê > vide nota

- Bali Hai I Porto Belo
Djs Songae Robson haTenda e K-beça no Hip Hop.Na hora

ingressos femininos R$ 15,00 emasculinos R$20,00.

- Bali Hai I Piçarras .

Banda Beethovens no palco, di Leandro na pista principal
e Lolo no deck. No Templo do Sol di Rava rnaís convidados.
Na hora, após as 23h30min: R$12,00 feminino e R$15,OO
masculino.

-.DiaII Dgmm9011
- Choperia Bierbude
Música ao vivo com James Fer(JOinville).

-Ibiza I Camboriú > vide nota

O toque já foi dado semana passada, mas
não custa lembrar: Gilberto Gil estará
.api'ese.ntando-se pela segunda vez no palco do
Café Pinhão neste sábado,dia 29..

. Ingressos antecipados estavam à venda ao
valor lnlctal de R$30,00. O valor final foi definido
para R$40,00.Avendagem está limitada em 8.500
ingressos. Camarotes estão disponíveis ao valor
de R$3.000,00, dando direito' à 20 acessos e

· respectivos ingressos, visão priveleqlada, e uma

taxa considerável de consumação.
· Para maiores informações o contato é (47) 369
5á80pupelosit�Yf\i'i,! Il.fj PhW9...wm...b.t.

Prêmio Framboesa de Ouro 2005
Foram divulgados os indicados ao Framboesa de Ouro

2005, uma premiação que é feita todo ano antes do Oscar para
elegere ridicularizar os piores do cinema .

Este ano os campeões de indicações foram Mulher-Gato (7)
e Alexandre (6), seguidos por As branqueias (5) e Fahrenheit 11
de setembro (5).

A participação de Fahrenheit 11 de Setembro chega a ser
cômica, visto que é um documentário tendo seus "personagens"
eleitos como péssimos atores.
Concorre nas segu intes categorias:
- Piorator,GeorgeW.Bush;
- Plordupla em cena,GeorgeW. Bush &Condoleeza Rice;
- Pior atriz coadjuvante,Condoleeza Rice e Brltnéy Spears;
• Piorator coadjuvante,Donald Rumsfeld.

Balada Combat_ O promoter Chico Piermann
abre a temporada 2005 de eventos alternativos
da cidade promovendo dia 11 de fevereiro,
sábado, a apresentação do top dj Fabrício
Peçanha na Recreativa Duas Rodas.
Participando da noite estarão também os djs
Alex Dias,Guilherme EP eCarlos Fuse.

•

Maiores informações com o decorrer das
semanas, ..

Gilberto Gil no Café Pinhão

'

..
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Transporte terrestre
também é com a

Brasil Aero Cargo.
Consulte!

o
O �� ------------------------------

----�-------------------------------

47371 0363

Ruo .,"ardo Do,nbuJCh, 800 • Jarosuá do Su' • se

Fone (47) 371·4000 Fax (47) 371·6124
rOlu'OcaroluCllllv.'culo•.com,br
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2 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA,27 de Janeiro de 2005

(47) 7 "1712
213 ...1001 maun

:M.otos
Rua: Ângelo RUblni, 180

Bafra do Rio Cerro

Jaraguá do Sul w se

VOLKSWAGEM
Gol Power 1 016w, comp. Azul G 2002
Gol Plus 1016w Prata G 2001
GolMI Branco G 1999
Go11.0 4p Branco G 1998
Gol I Branco G 1996
Gol CLl1.6 Vermelho G 1996
Gol CL 1.6 Vermelho G 1996
GolCL Preto G 1995
Gol CL 1.6 Branco G 1990
Saveiro 1.8, cl opcs. Vermelha G 2001
Saveiro SL 1.6 Branca G 1998
Santana Evidence Preto G 1997
Kombi env. Branca G 1995

GM
Astra Sedan GL 1.8 compl. Prata G 2001
Vectra CO Branca G 1998
Vectra GLS Verde G 1995
KadeH GL Cinza G 1997
Corsa Wind Bordô G 1994
Monza SLE Cinza GNV 1992

FORD

Escort Ztec 1.8 compl Bege G 2000
Escort Hobby Azul G 1996

FIAT

Florino Furgão 1.5 Branca G 1997
AUOI

AudiA3 Preto G 1999
PICK-UP

Mitshubishi-Pagero Preta O 2001
F-1000 Gabinada Turbo Vermelha O 1993

F-1000 Gabinada Turbo Prata O 1989

Sportage 4WO Verde O 2001
F-250 XL Preto O 1999
F-250 XL Cinza G+GNV 1999
5-10 Gabinada comp Branca G 2000

5-10 Preta GNV 1996
Blazer OLX Prata G 1998

Courier CLX Branca G 1998

Ranger XL compl. Prata O 2001

MB 5printer compl. Bordô O 1997

I

1II11I
IIIII

(371-1970)
Compra - Vende
Troca - Financia

!, Nõo FechamosAlmoço
Horario de Funcionamento

Das 8:00 ás 19:00

Rua Fritz Bortel, 99 - Boependi
Joroguá do Sul- se

oteção lateH.l1. Farõis com dupío retletor õptico,'
'ques na cor da �r(oc$ria, Hodômetro digital.

�,3.5�91(6}
• + pintura metálica. Via internet. ,

,il9.990;
+ pintura metálica.

JOINVILLE
435 - 3700

JARAGUÁ
370 - 6006

•

pletaw�Jll_
;_,_.....=""""'---.."vefmetha'--,1�84---l1

Promoção válida de 15Jo1,a 28/02 de'2005

Rede renault, Mais de 150 Concessionárias no Brasil Vale do Itajaí e Litoral Norte - se

�

Liberte ITAJAí
346 - 7400

BLUMENAU
322 - 8800

Financeira Renault

groupe RCI Banquo

(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 linhas 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 anaIise 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 Scénic Alizé 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 ,O 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-sa a versões especificas, A Renautt reserva-se o direito de alterar as especificações de

seus veiculas sem prévio aviso, Preserve a vida, Cintos de segurança em conjunto comair bags salvam vidas,

,
I
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CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

R$ 3,500,00 + 32 x R$ ESCORT - vende-se 1.8, financiado, Tr: (47) 374- FUSCA-Compra-se, em
245,00, Aceito moto no GL, 00, 4p, OH, aro 1117 ou 9975-01 17, bom estado, qualquer
vir, Tr: 9121-1745 ou alumrnlo. R$ 16.800,00, ano até 79. Tr: 9975·
376-3274. Tr: 9967-9864. ESCORT - Vende-se. G, 0078, após 19h,

1.6, 90. financiado, Tr:
(47) 374-1117 ou 9975-
0117,

ESCORT - venoe-se, 85,
álcool. Pneus, lata e

motor em ótimo est, R$
3.600,00 aceito troca. Tr:
8806·9250,

FUSCA - vende-se ou

íroca-se, 76 por moto,
R$ 2,000,00. Tr: 370-

F-1000 - Vende-se ou 9010 cl Alcides,
troca-se, 87, prata, OH,
ótimo est. Tr: 275-4100,

UNO - Vende-se, SX, 4p,
97, VE e O, R$ 10,000,00

...._ aceito carro de menor vir,

... ITr: 9114-2451 el
, Reglnaldo,

FUSCA - Vende-se, 75,
amarelo claro, lata,
motor 1.600 e pneus,
ótimo est, R$ 2,500,00,
aceita-se moto, Tr: 8806-
9250,

Consórcio
UNIAO

CHEVETTE - Vende-se, UNO - Compra-se, Mille,
79, cl RO, Tr: 276-2068. 4 pts, cl ar. Pago á vista.

Tr: 370-4508.

CHEVETTE - Vende-se,
83, g as" 1,6, R $ UNO - troca-se, 91 por
2,800,00, ou troca-se por I

carro de malar Vir, Kadet
carro até R$ 9,000,00, ou Gol. Tr: 376·2601,

pg a di!.. Tr: 91 56-5575,

ESCORT - Vende-se, 85,
borde mst., pneus, lata e

motor em ótimo est, ale.
e cl klt multi trava, R$
3,5000,00. Aceita-se
moto, Tr: 8806-9250,

MONDEO - Vende-se,
97, top de linha, estudo
troca, R$ j 8.500,00,
part. Tr: 371·6000 ou

9991-6798,
FUSCA - vence-se, 78,

PAMPA - vence-se, 89, motor novo, Aceito troca
ótimo est R$ 5.400,00 pi moto ou Blz, Tr: 371-
aceito outro carro na 7542 ou 8405-2364,
troca, Tr: 275-4100,

ESCORT - Vende-se, 97,
UNO - vence-se, 1.5R, p r a ta, c o m p I. R $

CHEVETTE - Vende-se, 88, alc., trio + rd, azul. R$ 13.8000,00. Tr: 8807-

84, 'Verde met, ale, Tr: 4,200,00, Tr: 91 31-41 00, 1094,
371-7542/8405·2364. FUSCA - Vende-se, 80,

UNO-Venda-se, ELX, 94, ESCORT - vence-se, est, orlg. R$ 3,600,00.
4pt:NTE. R$ g,OOO,OO, Tr: mod, Europeu, 94, 1.8.

=�
Tr: 376-3666 cl Paulo,

9105-9866, R$ 9,500,00. Tr: 273· �
0233c/Nelson,

.

- FUSCA - Vende-se, 80,
motor 1 ,600, branco, em

ESCORT - Vende-se. FUSCA - Compra-se, 69 ótimo est R$ 3,500,00,
Europeu, 1.6,. a ale. ou Inferior, Tr: 372·3922, Tr: 370-7863,

VECTRA - vence-se CD,
2,Q, 1.6 v , branco, 97,

, compl. R$ 16,500,00 +

.o o n 5 Ó r c I o o u R $
22,500,00 Â vista (si
acessórios), Tr: 9118-
0313/273-5542/372·
6902,

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

.. ( 03) três contemplações;
mensale. '

'

* Antecipação de parcelas há
ordem direta ou inversa,
.. Lance embutido de até 30%,
.. Redução das parcelâs após a
contemplação, ..

'Prazo Indeterminado para
taturamento.
W Sem taxa de adesãô'
* Sem taxas extras durante
todo o plano,

.

• Livre escolha do ve'icUló,
• Planos de até 80 meses

,

. para pagar. ." 'I
• FISCALIZADO PELO BANCO CeNTAAL�
DOQ:( osoo 992345)

Atendemos linha geral:
BRAVA -Vende-se ou

troca, Fx, DO, prata. AC,
VE, TE, AL. Rd 15. R$
22,500,00, Tr: 371 -0476
ou 9902-5882,

ELBA - vende-se, 94, 4p.
R$ 7,800,00, Tr: 371-
6000 ou 9991 ·6798,

NESTE você PODE CONFIAR!

INJEÇÃO ELETRÔNICA

Venha conferir nossos serviçosl

(047) 376·0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio cerro- Jaraguâ do Sul· SC

Solicite a visita de um de nossos
representantes

TELEVENDAS

( 47) 371�8153 I 9122·6233 I 9925-8966: t'
Rua: João Januário Ayroso, nO 80 sala 03 • Jaraguá Esquerdo .

'

site • www.uniaocaLcom.br •••• E-mail: uniaosilver@netuno.com.br.

TEMPRA - vence-se,
97,compl. Tr: (47) 374·
1117 ou 9975-0117 cl
Édio,

TIPO - vence-se, 95
modo IE cornpl-steto, 4p.

TODA LINHA DE ACESSÓRIOS
PICK-UP E AUTOMÓVEIS

" (47) 372-2900
Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se
E-mail maranannl.autepecastgterra.cem.br

o alto espírito de inovação
Está presente no kit de

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

aparência de off-road.

VENHA CONHECER ESTA
NOVIDADE!

/
. ,.
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Peugeol compl.
Fiesla 2p Ar/Dh

Aslra Halch

Palio 2p
Uno Mille

Uno 4p 1.0

Gol4p
D-20

Gol4p

Gol2p
F-754x4

00

99

99

97

93

99

04

92

99

00

78

azul

cinza Veclra GLS

Paratl 1.0 Clopc
Co;sa Sedan GL 1.6

Fiesta

Fiesla

Escorl L C/opc
Chevy DL cl rodas

Logus GL comp

Monza GL

praia

grafite
vermelho

prelo
branco

branca

verde

branco

azul

370R3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul • se

Palio SX eomp

5-10 Diesel comp

S-10 eomp + GNV

Celta 1.0 2P.

Eseort GLX, Completo
Corsa Wagon GLS

Astra GL Sedam COMP

Pcugeot 106, Completo
Uno Mille SX

Escort Hobby
Gol G 1114p
Clio 1.0 4P.

eno Sedan Completisimo
Fusca 1300 L

Palio EL

Fiorino

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

373-0806
3.73-1881

Vermelho

Cinza

Preta

Vermelho

Bege
.Cinza .

Branco

Prata

Prata

Prata

Branco

Branco

Grafite

Branco

Roxo

Branca

Cella4pc/ar
Goll000 16v cl OpC.
Goll.8

Aslra Sedam 1.8 GL campo
Palio EX 4p e epc.

Ranger Splash cumpt (6 cc)
VectraGLS

Fiesta Berson cl DH

Fiesla Berson clAr
Gol Plus

Blazer 2.4 compl + rodas

Scenic RT 1.6

Scenic RT 1.6

Veclra Gls

00

Sanlana Quantum GLS GNV comp 88

Santana Quanlum alc 89

Gol CL gas 91

Corsa Sedan 99

Veclra GLS comp gas 95

Veclra GLS comp + GNV 97

Pick Up corsa GL comp - ar 96

Escorl Hobby 96

Escorl 86

Peugeol 306 comp 95

00

DO

2001

1995

2001

2002

2000

2000

1999

1999

1998

1996

2U04

2003

2002

1983

1997

1990

branco

branca

azul

bege
.prala
dourado
branco

branca

prata
dourado

azul

branco

verde

Palio EX 4p/opc

Palio ELX 1.6/4p
'R$ 14.800,00
R$ 12.900,00
R$ 21.200,00
R$ 11.500,00
R$ 8.500,00
R$ 3.800,00
R$ 12.200,00

Escort GL 1.8/4p/comp - Ar

Gol Special 1.0/2p/comp-DH

Goll.0 16v/4p

Go" 1.6
Golf 1.8 GTlTurbo
Gol 1611comp
Gol GT
Omega CO
Omega CO
Omega CD 3.0 Automatlco
Tipo 1.6
Uno 1.3
UnoMllle
UnoMltle
UnoMl/le
Ford Ka cemp
Monza 2.0
&or$31.0
Ford Versares 4p
D�10 com Baú
Saveiro 1.8
Saveiro 1.6
Chevl1.6
Goll.8
Caravam 6ec
Chevett 1.6

. Chevett 1.0Junlor
fusca 1.500
l-20D comp
CG Tltan I<S
Passat

üas
êas
Ale
Gas/GNV
Gas/GNV
Gas
üas
Ale
Gas
Gas
âas
Gas
Ale
Gas
üas
üle
Gas
Gas
Ale
Gas
GaS/GNV
üas
na.
Gas
OI.
ãaa
Gas

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
Dege

1999
2000
2000
1906
1994
1997
1993
1994
1985
1994
1992
1991
1997
1989
1995
1995
1980
2001
1999
1987
1995
1990
1984
1993
1980
1996
2001
1979

Goll.0 MI eomp
Goll.6 CLI DH
Gol Special
Gol LO 16V GIII4p
Santana Quantum 1.8 GL comp
Voyage
Voyage
Furio 1.8i ZX comp
Fiesta 1.0
Escort 1.6 GL ale
Escort 1.6 L

Verona GLX comp j

Verona 1.8 GLI
Veetra CD eomp + GNV

.

Corsa Wegon c/ope.
Corsa Wind
Monza Gl4p comp
Opala comodoro 4p comp
Kadett SL EFI
Palio 1.0

Tempra 16V 4p eompl
Tipo 1.6 IE 4p eomp
Uno EP 4p e/ope

branco

prata
prata
branco
bordõ
bordá

preto
prata
vermelho
verde
cinza
bordá
azul

branco
verde
branco
azul
bordo
branco

prata
branco
azul
azul
verde

praia
Cinza

branco

Verde

Verde

preta
hran
prelo
verme

azul

branca

praia
praia
cinza

dourado

Azul

praia

prelo

branco

1984
1988
1995
1997
1989

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

03
00

96

99

01

94

97

03

03

95

01

02

02

G
G

G

G

G

G/GNV
,

00 G

98 G

98 G

02 G

98 G

R$ 8.900,00
R$11.900,OO
R$ 12.900,00
R$ 11.500,00
R$ 13.900,00
R$ 16.900,00
R$ 10.900,00
RS 3.800,00
R$ 5.500,00
R$ 10.900,00
RS 10.500,00
R$ 5.300,00
R$ 8.800,00
R$ 7.300,00
R$ 8.900,00
RS 24.000,00
RS 16.900,00
R$ 9.300,00
R$ 10.900,00
R$ 5.900,00
R$ 7.900,00
R$ 12.900,00
R$ 9.900,00
R$ 9.300,00

R$,1�.3EO�0� ,

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - 275-2488 - 9903-2936
Blazer DL comp
Veetra GLS 2.2 comp
Corsa Wind AQ/limp/desmb/RLL
Merlva 1.8 ,omp
Meriva 1.8 comp
Uno Eletronic
tempra IE
Uno Elotronic v/trava! 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,
Eseort GLX 16V F
Courler 1.6L
Scenic RT 1.6 comp
Kangu 1.6 completa
Clio Authentic 1.0H 2 portas
Clio EXP 1.6 16V completo
Scenle E,p 1.6 16V comp
Goll00DI
Pajera 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
Cinza
Vermelho
Branco
Cinza
Preto
Branco
Branco
Prata
Prata
Azul
Branca
Cinza
Prata
Branco
Cinza
Verde Met .

Vermelho ou Prata
Amarela
Prata
Vermelha

Gas
Gas
üas
Fie,
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas/GNV
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Ga.
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas/GNV
Gas
Gas

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 276-3466

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

Brava SX 4p
Clio RLL
Clio 1.6

Tipo 4p
Renaull.6
Celta
Passai Alemão cl kil gás
Honda Civic
Mercedes C180
BMW Americana
Calibra
Senic compl.
Renault Furgão Express
Kadelt
Palio EX

Pampa

Gol CL1.6

Omega GLS 2.2

Monza SLE comp
Kombl

Clio LR 1.6

F-lODO

Corsa Millenium 4p 1.0
Goll.8 MI

03
98
99
96
98
02
96
94
95
95
95
00
98
98
97
93

Bege
Vermelha

prelo
prelo
azul

branca
cinza

preta
praia
Vermelho

Verde.
branco
verde

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

Gol16v

Gol! GTI

Santana cl ar + dir
Passai Village GL

Corsa Sedan Classic

Corsa Wind 1.0 4p
Blazer OLX 2.8 4x4

Meriva 1.8 8v

Monza Sl/E
Escorl GL1.6
Fiesla Class

Escorl L

Mercedes 608

2000

1995

2000

1985

2004

2002

2000

2003

1985

1995

1999

1988

1983

1999

1997

!Ias

gas

gas
gas

gas

gas
die

gas

gas

gas

gas

alc

die

vermelho

branco

branco

cinza

prelo
branco'

branco

prata
cinza

branco

vermelho

praia
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FINANCEIRA
VVotorantim I Finanças

VElcULOS
370-7516

ompra Troca
ua Walter Marquardt, 1850 -. Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul· se

Vermelha

Cinza

branca

Azul

Cinza

branca

bordo

Azul

Vermelho

'Branca
Azul

Bordo

Vermelho

94

93

96

92

96

95

95

88

94

00

91

96

86

Flesta 1.0 4p

4p

2p

2p

4p

2P

2p

2p

4p

2p

2003

2003

2003

2002

2000

1996

1995

1995

1990

1983

Prata

Hilux Sw4, diesel

Florlno lurgão
Santana GLS compl.

L-200 Diesel

Florlno plck up
Goll

Santana GLS compl

Logus 1.8 GL

Corrler GNV 1.6

Monza Classlc comp
IV S-10 comp GNV

Celta 1.0 VHC Branco
Chassi Branca' R$ 95.000,0002/02

Saveiro 1.6 Ac/GNV Branco

Saveiro 1.8 Plus Branco R$ 63.000,0003/03 Carroçeria Branca
IV

Vectra 2.2 comp Preto

99/00 R$ 54.000,00Golll.0

Golll.6

Baú VermelhoBranco

Vermelho

97/97 Chassi Azul R$ 65.000,00S-10 AC/OH Vermelha

Monza SLE 2.0c/opc Branco

BrancoChevett

Amar;l,,'! 370 ..2769
U'I'OMOVEIS '

CARROS NOVOS E USADOS Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 - Centenário

Coro lia XLI 16V. - gas, 4p, compl. prata 2005 R$ 53.000,00 Honda Clvic comp teto + couro
Galaxie 500
Saveiro
CB 450 OX
Bellna II GL
Monza SLJE
Pegeout 306
SlIverado OLX
Oakota Sport 3.9 C/ GNV
RO 350 R
Apolo GL
Paratl16V
Blazer GNV
Oodge/Oart
Bug Duna 1.600
Peugot 307 SW comp
Palio EO
Celta 1.0 4p
Goll.0 1.000 Plus
Santana Gll.8 comp

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

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

Corsa hatch c/ar 4p

Corsa Wind 2p

Gal City GIII compl 4p

Gol Special 2p

Voyage CL

Uno Mille Smart

Uno Mille Smart

2002

1997

2003

2002

1987

2001

2001

2004

2001

branco

vermelho Gas Corsa Wlnd 1.0 - gas., 2p, básico vermelho 1995 RS 9.800,00

Gasprata Courier Sport 1.6 L - gas., Compl. prata 2001 R$ 21.800,00
Gas

Gas

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

prata

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

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

GasMille Fire Básico branco
Monza SL 1.8 - alc/desm. branco 1988 R$ 5.500,00

GasFlesta GL 4p branco
Palio EO 1.0 - gas., 2p, lim., Oesm., Ar q preta 1998 R$11.700,00

Fone: 370-2109 Ruá Valdemar Grubba N� 3841 Centenario
!' r ;

"'-

311-0802
311-8281 I;'

, ,

Veículos
371·4570/376·2895FRONTAL

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Cenvo - Jguá �o Sul
Celta 1.0 vhc

Corsa Sedan 1.0
Corsa Sedan 1.0
Corsa Wlnd 1.0
Corsa Super 1.0
Vectra 2.0 GL
Kadetl GL 1.8
Ka 1.0
Ford F-lODO

Ranger XL GNV
Escort Hobby 1.0
Escort Hobby 1.0
Gol Gllll.0 16V
Gol Mll.0
Gol GL 1.8

'

Voyage GL 1.8

Honda Fit LX comp
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
Flesta Personalite
Ka GL
Flesta comp
.seenle RT 1.6 comp
Corsa 4p
Scenlc RT 1.6 comp
Courrler
Corsa Hacth Mod Novo c/ Trio/ar
Palio Wekend ELX comp
Palio ELX 1.3 Flex
Astra Sedam GLS comp
Clio RT comp
Vectra GL comp

Prata
Prata
Azul
Verde
Bordo
Branco
Cinza
Vermelho
Branca
Preta
Vermelho
Vermelho
Prata
Branca
Prata
Prata

vd. trv. ai. pers.
ar quente, d.z.!. Película
trava d.z.!.

limp. traz. ar quente
4p, ar quente, limp. traz.
completo
ar cond. dir. Hldr.
trio

d.h., ar quente
dlr. hldr.

limp. traz., ar quente
limp. traz., ar quente
completo
rodas e cd
l' dono, cd, trv., Alarme
l' dono, ar quente

2003
2001
1999
1997
1996
1998
1995
1998
1997
1997
1995
1995
2000
1997
1993
1995

prata
preto
branco'
branco
cinza
cinza
prata
prata
bege
cinzq
prata
vermelho
azul
branco
cinza
verm
bco

2004
2002
2002
2001
2001
2001
2004
1999
2004
2003
2004
2003
2000
2001
2001
2002
2002
2002
2004
2000
2002
2000

Senlc RXE 02Prafa

Gol Vermelho 03

02Gol Branco

Gol GIII8V 00Branco

Gol Limp/Oes 02Branco

Corsa Sedam 4p/tr/ala/des/Aq 01

Rua Bernardo Dornbusch, 1658 • 300 mt após Marisol

�
VEíCULOS

Rua Pref.Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

Gaiola
Van
Palo Class lc
fusca
Gol
Santana
Goll
Pick Up Corsa
kombl
Belina
Sanlana
Veclra
Monza
Corsa W
Eseorl
Uno EX
Tipo
F600
Pampa
Eseorl
Classe A

Pick Up Corsa
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Wind 1.0 4p
Corsa Wind 1.0
Corsa Gl4p 1.6
Seenlc 2.0 comp
Courl" 1.6l
Cella VHC 2p
Gol Power 1.0 4p/ar
Go11.02p
Go11.0 2p
Vactra GlS comp
Vectra 2.0 copm
Grand 610zor OlX 4.2 T8
Blaz", 2.2 comp
Mogano RXE comp
Silvara do 81azor
S-10 2.5 OlX
l-200 4'4 compl
F-1000

R$ 3.500,00
RS 53,000.00
R$ 15,000,00
R$ 2,300,00
RS 3.800,00
R$19.500,00 - 6.500 + 21.666,76
RS 19,500,00 -16.000 si som
RS 13,000,00 - c/lona prol.
RS 12.300,00 - 6.000 + 23.400
R$ 6.500,00
R$19,5oo,00 - 6.500 + 21. 666,78
R$14.500,OO - GNV 17.000
RS 5.600,00
RS 13.500,00
RS 9.500,00
RS 9.500.00
RS 9,600,00
RS 21,000,00 - motor 1113 Hoku
RS 6.100,00
RS 17,600,00
RS 34,000,00

2004
2001
1997
1973
1965
1999
1996
1997
1995
1990
1999
1994
1969
1999
1993
1995
1995
1971
1969
2000
2001

amarelo
branco

prata
branco
azul
branco

preto
branco

boge
prata
branco
cinza

prata
branco

prata
azul

grafile
azul
cinza
azul

G
O
G
G
A
G
G
G/GNV
GNV
G
GNV
G/GNV
G
G
A
G
G
O
A
G
G

2003
2002
2001
2000
1996
2000

. 2001
2003
2003
1999
1998
1999
1996
1999
1999
1999
1996
1997
1993
1969
1994
1994
1998
1968

Tempra 16v ouro

Vectra GL compl + GNV

Tralller Angola c/l eixo

97

97

90

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$ 11.500,00

R$ 13.600,00

R$ 11.300,00
R$ 7.800,00

R$ 12.000,00
R$ 2.300,00

Prata
Branco
Azul
Branco
Azúl
Branco
Branco
Branco
Preto
Cinza
aranco
Branco
Prata
Branco
Branco
Branco
Preta
Azul

Gas
Gas
Gas
Gas
Gal
Gas
Gas
Ga.
Gas
GNV
GNV
Ola
GNV
GNV
Alc
GNV
Die
Die
Alc
GNV

Kombl stander c/ll lugares 95

Escort Xr3 89

Goll GTI comp 95

Goll.000 96

Paratl CL 1.6 97

Gol 96

Monza 91

Monza + GNV 95

Passat 79

...
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6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA,27 de Janeiro de 2005

SONTrpppel Car
,

VElcULOS MULTIMARCAS compra � vende· troca· financia· novos e usados
Rovondlldllra exclllslca da roolão dI! Reboqlllls Plrâmlco9

273.1933 Compra· Vende· treca- Financia
Ilrllul oomp ,

Plok UP COIII18 km Orla
0011.0 MI
0011.8 (boll)
Che"lIe
Sellnl L U
Eloorl Europel OLX oomplelo
Eloorl lelde
EloorlOhl1
Ford Llndllem couro
Brllllll
VOVlal
Jeep em oouro/dh/lrelo I dlloO
001 Preplrldo (Oe Corrldl)
Opala SLE .ompl
Audl A3 1.8 T lurbo
FUIOI
Plmpa1.8
Omega Suprema OLS lop li_h a, oompl.
Elbl
001
001 Rollng Slones
'·1000 Oab. Dupla oomp. Turbo

verde mel
brlncl
brinco
prelo
bege
bege
Itul
pllll
verde
alui
brancI
verde
Bordo
Alui
Verde
prelo
bege
prall
lIul
Izul
brinco
vermelho
prall

D8
03
11
IS
aa
88
18
ao
BD
80
80
88
88
17
8D
08
11
Dl
DI
88
84
D8
84

o
O
O
O
A
A
O
O
O
ONV
a
A
O

R$ 6.600
A
O
o
O
O
A
o
o
o

Celta 2p Baslco
Celta 1.0 2p
corsa,Sedam Super 4p

. Corsa 1.0 4p
Saveiro 1.8
Vectra Sedan comp
Gol
0011.82p
Uno 2p compl
CO KS básica
CO KS básica

2004
2002
2001
1998
2001
1997
2003
1997

199,7
2003
2003

branco

preto
branco
verde
branco
prata
branco
vermelho
branco
verde
verde

Tel: 371·7212 Cei: 9963·7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 • Vila Lalau�ua Erwlno Menegottl,1530 • Vila Rau • Jaraguã do S.ul

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax:276-3466

em perf. est. de eonserv.

Tr: 37'·8772 ou 9'0'-
3494.

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

96. Pessoa assume o

financia. ou entrego
quitado. R$ 10.500,00.
Tr: 273·'860.

PARATI SURF - Vende·
95/94.orlglnal., azul. R$
l' ,500,00. Tr: (47) 379·
'3'4 ou (47) 379·2573.

VOVAGE - vence-se ou

íreca-se, Â gasolina, 84,
preta. R$ 3.600,00. Tr:
8806·9250.

i
GARELLI - vence-se
Saek's, 82, em ótimo est.

R$ 280,00. Tr: 8806·
9250 elCarlos.

GOL - ccman-ee, GIII,
av, 02/03, ou celta VAC,
03/04, Tr: 372·0389 ou
9'43·0509.

BIZ - Vende·se, C'OO,
Honda, vermelha, 04. R$
4.300,00. Tr: 9973·
8955.

GOL - vende-se, '000,
95, tunnlng, el néon,
tapete de alumlnlo. Vir. a

eomb. Tr: 9979·0297 ou

376·0589.

CBX - vence-se, estrada, KAWASAKI • Vende.se
97. R$ 3.6000,00. Tr: 1100, 95 Impeeável.Tr:
9953·9966. 370.6603 ou 8805.2654.

CG TITAN - Vende·se
, 25, 02, baixa km, verde.
R$ 4.200,00. Tr: 9975·
'024.

KS TITAN • Compra·se,
02 ou 03, paça-se ii,. vista.
Tr: 372·3573.

GOL - vende-se, Speelal,
02/02, desem., vc.v,
doc. Quitada até final 9,
branco, aceito troca
menor vir. Tr: 370·4810
ou 8803· 7468,

GOL I PLUS - vende-se.

VOVAGE - vende-se, , .6,
84, gás., preto, em bom
est, R$ 3.600,00. Tr:
8806·9250,

COMPRAR-S.E Moto
�
MOTO FALCAON

RO. Tr: (47) 378·18'6. Vende.se,' 01 pi trilha,
tod.a revisada e

GARELLI - ccrmra-se, ·'preparada. R$.'5.450,00.
P"-----------------._..

1)':991.5-4623._ .,
� '\

r
'

370·3113 Wille Car 371- 5917
9149-0840.Joaquim Francisco de Paula- Lote 16

AVI Waldemar Grubba • "araguá do Sul • se
Palio IX oomp Vermelho 2001 Opala 90 Borda GNV R$ 9.700,00
8·10 Olnel oomp Cinza lD95 Flat 147 84 Bege Oas. R$1.600,00
S·10 oomp + ONV Prel. 2001

Cellal.0 2P. Vermelho 2002 Eseort 84 Azul Ale. R$ 2.200,00
"

c,

Eloarl OU, Complelo aege 2000
Chevette 83 Prata Ale. R$ 3.500,00

Caril Wauon ou Clnzl 2000

Allra OL Sedam COMP Branoo 1990 Gol 82 Bege Gas. R$ 2.200,00
Peugeoll08, Complelo Praia lDD9

Uno Mille SX Praia 19D8 Gol 82 Marrom Oas. R$ 2.200,00 .

Eloorl HobbV Prlla lDDS Passat 81 Marrom Gas •. R$1.800,00
OolOlll4p 8rlnoo 2004

Cllo 1.0 4P. Brlnoo 2003 Chevette 78 Bege Gas. R$ 2.300,00 '.

Cllo Seda_ Complellllmo Oraflle 2002
Brasllla 78 Bege Gas. .R$ BOO,OOFUloa1300 L Branca 1983

Palio EL Roxa lD91 CaminhA0 73 Bege Dle. R$ 9.700,00
Flori no Brlnol laaO

Palio 4p oi .r cond. Prlll 2003 Fusca 75 Vermelho Gas. R$1.300,00

VBR - vsnde-ee ou troca
se por papagaio banguela
moto VBR, 02. Tr: 37'·
'335 .

Brava SX 4p 2003 Prelo
Cllo RLL 1998 Branoo
Cllo 1.8 1999 Verde
Tipo 4p 1998 Verde
Renaul19 1998 Bord6
Cella 2002 Praia
Honda Clvlc 1994 Vermelho
Mercedes C180 199B Azul
BMW Amerloana 1996 Branca
Calibra 1996 Prelo
Senlo oompl. 2000 Branca
Palio EDX 1997 Branco
Kadell 1998 Azul
Uno EP 1898 Azul
Uno 2001 Branco
Peugaol 208 4p 0/ ONV 2000 Prata
Cllo RM 2002 Prelo

: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1656 ANTIGO BAR DO OCA

Celta 2003 - 2p básico

.

NX 15& ... Vende.s;':91..
R$ 2.800,00. Tr: 9991-
6798. ' ,

.
,

pALIO AKILA,- Vende,
,

se', 00 .r:;I, part, R$
, .500,0.0. Tr:.3;:'6·' 607.

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

TURUNA - cormra-se.
Tr: 37'·7260.

Classe A 160 2000
Completa

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Fínancíamento

( ) 15
R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora Corsa Sedan 2002 Fiesta 97 2p Palio Yang 2001 4pPalio Fire 2001

",

275-3711
372-1919

v.leULD.

Temos toda a linha de veículos OKm,
com os menores preços

"
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CORREIO DO POVO 7

APARELHO CD - Vende
se, pi carro, Ploneer DEH
P 7300, 9 gráficos, frente
dest., controle remoto,
sem nenhum arranhxo,
R$ 500,00, Tr: 275-0018,

ASCENTOS - Vende-se
dois, de carro dianteiros

pi Saveiro e Gol, de
couro. R$ 200,00. Tr:
370-6651,

JEEP _. Vende-se, 62, seminova, R$ 80,00. Tr:
6cc, 3 marchas orlg. R$ 371-8772 ou 9101-
7.500,00. Tr: 9962-3664. 3494.

JIPE - Vende-se. cl CABRAS • Vende-se
acessórios motor e leiteiras e filhotes. Tr:
pneus novos. Tr: 370- 275-2385.
2370.

L 200 - Vende-se. 96.
diesel, compl. 4p. R$
28.500,00. Tr: 9953-
9966.

CACHORRO - vende-se
filhotes de Cooker,
desvermlnados, Lindos.
Tr: 370-0975, após 19hs
ou 9973-5052 cl Denis.

TOVOTA COROLA - CADEIRA - Vende-se, de
Vende-se. SEG. aut. 00. carro pi bebÃ. Tr: 371-

AUTO FALANTE - Vende- R$ 28,500. 00. Tr: 9953- 1335.

se sub 12, Sravox. Tr: 9966.

9962-8198 cl Anderson.

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

COMPRA-SE - Carro até
Vir até R$ 13.500,00 Ã
vista. Tr: 372-1765.

RODAS - Vende-se
jogos, aro 15, Sino cl
pneu. Tr: 9962-8198 cl
Anderson.

VENDE-SE - Módulo
Soss 2000 wats, modelo
novo. na caixa cl garantia.
R$: 450,00. Tr: 9131-
9660.

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

CUO - Vende-se, 2p, ar,
04. R$ 22.500,00. Tr:

373-0106, el Junior.

DODGE - Vende-se ,

0100, 70, amarelo
igaratá, teto branco,
motor V8 orig. R$
23.000,00. Tr: 371-1478

AEROMODELO TREINA
DOR - Vende-se, ct
motor ASC, 46, radio
futaba, 7 canais, novo. R$
1.700,00. Tr: 275-0018.

AR CONDICIONADO -

Vende-se seminovo,
Cônsul, quente e frio. R$
360,00. Tr: 376-1903 cl
Jéferson.

CAIXA DE SOM - Vende
se, P.800. 2 microfones,
1 tripé. Tr: 9902-5259 cl
Vilmar.

CÃO - Vende-se filhote
de Ihasapso e chitsu,
filhote de gato persa. Tr:
370-1225 cl Robson.

CÃO -vende-se filhote de
Seagle por Vir. R$:
200,00. Tr: 370-8563.

CELULAR - Vende-se,
Slmens A52, cl 2
capinhas, novo. R$
250.00. Tr: 273-0516 ou

8412-0861.

COFRE • Compra-se,
pago á vista. Tr: 9602·
2662 el Eduardo.

COLCHÃO MAGNÉTICO
- Vende-se importado
Kenko Patto e/2 traves
seiros R$ 3.500,00 (real)
por R$ 1.000,00. Tr: 370-
7124 ou 9132-4841.

COMPUTADOR - Vende
se, DX4 100Mhz, drive
1,44, monitor 14",
teclado, mouse, estab.,
em perfeito est, de func.
R$ 300,00. Tr: 275-
0018.

COMPUTADOR - Vende
se, Pentium 133Mhz,
drive 1,44, cd-rem,
monitor 14", teclado,
mouse, estab., mesa de
mogno, em perfeito est,
de func. R$ 550,00. Tr:
275-0018.CELULAR - Vende-se

C210 Motorola, vem cl
capinha branca e de, CROSSOVER - Vende

proteçâo. R$ 120.00. Tr: se, Soundstream Sx2,
376-3415 el Douglas. pouco uso. R$ 250,00.

Tr: 275-0018.BALCÃO - Vende-se de
expositor pi frio 2mts, CELULAR - Vende-se
bom estado. R$ 800,00. C133, Vivo, cl 4 meses

Tr: 372-1294 el Juares. de uso, pré-pago. .R$
130,00. Tr: 273-0651.

BANNER - Vende-se cl
suporte, de saíso de CELULAR - Vende-se
beleza. Tr:370-9209. Nokia 3520. Vir a

combinar. Tr: 9962-8198
clAnderson.BATERIAS - Vende-se, 2

originais, Nokia 8860
(chroma) e um

carregador de mesa

(1 + 1), R$ 70,00. Tr:
275-0018.

BERÇO-Vende-se. R$
120,00. Tr: 370-5576 ou

9952-8812.

BICICLETA - Vende-se,
feminina Sandaw, cl
marcha am rela

CELULAR - Vende-se,
Nokia 3320 TIM, cl capi
nha nova, carregador,
manual, em ótimo est, R$
150,00. Tr: 275-0018.

CELULAR - Vende-se,
Nokia 8260 (neo), cl
capinha nova e uma orig.,
carregador, manual, em

ótimo est. R$ 350,00. Tr:
275-0018.

DOAÇÃO - Precisa-se,
de tijolos e eternites. Tr:
274-8620 c/Valdete.

ÉGUA Vende-se.
Quarto de milha. Tr: (47)
378-1816.

ENSERADEIRA - Vende
se seminova. R$ 150,00.
Tr: 275-1237.

150,00. Tr: 371-5503 ou

9902-7383 clMárcio.

ESTEIRA ELÉTRICA -

Vende-se, CORPORE
FITNESS H·100 (nova).
computador com 6
funçÃes, dobrável (2
POSIÇÂ9S), velocidade
2,5 a 7,5 km/h, Blvolt
(110/220V). R$ 500,00.
Tr: 371-0508 I 372-0902
hor. comI., cl Danielle ou

Anderson.

ESTRUTURA - Vende-se.
Pré-moldada. Tr: 370-
9879 ou 9917�9874.

FITAS - Vende-se de

super Nintendo e CD play
station, vários trtulos. R$
10,00 e R$ 5,00. Tr:
371-8772 ou 9101-
3494.

IASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CELULARES I

�;�"2)
�P

COMÉRCIO E CONSERTOS
DE TELEFONES LTDA

�Consertos de Celulares
(TIM/ VIVO/CLARO/BRASIL TELECOM)
e Tel. Convencionais.

�Toda Linha de Acessórios.
�Telefones s/ fio e convencionais.
� Identificador de chamadas.
Celulares Usados e Semi Novos.

VENHA CONHECER NOSSA LOJA!

FONE/FAX: (47) 273-1902
FREZEER -Vende-se
vertical e/4 gavetas, cor
bege, ou troca-se por '----------------------------------
TV20 ou aparelho de
som. R 250,00. Tr: 371.
8772 ou 91 01-3494.

FRIGOBAR - Vende-se,
cônsul. R$ 250.00. Tr:
371-5917.

GAITA - Vende-se, 120

super 6, preta
amplificada. Tr: 9902-
5259 c/Vilmar.

GALPÃES - Aluga-se
área indl. cl 21.000m2, cl
2 galpÃes e 1 casa em

Schroeder. Tr: (47) 373-
0263.

GANGORRA - Vende-se
p/4 crianças. R$ 50,00.
Tr: 275-1237.

ESCADA - Vende-se pi
mesa de massagem. Ir.

'

GELADEIRA - Vende-se,
370-9209. ótimo estado. R$

230.00. Tr: 371-5917.
ESTEIRA - Vende-se,
Atletic, modo Runner, em
ótimo est. R$ 280,00 Ã
vista ou entro R$ 150,00 e

che ue I 30 dias de R$

GRAVADOR DE CD -

Vende-se, HP + est., +
CD + fonte ATX + maus e

óptico. Tr: 9903-0500.

R. Henrique Piazera, 22 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

..

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
/I"m rú� 4-� tÚkJ, s� ús� Ú 4«4&� 44

íl!?�.� e#H� C4#It- (IúH,� ús� da. /I�

tel
telefonia e segurança

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

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

eletrônica e automação de condomínios.

Centrais telefônicas Intelbras

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

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pi centrais

qj 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 pj telefones

REDES DE I�FORMÁTlCA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

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

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

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horsf, 104· Vila Lenzi· Jaraguá do Sul- se / email: maketel@terra.com.br. Fone/Fax: (47) 371·7007

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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90,00.Tr: 275-1237.lavar, Enxuta e Arno, aut. soft Muller. R$ 250,00. 8408-1668. ,

R$ 100,00. Tr: 371-1335 Tr: 276-0340.
ou 9953-1446. PENTE DE MEMÓRIA -

MICRO SYSTEM - Vende-se, 128MD e

MÁQUINA - Vende-se Vende-se marca Aiwa. 256MD. Tr: 9903-0500.
de costura, Singer cf R$ 200,00. Tr: 370-

gabinete. R$ 350,00. Tr: 6651.
9979-1576 cf Gilmar.

VENDE-SE - Pentium
CO, internet, disq.
Monitor colorido

.Impressora comp. R$
500,00. Tr: 9979-0605.POODlE - foi

IMPRESSORA - Vende

se, matrici.al, 80 coI. R$
350,00. Tr: 9903-0500.

encontrado um cinza cf
MICROONDAS -Vende- rabo. Tr: 376-0890.

MÁQUINA - Vende-se se Bosch. R$ 170.00. Tr:
de lavar, Muller de mad. 370-9367.
R$ 150,00. Tr: 371-
7593.

VENTilADOR - vende
se de teto. Tr: 370-9209.

lACRES - Vende-se, de

latinhas. Tr: 27,4-8620.
MAQ. DE lAVAR ROUPA
_ Vende-se Enxuta 4kg,
cf garantia de 04 meses.

R$ 350,00. Tr: 370-

9367.

PORTA - Vende-se,
sanfonada, 2 de larg. e

2,30 de alI. Pf
resid?ncia. Tr: 371-
5829.

VESTIDO DE PRENDA -

vende-se, verde com

detalhes branco. R$
80,00. Tr: 371-5270 (a
noite)

MINI SISTEM - Vende
se, semi-novo. Tr: 370-

MÁQUINA - Vende-se, 6651.
de lavar, Enxuta. R$
350,00. Tr: 370-9367. MINI SIYTEM - Vende- TECLADO - Vende-se,

se, marca CCE. R$ Yamaha cf disquete. R$
300,00. Tr: 370-6651. 1.500,00. Tr: 273-0779.

VIDEO CASSETE -

Vende-se marca PHILlPS
- 4 cabeças em per!.
funciono R$ 180,00. Tr:
371-8772 ou 9101-
3494.

MÁQUINA - Vende-se,
Lavet Arno, 3 anos de

uso, perf. Estado. R$
100.00. Tr: 370-8878
após ás 17:00h.

MÁQUINA - Compra-se,
de assar frango. Tr:

9142-5319 cf Julia ou

Edu.

MINI SYSTEM - Vende- TELEFONE - Vende-se,
se diplomata modo Novo sem f i O. B r a n c O.

cf CO, AM e FM. R$ Panasonic. Preço á

70,00. Tr: 370-6651. combinar. Tr: 276-0340.
MÁQUINA - Vende-se,

MÁQUINA - Vende-se de tanquinho e centrifuga NIKE SHOX - Vende-se, TOlDO-Vende-se pf
12 molas novo na ex, porta, azul, cf1,50 de

orig. R$ 600,00. Tr: larg.x 1,20 prof. R$

VIDEO CASSETE -

Vende-se, 4 cabeça,
Panasonic. R$ 390,00.
Tr: 9979-1576 cfGilmar.

,

COMPUTADORES

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

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

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de CD
e Leitor de DVD

Maquinas
Digitais

Estamos também com curso de
informática básica e avançada.
Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última geração.

Um micro por aluno

Suprimentos
Novo sistema de recarga de cartucho, venha
conhecer este novo método que com eie
você pode chegar a economizar 50% de
seus gasto)3 com tinta! Faça-nos uma visita e

confiraesta novidade.

Venda-de Equipamentos para ioforrnátlca
ASSistência Técnica Especializada. '4t

Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

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

"Um cllck em sua vida pessoal e profissional"

Periféricos Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

SuprimentosAssistência Técnica

Especializada
Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

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

R$ 15,00 deslocamento ôlOutras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

Acessórios '--informatizaçãoI· de comércio e
.

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pi emissão
de N.F., Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles
administrativos de ges
tão empresarial.

Oferta--
MICRO a partir de:

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

Configurações: AMD 2.2 GHZ - 128 mb
de memória, Hard Disk 40GB, fax

modem 56k, cd rom LG 52x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de

vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"
drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w,

.

caixas de
som amplificada, 180w, placa de som

e rede integrada

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

I: I
i
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FINANCIAMENTO
",' -:

. AUTO ESCOLA

Centro de Formação
de CondutoresAPOSENTADO

E PENSIONISTA
DO INSS

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via. IGORIvocE TEM liNHEIRO
. .

.'�

FAcIl E SEM BUROCRICII .'

Sua habilitação Fone (47)374-0548 - autounlca@pop.com.br
com maior rapidez Rua: Mal. Castelo Branco, 1889 - Schroeder-SC

FOTOGRAFIA� 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).

�\ FRAN

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

�4t__tJt' Foto. Infantl., Gesta...... ao....
A RevelaçAo e ReproduçAo
". /

""

Fone: 310-6261
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

Bairro Nova DrasiJia • Jaragllá do Sul· se

Antiga Arte laio

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

ESTADO DE SANTA CATARINA! PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul!2a Vara Cível
Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova
CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC

Juiz(a) de Direito: Rafael Osório Cassiano
Escrivã(o) Judicial: Édie Izeli de Carvalho
EDITAL DE CITAÇÃO CAUTELAR COM PRAZO DE

30(TRINTA) DIAS
Espécie e Número do Processo: Sustação de
Protesto,036.05.000151-0

.

Requerente: Impressullndústria Gráfica Ltda.

Requerido: Cobraspreedy Serviços de Cobrança
Ltda. ME

.

Citando(a)(s): Requerido: Cobraspreedy Serviços de

Cobrança Ltda. ME

IlTECNOLOGIA RUBER

LTDA, SITUA,DA A

RUA APIÚNA, N° 157, 1

NO BAIRRO RIO

HERN, CIDADE DE

SCHROEDER-SC,
REQUER A

RENOVAÇÃO DA LAO -

LICENÇA AMBIENTAL

DE OPERAÇÃO,
SUBSTITUINDO A DE

N° 032/2003, EM
ATENDIMENTO AS
EXIGÊNCIAS DO

FATMA.II

ATENDE
eles - elas
e casais

Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima

identificada(s), atualmente em local incerto ou não

sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juizo de
Direito, tramitam os autos do processo epigrafado,
bem como CITADA(S) para responder(em) à ação,
querendo, em 05 (cinco) dias, contados do
transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA:
Não sendo contestada a ação no prazo marcado,
presurmi-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo requerente na petição inicial (art.
803, c/c os arts. 285 e 319 do CPC). E, para que
chegue ao conhecimento de todos, partes e

terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será
afixado no local de costume e publicado na forma da
lei.
Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 18 de janeiro de
2005.

Tr: 9952-1927

LINDAS MULHERES'

'ATENDIMENTO 24 HORAS
emmotéis, hotéis e residências

Tr: 9909-4381
Precisa-se de moças

Rafael Osório Cassiano
JUiz de Direito

REFRIGERAÇÕES FLORICULTURA

VVILLE
REFRIGERAÇÕES
* Reformas e carga de gás
* Compra e venda de geladeiras 'Arranjos-Decorações-Buquês-Jardins

371-5917
Plant:ão: 9149-0840

COM 'DISK ENTREGA DE
l CESTAS CAFÉ 'DA MANHÃ
lFONE/FAX: 371-4051 CEL 9905-0202

Rua Epitácio Pessoa, 555- CentroRua Joaquim Francisco de Paula, lote 16 ' Chico de Paula

DETETIVES

DETETIVES PARTICULARES

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

Sigilo Absoluto

Fone:372-0556 ou 9912-8114 Atendimento 24 horas

A Gráfica CP e a Crornoart Criação e Fotolitos

estão em novo ender�ço, muito mais central e de fácil acesso
e em instalações mais orriplo s, com prático estacionamento.

Bom, o que não mudou foi atendimento cordial, a

agilidade e a qualidade, referência em nossos trabalhos.

Você entende, né? Certas coisas não precisam mudar, mesmo!

AV. PREF. WALDEMAR GRUBBA, 1400
Tel. (47) 370 0816·3707919

BAIRRO BAEPENDI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• Faça a diferença no mercado de trabalho!

(47)' 275-8400

.,. 'I,' ':;., " AGENDA DE CURSOS JANEIRO 2005 ",é.: .�.. :::'�:�.

TÉCNICAS ORGANIZACIONAIS APLICADAS EM COMPRAS

"OBJETIVO: Possibilitar através de orientação, ao
comprador iniciante ou comprador experiente, as

atividades de Compras, o perfil do comprador, suas
funções e responsabllldades.

,

}
PÚBLICO-ALVO: Destina-.s�:a todo pessoal que

.

deseja iniciar e também reciclar-se nas atividades'
de compras, também de$ti�ado ao administrador de
empresas,

PROGRAMAÇÃO:
"'Introdução;
,..A visão de compras na estrutura da empresa;

e. PlaQejamentà Estratégico pela Pontifícia
Univ.ersidade Católica (PUC) do Paraná - e cursos

de/extensão. em Qualidade de Atendimento a

Cli.�nt�s 8�la 'FGV - RJ. Consultor e instrutor nas
'área's ,ide "0 Gerenciamento de' contratos no Pós
Venda Gerencia e Administração de compras,
'Diligenciamento, Inspeção de materiais,
Racionallzàção de custos, Qualificação e Cadastro
de fornecedores, Motivação, chefia e Liderança,
Técnicas de Negociação (compra e venda),
Qualidade no Atendimento ao Cliente, Gestão de
Processos em Compras, Avaliação dos processos
em Comp.ms para certificação ISSO 9001/2000,

.

Formação de Auditores internos na ISSO
9001/2000, .Interpretação e Implementação da
ISSO 9001/2000, Gestão de Processos, Avaliação

,; eSatisfaç�o dos Clientes.
.

� "'I'NFO��:ÇÕES COMPLEMENTÀRÉS:
,..'_oocumentação usadaem compras;

.

PERIÔOéY; 28/01/2005 das 13h' às 22h e

.. Conceitos de negociação, 29/01/2005 das 8h às 12h e das 14h às 18h

ORIENTADOR: . SÉRGIO SCHENDEL, SOCIO" CARGAHORÁRiA: 16 horas
gerente da Sérgio' Schendel Treinamentos e

Consultoria; Engenheiro Eletricista em Sistema de
INVESTIMENTO: R$ 160,00 ou 1 + 1 R$ 85,00
(incluso apostila e certificado).Potência - com especialização em Gerenciamento

,.. Normas,
fluxogramas;

rotinas, procedimentos e

.. Avaliação e seleção de fornecedores
conforme ISSO 9001/2000; -

.. Metodologias utilíiada em'êompras;
�, .

�.

.. A estrutura de com

'USOM PARATQDOS OS NíVEIS.ÓTIMO.PARA CURRICULO"

INFORMAPÕES: ,,', RUa:.A�enida dos Imigrantes, 310 Vila Rau
'.f'. E-mail: Jaraguadosul@sc.senac.br '-

.

se e/3 qts,guarda-roupa,
sl,eopa e coz, embutido.
R$ 38,000,00. Tr: 9137-
5573,

ITAJUBA - Aluga-se, Tr:

(47) 457-6230,

� JARAGUÁ ESQUERDO -

� Procuro para alugar, pga
até R$ 300.,00. Tr: 376-

AMIZADE - Vende-se de 1188ou9133-7805.
alv. CI 7001' e terreno cf
900m2. R$15.000,00. Tr:
9979-1474 ou 275-6379
o/recado.

ANA PAULA - Vende-se c/
200m2,próx, Posto
Mime: R$ 100.000,00.
Tr: 371-2357.

CENTRO - Vende-se c/
120m2, toda murada, c/
520m2 de terreno. Tr:
9602-5248

CENTRO - Vende-se nova
em fase de acabamento,
c/150m2, próx Duas
Rodas, R$140.000,00.
Tr: 371-2357.

CHICO DE PAULA
Vende-se sobrado cf
150m2 c/ terreno de
700m2. R$ 45.000,00.
Tr: 273-5439 pela
manh?

CHICO DE PAULA -

Vende-se sobrado cf
700m2, R$ 45,000,00,
Tr: 273-5439 pela
manh?,

ESTRADA NOVA -

Vende-se 8x12 de mad.
R$ 25.000,00 a nego Tr:
370-9593.

ESTRADA NOVA -

Vende-se de alv e/3 qtos,
si, copa, coz, e móveis
ernbut. R$ 38.800,00. Tr:
9137-5573,

SANTO ANTÔNIO -

Vende-se sobrado de alv.
c/ 240m2. R: Ilda Friedel

Lafin, 277. R$ 55,000,00,
aceito terreno ou carro no

nego Tr: 276-0676.

S?O LUIS - Vende-se,
49m2, 1 qto, murada, c/
segurança. ótima loc,
terreno cf 325m2, Tr: 370-
9185,

SCHROEDER - Vende-se
no centro, de alv. c/
170m2 e terreno c/
15x30m. R$ 40.000,00
aceita-se carro ou

eaminh?o no neq. Tr:
9992-5070 c/Guilherme.

PiÇARRAS - Vende-se
ou troca-se por casa em

Corupá. Tr: 47 375-0539.

PROCURO - Alugar
anualmente, na praia de
Enseada, Barra do Sul ou
Piçarras. Tr: 371-8772 ou

9101-3494,

PROCURO -Alugar no

Bairro Czerniewicz ou

Amizade, Necessário ter

garagem e 3 qts, Tr: 371-
8772 ou 9101-3494.

'

VENDE-SE - de alv., 3

qtos, 1 suíte, si e coz,

toda murada. R$
47.000,00, Tr: 370-6929,

371-2656.

VILA NOVA - vende-se
área nobre, terreno c/
625m2. R$ 80.000,00, Tr:
370-7760 ou 8807-3574
c/Lucindo.

ALUGA-SE - apto,
pequeno mobili, Ed.
Maguilú, 10 andar. Vir, a

eomb. Tr: 275-0402 ou

372-0098.

CENTRO - Aluga-se
kitinet na rua da Wizard,
Tr: 8802-1180, Mieheli,

CENTRO - Procuro
alguém que já tenha apt,
p/ 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.

suíte, 2 qts, área de

servíço.coz. Sacada,
churrasqueira, semi
mobiliada.R$
125,000,00, Tr: 9969-
4207,

BARRA RIO MOLHA -

Vende-se c/ 15x26, R:
Pedro Winter, lat, Walter

Marquardt, próx, Mal.
Cons!. Winter. R$
30.000,00, Tr: 370-7124
ou 9132-4841,

NOVA BRASILlA -

Vende-se, c/430m2,
próx. Arte Laje. R$
41.000,00, Tr: 370-5133
c/ Claudemir.

SCHROEDER - Vende
se, próximo a prefeitura,
c / 2:5 O O m 2. R $
40.000,00 ou troca-se

por casa na praia, Tr: 47
374-1828 c/ Jo?o,

VENDE-SE Cond.
PRECISA-SE - de quarto Flamboyam, c/ 1000m2.

p/ alugar próx. a Igrja Tr: 371-41 00,
S?o Judas, Tr: 372-2000,

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

VENDE-SE - apto, Ed.
Royal Barg. Tr: 371-4100

VILA LENZI- No Edil. Ilha
dos Açores,e/ suíte mais
1qto c/ banheiro,
garagem, R$ 75.000,00,
aceito terreno em troca
até R$35,000. TR: 9137-
5573.

VILA NOVA - Vende-se,
c/ 1250m2, R$
'35,000,00 neg, Tr: 370-
3141 hor. comI.

�
-

ALUGA-SE - si comi p/
consultório, cl fone,
secretária, em ótima loc,
Tr: 371-0424, c/
Aderbal.

ESTAMPARIA - Aluga-se
cornpl. cf gravaç?o de

quadro + sla comI. no

centro de Guaramirim. Tr:
373-0263.

VILA NOVA - Aluga-se
próx. Clube Beira Rio, e/2
dormito garagem

VILA LENZI - Vende-se privativa. Tr: 8409-9605, FARMÁCIA - Vende-se,
de alv. c/80m2, terreno c/ em Jguá do Sul. Tr: 372-

ESTRADA NOVA -Vende- 460m2. R$ 32,000,00. Tr: VILA NOVA - Vende-se, 1 2747,

LOJA DE ROUPAS -

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

SAL?O DE BELEZA -

Vende-se em

Massaranduba, corno Tr:
379-2230 ou 3791600
Marcia.

SAL?O DE BELEZA -

Vende-se, cornp. c/
equip, R$ 3,500,00. sf
cobrar ponto. Tr: 371-
7542 ou 8405-2364,

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

VENDE-SE - Loja de

roupa feminina situada na

Reinaldo Rau, c/ boa
elientela.Tr: 9144-5497.

BARRA RIO MOLHA -

Vende-se 2 chácaras,
preço de ocasno. Tr:
370-8563.

ESTRADA RIBEIR?O
GRANDE - Vende-se, c/
40.000 m. R$25.000,00.
Tr: 371-6069.

MINI-CHÁCARA -

Vende-se 20x50 cf casa
mista, 1 raneho,árvores
frutíferas. R$25.000,00.
Tr: 273-1860.

VENDE-SE - Sítio na R:

Wigando Méier c/
12.500m2, R$
10.000,00. ou troca-se

por material de
construç?o. Tr: 370-
3141 c/ Eduardo.

INSCRiÇÕES até 14 de fevereiro

MODELAGEM INDUSTRIAL - Noturno
Local das Inscrições: SENAI/SC Jaraguá do Sul
Taxa de Inscrição: R$1 0,00
Critério de seleção: Ordem de inscritos
Período: 14/02 a 14/07/05 Horário: 18h20min às 22h

Construa desde já o seu futuro profissional!

P ano MAIS Imóveis
t r

* MAI$ chance: ( (04) quatro contemplações
mensais)

* MAIS: (sem taxa de inscrição)
• MAIS: ( sem fundo de reserva)
* MAIS económico: (menor taxa)
• MAIS prêmio: (extra: R$ 31.384,00,
prêmio pontualidade)

* MAIS flexibilidade: (antecipação de
parcelas poderão ser usadas como lance)

ê�nce: ( FGTS pode ser usado

olàRee),
,'MAIS: ( últimas (60) parcelas sem

:�,_.�. .

a de administração e sem seguro)
/<'/�AIS: MAIS, MAIS: (confira com o

" seu Representante, abaixo)

RODOBE�S'"
CONSÓRCIO

CRÉDITO PARCELAS PARCELAS PARCELAS
d. 01 A 05 d. 06.60 de 61.120 'à

35.000,00 540,40 400,40 292,78
::>
c
IV

40,000,00 617,60 457,60 334,60 $

45.000,00 694,80 514,80 376,43
<Il

.�
50,000,00 772,00 572,00 418,25 e

55.000,00 849,20 629,20 460,08 o

60,000,00 926,40 686,40 501,90
o
�

70.000,00 1.080,80 800,80, . 585,55 o

80,000,00 1.235,20 915,20 669,20 '�
e

90.000,00 1,389,60 1,029,60 752,85
t:
o
o

110.000,00 1.698,40 1,258,40 920,15 e
'O

140,000,00 2,161,60 1.601,60 1.171,10 Q)
\I

180,000,00 2,779,20 2,059,20 1.505,70 'O
,E

200,000,00 3,088,00 2.288,00 1.673,00 Confira outros créditos
REPRESENTANTE: Silver Serviços Ltda
Rua: João Januário Ayroso, nO 80 - sala 03 - Jaraguá Esquerdo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE CASA

Mista c/112m2,
Terreno cl 335m2, 3

qtos, sala, cozo + dep.
Bairro Czerniewicz.

R$ 65.000,00

Tr: 371-7963 ou

8406-9918

RENDA EXTRA!
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

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 rêi>ursos�
,

Melhores humanos.
;, TRABALHO TEMPORÁRIO, RECRUTAMENTO E smÇÃo . CONSULTORIA. ESTÁGIOS

contrataç?o imediata. 1

garçom cl ou sem

experi?ncia e 1

segurança pi serviço
noturno. Tr: 371-0314 ou

9977-2316 cl Francisco.

• Atendente Interno e Cursando ensino superior completo. Conhecimento completo ou em curso,
Externo na área, necessário um ano na elaboração de habilitação. Para atuação em

Ensino médio completo ou de conhecimento na coquetéis e drinks Jaraguá do Sul no bairro Rio
em curso. Ser motorista função. diversos. Pessoa criativa e Cerro.
habilitado em categoria com disponibilidade para
AB, conhecimento básico • Camareira trabalho aos sábados e • Torneiro Mecânico

em informática. Ensino fundamental domingos. Ensino fundamental

completo ou em curso, completo, conhecimento de
• Auxiliar de Expedição conhecimento de um ano • Operador de dois anos na função.

Quatro vagas, ensino na função. Bobinagem
médio completo .. Para Ensino médio completo, • URGENTE!!! DISPOMOS

atuação em empresa de • Mecânico de para atuação em indústria DE DIVERSAS VAGAS PARA

Jaraguá do Sul, no bairro Automóveis de motores. ATUAR COMO AUXILIAR DE
Rio Cerro. Ensino fundamental PRODUçAo EM DIVERSAS

completo. Conhecimento ., Operador de Produção EMPRESAS DE JARAGUÁ
• Auxiliar de Produção em mecânica de veículos Ensino médio completo. DO SUL.

Ensino fundamental de passeio. • Operador de
completo. • Barman Empilhadeira

• Auxiliar Contábil Ensino médio em curso ou Ensino fundamental
"",,,. '<W�

• Auxiliar Contábil • Auxiliar Quimico Textil • Operador de • Vendedora
Ensino médio completo. Ensino técnico na área. Bobinagem Ensino médio

Dois anos de conhecimento Conhecimento de seis Ensino médio completo, conhecimento
em meses na função. completo, para atuação de um ano com

área de escrituração em indústria de vendas de móveis
fiscal. • Torneiro Mecânico motores . e decoração.

Ensino fundamental . Salário médio de
• Auxiliar de Produção completo, conhecimento de • Operador de Máquina R$ 1.000,00 por mês.

Ensino fundamental dois anos na função. Guilhotina I Serra

completo ou em curso. Ensino médio completo. • URGENTE I
Para atuação em • Operador de Produção Desejável VAGAS PARA
indústria têxtil e 20 vagas! Ensino médio conhecimento ATUAR EM SETOR

metalúrgica. completo, para atuar em na função. DE PRODUçAo
setor de serralheria. EM EMPRESAS

• Auxiliar Químico • Operador de Máquina DO RAMO
Ensino superior em curso • Operador de Corte e Extrusora T�XTIL,

ou completo. Solda Plástica Ensino médio completo. METALÚRGICO,
Um ano de Ensino médio completo. Dois anos de EMBALAGENS.

conhecimento como Dois anos de conhecimento conhecimento VENHA FAZER

laboratorista. na função. na função. SEU CADASTRai

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

JOINVILLE . CURITIBA . FLORIANÓPOLIS . GUARAMIRIM . JARAGUÁ DO SUL

.
'

SAUDE "INFORMA AO

DICAS DE VERÃO
1 - Dica de verão Vico-farma: O sol pode ser prejudicial se a sua pele não estiver protegida ou sofrer uma

exposi ção excessiva. Deve-se evitar o sol entre as 11 :00 horas da manhã às 16 horas da tarde. E usar sem�!�A�m
fator de proteção solar próprio para a sua pele. Conheça a linha.de verão da Vico-Farrila - Farmácia e Manipu

. '"

-01*

2 - Dica de verão Vico-farma: O fator de proteção solar 8 é indicado para pessoas de pele morena. O f
indicado para pessoas com pele clara que se queimam facilmente. Já o fator de proteção solar 25 para pele� ol
claras e sensíveis que se queimam facilmente, mas se bronzeiam mais lentamente. Consulte um dermaf9logista�
para saber o seu tipo de pele e faça na Vico-Farma - farmácia e manipulação, um protetor solar específi !@?i .

sua pele.

3 - Dica de verão Vico-Farma: Prepare sua pele para o verão com Cápsulas de e". w,�teno -

bronzeamento e diminuem a sensibilidade da pele. Outra opção são as Cápsulas de C��'ôOfa"e chá
fonte natural de carotenóides que intensificam o bronzeamento e também agem como emagreced
médico, Vico-Farma - farmácia e manipulação - a fórmula da sua saúde ..

- SI. 01
ul- SC

5 - Dica de verão Vico-Farma: Para o seu verão ficar mais saudável, capriche na

alimentação ... coma muitas frutas e verduras, beba muita água, use bonés ou

chapéus e não saia de casa sem seu protetor solar! E viva com saúde o seu Verão ...

....
�

PRECISA-SE - Técnico
em Informática cl
experi?ncia. Tr: 371-
6642 cl Luciana.

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como diarista,
mensalista, aux. de

produç?o ou ajudante de
Cal. Tr: 370-5536.

PRECISA-SE -

Doméstica, período da
tarde. Salário R$ 270,00
cl registro. Morar perto
do Amizade. Tr: 371-
9935/370-3426 ou

9962-9205.

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como Técnico
em contabilidade,
máster, cl CRC. Tr: 91 09-
5276, cl Alfredo.

OFEREÇO-ME - PI
trabalhar de
mensalista. meio
período,tenho
experi?ncia.ligar após ás
15:00. Tr: 9104-2210.

PRECISA-SE - Moça ou

rapaz pi dividir aluguel,
próx.. ao centro. R$
130.00. Tr: 9126-5176,
cl Claudinéia após
18:00h.

OFEREÇO-ME - PI
trabalhar de diarista, cl

P R E C I S A - S E - 2 refer?ncia. Tr: 273-5056,
p r o f i s s i o n a i s c I cl Jandira.

- GINECOLOGIA -

.

s lj},J,t/1.Sltri.
. 0)- CRM/SC 1242 - TEGO 030/79

1L'!bititl'ção SOBRAOL 1.079

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

Fone: 370-1705
somata@netunb.com.br - jara uá do Sul

. PROMETEU PARAR
DE FUMAR EM 2005?

Manipulação de' fórmulas médicas
Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua João PicaI/i, 110 - Centro

Receituário
ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

farmacia de manipulação
www.receituario.com.br

T��
WING TSUN

ARTE MARCIAL CHINESA

Terças e Quintas
1'8:00 19:30h

. Tel: 9955 0230
-
.•

R: Floriano Freiberger 129

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-JÜRGEN REMMEL
ANDREAS GELLER

HERBALIFE
;; P;�c,(,de peso, ganho de

iÍssámuséular, e saúde.
.

o parao bem estar!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




