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1'. Pelxer faz anúncio oficial
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·�do§..secretárlos de governo
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à - prefeito de'Guarami;ím, Mário Sérgio Peixer (PFL),
anuncia hoje oficialmente os secretários da equipe de governo
para 2005/2008. �s _nome� perman�cerão praticame�te os

mesmos da administração antenor, com exceçao -da

Secretaria de Esp09te, Lazer e Promoção de Eventos e da
-

"

Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que terão novos

sJcretários. Na reunião realizada na semana passada, a

Executiva do PFL acatou o pedido da Executiva do PP da
base governista de ceder quatro dos oito cargosde primeiro
escalão. _ PÁGINA3
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AMANHA: . Quarta-feira nublada,
com probabilidade
de ch uva de 80%

. Terça-feira de sol,
nebulosidade variada,
com pancadas de
chuva isoladas ",'II, '",

,', ,', I

PARCERIA

Sebrae e Senac encerram

Programa de Alimentos Seguros
_ PÁGINA4

ENVOLVIMENTO

Diretor do Deinfra informa
.

sobre cronograma de obras
• PÁGINA4

PRISÃO

Quatro pessoas são detidas

pela polícia no fim-de-semana.

Em fim-de-semana agitado, quatro pessoas foram presas em
.

. .

flagrante em quatro ocorrências diferentes ... Todos foram
encaminhados ao PresídioRegional de Jaraguá do Sul.

_ PÁGINA7

TRAVESSIA

Atletas da cidade voltam de
.��'�f;'f�,·\·t",'f.ii·�j·

'

<;arbpaba com duas medalhas

MarH�� Klemann ficou em segundo na categoriaMaster D e

NataliaMenezes Cunha ficou em quarto na 15/16 anos. Última
etapa acontece no próximo domingo, emCaiobá (PR).

_ PÁGINAS

ECONOMIA

Dólar fecha o mês de janeiro
em queda pelo 80 mês seguido
Cotação chegou em R$ 2,60: A divisa recuou 1,32% e o

dólar fechou emR$ 2,609 para a compra e R$ 2,611 para a

venda ..

INDICADOR ECONÔMICO

-Turisrno

• Cotàção Euro

Pontds

____B_o_vespa _24.36� _

Dow Jones 10.486

Nasdaq 2.062

• Poupa�ça (%) 0,6889
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Um mundo novo é posshfel?
A pergunta teve res

posta afirmativa entre os

participantes do Fórum
Social Mundial, que
encerrou ontem na capital
gaúcha. A mesma pergun- '

ta está sendo feita aos

iraquianos, que no domin

go, foram às urnas em

busca de democracia na

primeira eleição pluriparti
dária em 50 anos. De
acordo com informações
oficiais da imprensa,
apenas 8 dos 14 milhões de
eleitores votaram. Por
medo de atentados ou

mesmo por ideologia,
quase a metade dos ira

quianos aptos a exercerem

o direito ao voto preferiu
não arriscar a vida.

Mesmo assim, o

presidente do EUA e as

lideranças po lít icas da

Europa fizeram declara

ções em redes de televisão
anunciando a chegada de
uma nova era de paz e

FRASES

prosperídade. Esqueceram
de lamentar as mais de 40
mortes e a violência, que
não deu trégua em todas as

regiões do Iraque. Também
esqueceram de avisar ao

mundo que a violência
deve continuar e que os ,

eleitos - 275 represen
tantes que vão escrever a

nova Constituição. - sãos

um mundo novo é pimtve17
Será que pode. existir
demoéracia em um país
ocupado e em estado de

guerra?
. Ao resto do mundo

resta esperar mais 10 dias

para saber quem são os

eleitos, embora deva
vencer essas eleições a

maioria xiita, dominada

... Pode uma eleição trazer resultados
democráticos quando é absolutamente
controlada pelos Estados Unidosj

as prováveis novas vítimas
dos terroristas.

Pode uma eleição trazer
resultados democráticos

quando é absolutamente
controlada pelos Estados
Unidos? Poderá uma nação
sentir-se livre e ao mesmo

tempo ter o território

ocupado pelo mais be li-:
coso exército do planeta?
N esse contexto, será que

pelos' sunitas -nos últimos
80 anos. Também nos resta

refletir e entender que a

ocupação do Iraque é parte
da guerra imperialista
deflagrada pelos Estados
Unidos e seus aliados para

assegurar a globalização e

o saque capitalistas.
A agressão dos Estados

Unidos começou em 1991
e passou pelo embargo

genoeida. f! desde 2003
mais de 3gÕ mil pessoas
foram mnrtas. 100 mil

presos pelteíeoe, sem falar
nas formas mais bárbaras
de tortura. A ocupação
não leva somente a com

pleta destruição da so

ciedade e do estado ira

quiano como também
aumenta a miséria social e

.

a morte por desnutrição.
Nesse sentido, a resistên

cia contra a ocupação
estrangeira é um direito
inalienável e é legitimado
pela Lei Internacional e

pela Carta Régia da ONU.
O

. que o resto do
mundo espera, pelo menos

o resto do mundo. que
ainda preza a liberdade, é

que a resistência iraqui
ana se estenda ao âmbito
internacional e que não

somente se oponha à

ocupação do Iraque, mas

também defenda a sobera
nia dos povos oprimidos.

1/0 pOVO precisa saber que pode trazer as questões de ética e cidadania para a' Câmara. Fala-se
muito nesses termos, mas 'se executa pouco':

• Bernadete Hillbrec�t, presidente da Câmara de Vereadores de Corupá, sobre a forma que pensa ser a correta de legislar.

Mundo I Pessoas & Fatos I
... IRAQUE

Manisfestações anti-guerra
marcadas para 19 e 20 demarço
Na ocasião do 2° aniversário da invasão dolraque,
as manifestações anti-guerra serão celebradas
em todo o mundo, nos dias 19 e 20 dé março.
Organizações internacionais anti-guerras dos
Estados Unidos e de outras partes do mundo
estão preparando estas manifestações. O Fórum
.Social da Europa também decidiu organizar as
mesmas manifestações. O Encontro Interna

cional de Anti-Guerra, celebrado na fndia em

dezembro passado, também participa desta

convocação mundial. (AE)

e CORREIO DO POVO
DlretorIt/Pre,lden'e: Yvonna Alice êcbmõekel

Diretor edltorlal/admlnl.t,aUvo: Franci.oo AlvCl

... EUA

Pais defendem Michael Jackson
da acusação de abuso sexual
Os pais do astro pop Michael Jackson saíram

em defesa do filho, acusado de abusar
sexualmente de um garoto doente de câncer,
há dois anos. Os progenitores do astro,
atualmente com 46 anos, afirmam que a famflia
domenino que acusa o cantor está interessada

apenas em dinheiro. O julgamento começou
ontem à tarde com a seleção dos jurados.
Foram convocadas 300 pessoas para a primeira

.

rodada da seleção do júri. Ontem, outras 300
devem comparecer e hoje mais 150. Desse

total, serão selecionados 12 jurados. (AE)

... INDONÉSIA

Oitocentasmil pessoas
precisamdealimeritosna Indonésia
Cerca de 800.000 pessoas necessitarão de comida
na província indonésia de Aceh como parte das

sequelas deixadas pelos devastadores tsunamis
de 26 de dezembro, disse ontem o Programa
Mundial de Alimentos (PMA), uma agência da

ONU.Segundo o diretor da PMA em Aceh,Claude
Jibidar, o número de indigentes que precisam de

ajuda está aumentando porque a população
começa a sentir os efeitos econômicos da

tragédia.Esta é a primeira vez que a agência das
Nações Unidas, que Implementa seu maior

operativo de assistência em Aceh, informa a

quantidade de pessoas que precisam de

alimentação. Aceh foi a provínda da Indonésia
mais atingida pelas ondas gigantes. O número de
mortos subiu para' 08.238 mil. (AE)

Corr.lo do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira. 246
CEP 89251-200 I Caixa Postal19 1 Centro 1
Jaragui! do Sul-SC ITel.47 371-19191 Fax 276-32581
e-malls:redacao@jornalcorrelodopovo.com.br 1

comercial@Jornalcorrelodopovo.com.br

... ALEMANHA

Advogados querem processar
seeretárlc de Justiça dos EUA
Um grupo de advogados americanos

ligados à causa dos direitos humanos pede
que a promotoria alemã investigue o futuro
secretário de Justiça dos EUA, Alberto
Gonzales, como parte de um processo por
crimes de guerra que trata da atuação das

. autoridades dos Estados Unidos no Iraque.
Advogados do Centro pelos Direitos

Constitucionais, baseado em Nova York,
apresentaram em novembro, à procuradoria
federal alemã, um processo acusando

autoridades dos EUA - incluindo também o

secretário de Defesa, Donald Rumsfeld e o

ex-diretor da CIA, George Tenet - pelos atos

de tortura cometidos na prisão iraquiana de
Abu Ghraib. (AE)

... IRAQUE

Iraquianos lamentam seqüestro
de engenheiro brasileiro
Pelas ruas do centro de Bagdá, os iraquianos
lamentam que o engenheiro brasileiro José

João Vasconcellos Jr. tenha se tornado refém
de grupos extremistas iraquianos. Mas se

intimidam sempre que são chamados a dar

declarações sobre os insurgentes. Preferem
mudar de assunto, mas dizem estar torcendo

para quétudotermine bem para o funcionário
da Construtora Odebrecht, que ajudava a

reativa r uma usina termelétrica perto de Beiji,
cidade mais ao norte da capital. (AE)

Fotolito: Cromoarte Ilmpr...lo: Gráfica e Editora CP
Rua PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 ICEP 89256-500
Vila Baependll Jaragui! do Sul- SC ITel. 47 370-7919
cromoarte@terra.com.br I graflcacp@terra.com.br

AMORIM

� CUBA

União Européia retoma
relações com Cuba
Os ministros de Relações Exteriores da União

Européia concordaram em retomar as relações
diplomáticas com o governo de Cuba. A decisão
foi anunciada pelo chanceler de Luxemburgo,
Jean Asselborn, e põe fim a um congelamento
dos contatos de alto nrvel impostos pelo bloco de
25 pafses depois de Havana ter executado

. dissidentes em março de 2003. Um comunicado

aprovado pelos chanceleres afirma que a UEagora
deseja retomar "um diálogo construtivo com as

autoridadescubanasvisando a resultadostançívels
nas esferas politica, econOmlca, de cooperação e

dedireitos humanos:'Mas a UE insistiu que continua
preocupada com os direitos humanos e exigiu a

libertaçâo "urgente" e "incondicional" de todos os

dissidentes, inclusive as 75 pessoas que foram
condenadas a 28 anos de prisão em 2003. (AE)

SUA OPINIÃO

Por que nossos Governos e

Empresários isolam o Belo?

RaphaelCavalcanti da Silva '"

Entre todas as formas de expressão Humana, a

estética é aquela que, mais do que qualquer outra, é

responsável pela nossa felicidade. A arte com seu

equilíbrio entre formas e cores, o .cínema com' suas

lindas fotografias, os palácios e marcos, nossa decoração
aconchegante, a perfeição do corpo de uma linda
mulher ou homem; afinal, "tudo que cria beleza, tem
na beleza sua própria justificativa". (Oscar Níérnayer).

Quando vejo um lindo veículo, com suas formas
curvas e sensuais, seus faróis de xenon e toda sua

imponência e modernidade, sei que estas virtudes não

melhoram sua performance ou seu principal objetivo
que é nosso deslocamento rápido; porém a beleza que
uni carro novo nos transmite, colabora'
substancialmente para nossa satisfação e felicidade .

Assim é com tudo, com nossa casa, nosso celular e

porque não, com nossas obras públicas, .nossas escolas,
pontes, passeios, praças, nossa prefeitura e demais

edificações municipais e empresariais.
É certo que a "sociedade industrial" isolou o belo

em suas centrais administrativas e fabricas. São

pouquíssimos os empresários que dão valor a estética,
pois a maioria dos escritórios é horrível, com cores

neutras e com móveis e decorações de tipo hospitalar.
Assim, talvez pela razão cultural de nossa cidade ser

tão industrializada, nossas obras públicas tenham pouco
a nos agradar em beleza e também por esta mesma

razão nossos seguidos governos tenham isolado a

preocupação com o Belo, com o design e com a estéfíca,
itens fundamentais para a "sociedade pós-industrial".

. É bom salientar que nossa cidade possui alguns belos
exemplos executados pelos nossos mais lembrados

empresários, como a linda e conceitual fábrica e loja
. Mega Store da Marisol, os jardins da Weg, o Centro

Cultural (SCAR) e o Centro Empresarial. Quem sabe
com estas belas obras, nossos governantes municipais
e empresários em geral aprendam a importância do
belo na sociedade atual e comecem a exibirem com

orgulho, também a sua "linda, arborizada e espaçosa"
fábrica, ponte ou escola, antes da "eficiência e

aparelhagem" das mesmas.

Que tal uma Jaraguá nova, onde a idéia dos galpões
e caixotes são substituídos por idéias criativas. que
priorizem a beleza arquitetônica. Uma [araguá que in

corpora o capricho natural de seu povo a um. plane
jamento urbano com vias mais bonitas e arborizadas,
com edifícios mais arrojados, com pontes mais elabo
radas e com mais espaços. voltados ao lazer e relaxa
mento. Que tal uma cidade cada vez mais bonita, que
tal uma cidade cada vezmais Feliz com sua imagem visual.

Lembrete: "Nem tudo que é bonito é omais caro, mais ser feio

hoje custamuito dinheiro".

"Arquiteto

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.
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� Retorno
Agradou muita gente a confirmação
do nome do ex-deputado e candidato
derrotado a vice-governador Eni
;Voltolini como assessor do prefeito
Moacir Bertoldi, principalmente em

função da idoneidade política do ex

deputado. Deve ter agradado
especialmente o PP de Jaraguá do Sul,
sigla que até pouco tempo era a

mesma do prefeito Bútoldi. Se a

informação se transformar em fato, o
que se pode avaliar é que o prefeito,
hoje no Pl, não consegue se afastar
do ninho onde foi criado.

� Resposta
A secretária da 24" Secretaria de
Desenvolvimento Regional, Niura dos

Santos, questionou ontem nota'

publicada neste espaço na edição de

sábado, onde se denunciava a

dificuldade de se conseguir entrevista
com ela. Niura revida afirmando que a

nota não contempla a verdade dos
fatos. De acordo com a secretária, ela
nunca negou entrevista à reportagem
do CP e recentemente não foi
contatada p,ela redação para falar
sobre qualquer assunto de interesse
da comunidade.

� Escola
De hoje até o dia 18 deste mês estão
abertas as matrículas aos interessados
em participarem da Escola de
Governo e Cidadania da Microrregião
da Amvali. A intenção é formar
"cidadãos e políticos diferentes" diz
o folder de divulgação. O curso

começa no dia 10 de março e encerra

em dezembro, com entrega de
certificados e de participação. O que
se lamenta é o desconhecimento da

grafia do termo Itapocu, que no

material de divulgação está

registrado como "ltapocú"

� Ideologia
A sociedade, de um modo geral, e o

eleitor em particular, deveriam

questionar os políticos eleitos que,

passada a eleição, abandonam a sigla
que os colocou no cargo. Os eleitores
mais conscientes devem refletir sobre
essa "mania" de alguns pol.íticos que,
alegando "o bem do partido e do povo';
pulam de galho em galho. No Brasil, a lei
deveria ser igual a de países onde o

político eleito que fica sem partido, perde
também o cargo. Afinal, nenhum político
pode se candidatar se não fizer parte de
uma sigla.

� Mais uma
Mais um curso de Direito na região;
A Fameg (Faculdade Metropolitanas
de Guaramirim) recebeu autorização
assinada pelo Ministro da Educação
Tarso Genro e as inscrições para o

vestibular estão marcadas para o dia
13 deste mês. O fato pode
representar a chance de muita

gente que, apesar do esforço, [amals
consequma entrar em outra

instituição de ensino por falta de

preparo acadêmico.O que nos resta

esperar para ver é o nívei desses
profissionais "do futuro"?

EQUJPE

13 I

Secretários do governo Peixer

permanecem quase osmesmos
CAROLINA TOMASELLI

� A exceção é pa ra a

pasta de Esporte e de

Obras, com novos

secretários

GUARAMIRIM - Os secretários

que vão compor a equipe de

governo do prefeitoMário Sérgio
Peixer (PFL) em.2005/2Q08 per
mane ce rão praticamente os

mesmos da' admini'stração
anterior. A exceção será na '"

nomeação dos secretários de

Esporte, Lazer e Promoção de
Eventos e da pasta de Obras e

Serviços Públicos. Também
haverá remanejamento de
secretário para outra pasta.
Guaramirim é o últimomunicípio
da microrregião a definir quem
ocupará os cargos.

,

1 anúncio oficial dos
s�crêtários acontece hoje, a partir
das 9h30, na sala de reuniões da
Prefeitura. No entanto, os nomes

já foram

confirma�:
Nilo

Martine como che e de

Gabinete; Valério Verbi en na

Secretaria de Planejamento e

Projetos; Nelson Boeira na de

Esporte, Lazer e Promoção de

Eventos; Lauro Froelich na de

Agricultura, Pecuária e Meio
Ambiente, e Luiz Carlos Pereira
na Secretaria de Saúde.

ARQU[VO CP: ctSAR JUNKES

Peixer anuncia hoje os nomes do novo secretariado

O secretário de Adminis
tração e Finanças será Jair
Tomelin; secretária de Edu
cação, Maria Inês Fernandes -

esposa .do vice-prefeito José
Joaquim Fernandes (PP) -;
secretário de Desenvolvimento

Econômico, Maurici Zanghellini;
e secretário de Obras e Serviços
Públicos, Valdir Vick.

N a semana passada, Peixer e
Fernandes reuniram-se com as

executivas do PFL'e PP e os

vereadores eleitos pela coligação

"Mais Guaramirim" para discutir
a formação da nova equipe de
governo. No encontro, ficou
definido que cada um dos

partidos deveria apresentar até
ontem sugestões de nomes para
o preenchimento dos cargos.
"Definimos que seriam quatro
secretários para cada partido",
revela o presidente do PFL,
Valério Verbinen.

Segundo ele, uma das

reivindicações do Pp, que apontará
o próximo candidato a prefeito da
coligação, era a de assumir quatro

w

sê2r'etar'ias, -'umar de "ma'ló'( .

representatividade. "Eles (o PP)
pediram Obras e nós con

cordamos", acrescentou. Verbinen
afirma que a proposta de Peixer é
manter a unidade da adminis

tração anterior. "Procurou-se

aproveitar ao rnáxirno'os secretários
do primeiro mandato para dar
continuidade aos trabalhos", disse.

BEM-ESTAR - Também
está prevista a nomeação de
secretário para a pasta de Bem
Estar Social, cargo que deve
ser ocupado pela primeira
dama, Jussara Ersching Peixer.
O projeto do Executivo que
cria a secretaria foi e n

caminh�do à Câmara de
Vereadores na semana passada
e entrou em votação ontem,
em sessão extraordinária
convocada por Pe ixe r em

regime de urgência.

Genoino diz ver com naturalidade saída de militantes do PT
DA REDAÇÃO - O presidente

nacional do PT, JoséGenoíno, disse
ontem que vê com naturalidade a

saída de um grupo de militantes do

partido. "Vejo com naturalidade

porque esses companheiros já
estavam praticamente fora do PT",
afirmou, reiterando que eles serão
tratados com respeito e que a

legenda vive um bommomento. As

afirmações deGenoino foram uma

referência ao anúncio de desfiliação
de 112 militantes da sigla.

Os membros da agremiação
anunciaram sábado a saída do PT,
em Porto Alegre, durante a.

realização do 5Q Fórum Social
Mundial. A articulação partiu do
economistaPlínioArruda Sampaío
júnior e do sindicalista [orge Luís

Martins, membro da executiva

nacional da CUT (Central Única
dos Trabalhadores). Sampaio
Júnior disse que a meta é anunciar

a desfiliação de cerca de 400
petistas em um mês.

Os dissidentes se encontraram

no sábado para debater alternativas
para a vida fora do PT. Eles
participaramdo encontro nacional
do P-SOL, tambémem FbrtoAlegre.'
Sampaio Júnior, no entanto, nega
que estaria se filiando ao partido.
Para ele, ogrupo de ex-petistas precisa
discutir mais e tomar uma decisão

.

conjunta. ''Assim como a saída do
PT foi em grupo, organizada, o
próximo passo também tem que ser

coletivo", pondera.
Para o presidente nacional do

PT, a saída deste grupo demilitantes
ocorre num momento em que o

partido se prepara para realizar um
processo de eleições diretas com o

objetivo de escolher a nova direção
da legenda. A previsão é de que
esse processo contará com a

participação de mais de 700 mil
filiados à sigla .. "Estamos
programando-nos para uma agenda
altamente positiva do governo
Lula", reiteroo. Sobre as críticas do

grupo que se. desfiliou, sob a

alegação que a agremiação perdeu
a identidade, Genoino rebateu: "O
PTmantém seu compromisso com
os ideais-de sua fundação e com a

luta por igualdade social. O PT luta
por desenvolvimento com emprego
e renda. Além disso, lutamos para
conciliar a responsabilidade de ser

governo e atuar nos movimentos
sociais".

• Cerca de cem filiados
ao PT em todo o país
aproveitaram o Fórum
Social Mundial para
anunciar a saída do
partido, no último sábado ..

OSAICO I-MAURILlODECARVALHO---1,----____:__---------------,

• O presidente do PT, José
Genoino, negou que o

partido tenha perdido a

identidade, como afirmam
os ex-militantes, e afirma
que os militantes já
estavam saindo do PT.

Mannes diz que não abrirá

mão da presidência para PT
GUARAMIRIM - o presidente

da Câmara de Vereadores, Marcos
Mannes (PSDB), afirmou que não
abrirámão da presidência em favor
do vereador Evaldo Junckes (PT),
o Pupo. O tucano esteve reunido
na semana passada com o vereador

petista e a Executiva do PT, que
marcou o encontro para tentar

negociar um período na

presidência da Casa.
Apesar de reconhecer o apoio

do PT à eleição dele para presidir a
Câmara, Mannes declarou que
não há maismotivo para se discutir
o assunto, já que foi acordado entre
os vereadores do PSDB, PT e

PMDB quem presidiria a Casa nos

próximos quatro anos. "Respeito o
PT, mas saí de um acordo ao qual
Pupo respondia pelo partido, e

.

·-'f"·' ... "
-

'.'

agora, por problemas internos', não
tem como voltar atrás", disse,
acrescentando que inclusive já está

com asmetas de trabalho definidas.
Na semana passada', o

presidente do PT, Charles Longhi,
reforçou a determinação do partido.
em exigir pelo menos um ano na

presidência da Câmara. Segundo
ele, a intenção da legenda era

reverter a decisão de Junckes de
abrir mão de presidir a Casa para
apoiar a candidaturade Mannes.
"O partido exige um ano, como já
tínhamos acordado entre os três

partidos, porque até então o Pupo
negociou por fora", reforçou.

ACORDO - Em novembro, o
PT e o PMDB - aliados nas eleições
municipais - fecharam acordo com
o PSDB para definir o presidente
da Câmara para os próximos quatro'
anos, já que somados os três

partidos têm a maioria dos
vereadores. Pelo acordo, o PSDB
ficaria nos dois primeiros anos - já
que � furi'�kés'ce'Mti o perícdõ dê
um ano a que teria direito - e o

PMDB ficaria com os dois últimos
anos na presidência, em proporção
ao número de vereadores eleitos ..

Mannes: "Agora não tem mais o que ser discutido"

Admite-se'professor
de inglês
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ECONOMIA

INFORME CP
.... TCE

Nova diretoria
Os conselheiros Luiz Suzin Marini e José Carlos Pacheco serão

empossados hoje, para os cargos de presidente e vice

presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina,para o biênio
2005/2007. Durante a sessão extraordinária do Tribunal Pleno,
marcada para as 17 horas no auditório do órgão, em Florianópolis,
o conselheiro Wilson Wan-Dall assumirá a função de

corregedor-geral do TCE.

Além de dar continuidade às ações implementadas pelo
conselheiro Salomão Ribas Jr. que, durante os seis anos em que

presidiu a instituição, implantou um processo de modernização
doTribunal de Contas, fundamental para aprimorar o papel de
fiscalização, Marini quer seguir as prioridades eleitas pelo
planejamento estratégico. Durante a posse, o novo presidente
vai anunciar as prioridades da sua gestão, entre elas, a

capacitação dos servidores e a Implantação do e-Sfinge, sistema
de fiscalização das contas públicas.

.... TURISMO

Balneário Camboriú é o preferido dos turistas
O ,primeiro balanço do número de vôos internacionais no

aeroporto de Navegantes, realizado pelo Departamento de

Marketing da Secretaria de Turismo e Comércio de Balneário

Camboriú, indica uma nova tendência na forma de

deslocamento dos turistas que chegam ao município. No

período compreendido entre 30 de dezembro e 27 de janeiro,
dos 301 passageiros da TAM que desembarcaram no aeroporto
internacional Victor Konder, 279 tinham como destino
Balneário Camboriú. A companhia aérea começou a operar
com vôos internacionais no aeroporto no final de dezembro

do ano passado em parceria com a Varig, com dois vôos por
semana, sempre às quintas e aos sábados.
O percentual de turistas estrangeiros que chegam à região de
avião e que tem como destino o municfpio, é mais expressivo
ainda se for levado em consideração os passageiros da Gol

Linhas Aéreas. Dos 646 passageiros dos aviões da empresa

que desembarcaram no aeroporto, todos tinham Balneário
Camboriú como roteiro turístico para aproveitar as férias de

Verão. A companhia está com todos os vôos da rota Buenos

Aires (Argentina) /Navegantes lotados até a segunda semana

de fevereiro. A exemplo da parceria TAM/Varig, a Gol mantém

dois vôos regulares para a capital Argentina com saídas às

segundas e aos sábados. A Gol começou a operar com vôos
internacionais em Navegantes no dia 10 de janeiro.

.... TURISMO II

Procura porSantaCatarina é grande
Agentes e operadores de viagens europeus tem procurado
com intensidade o stand da Santur na 25" FITUR (Feira
Internacional de Turismo), que acontece até domingo em

Madri. A busca por atrativos turísticos catarinenses é muito

grande e repete o movimento registrado na Vakantibeurs na

Holanda e na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa) promovidas nas

semanas anteriores.
Para o presidente da Santur, Jorge Meira, o grande movimento
no stand catarinense dentro do Espaço Brasil é resultado do forte
trabalho realizado em 2004 e no começo deste ano nas duas
outras feiras européias."Nosso estado é cada vez mais conhecido
na Europa, onde operadores e agentes buscam diversidade para
comporem seus pacotes turísticos.Tanto na América do Sul quanto
no Brasil, somos a bola da vez'; afirma Meira.

'

A FITU R reúne 799 expositores de 170 países, tornando-se um

grande balcão para a realização de negócios. "Em parceria,
com a Embratur, estamos conseguindo divulgar a diversidade
natural e cultural que só Santa Catarina oferece. E os europeus
estão percebendo isso e desejam .conhe cer nossas

potencialidades turísticas'; explica o diretor de Marketing,
Valdir Walendowsky.
Segundos a organização, Europa e América têm mais

representações, sendo o latino-americano o maior canal
mundial de oferta turfstica desta região. No total, 31 % dos

expositores são organismos oficiais, 21 % são operadores
turísticos e agê,ncias, 18% são do setor hoteleiro, 12%

correspondem a empresas de serviços, 10% a meios de

comunicação, 6% a transportadoras e 12% ao segmento do
turismo de habitação.

Oulnn

Lotomania Loteria Federal
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Conograma de obras em
rodovias é apresentado na Acijs

}ARAGUÁ DO SUL - O diretor
do Deinfra (Departamento
Estadual de Infraestrutura),
Romoaldo Theophanes de

França Júnior, participou ontem
da reunião semanal da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul) para
apresentar o cronograma de obras
nas SC 413, conhecida como a

Rodovia do Arroz, que liga
Guaramirim a Blumenau, e SC

416, que liga Jaraguá do Sul ao

município de Pomerode.
De acordo com França, o

governo do Estado espera reduzir
em dois terços o prazo para
conclusão das obras na SC 413,
que inicialmente era de 900 dias, Diretor do Departamento Estadual de Infra-estrutura, esteve em jaraguá do Sul falando a empresários
devendo estar concluída até

ELls BINI

.... Em março está

prevista audiência

pública para
duplicação da BR-280

ALEXANDRE BOGO

maio do próximo ano. Nesta de lá pra cá. "Esta rodovia será

rodovia será feito o asfaltamento muito utilizada por quem usa a

dotrechoquevaideGuaramirim BR-l0l com destino a Blu
até a rua 15 de Novembro, no menau. Além do escoamento da

bairro Vila Nova, em [oinville, produção deveremos ,ter um

sendo realizado o mesmo no incremento de 70% no fluxo

trecho inverso. Até agora foram veicular", completou o diretor.
feitos todos os levantamentos. O investimento total será de R$
topográficos e iniciados os 24 milhões.
trabalhos de drenagem no trecho. Já o projeto para a SC- 416

Segundo ele as máquinas já' será apresentado em 90 dias e

iniciaram os trabalhos em
'

prevê melhorias nos

Joinville com direção a Gua- acostamentos e sinalização,
ramiri� e após o carnaval visando aumentar a segurança
iniciam-se os trabalhos no trecho de ciclistas e pedestres. Na

opinião de Romoaldo França, o
piso da pista está em boas

condições com exceções de

alguns trechos.
O diretor informou ainda

que num prazo de 60 a 90 dias, o
governo estadual inaugura a

obra de melhorias num trecho
de 30 km na SC- 474. A obra
teve início ainda em 1982 e foi

interrompida várias vezes. O

investimento nesta SC chega a

R$ 34 milhões. Todos os recursos

investidos nas rodovias são

provenientes do governo do

estado e do BID (Banco
Interamericano de Desenvol

vimento).
A secretária da Secretaria

Regional de Desenvolvimento,
Niura Demarchi dos Santos,
informou que no dia 7 de março
está prevista a realização de uma
audiência pública para
reivindicar a duplicação da BR-
280, O presidente da Acijs, Paulo
Obenaus, disse que o Centro

Empresarial de J araguá do Sul

(Cejas) tem grande interesse em

sediar esta audiência.

Nove empresas participaram do Programa 'Alimentos Seguros'
}ARAGUÁ DO SUL - Nove

empresas de [aragu
á do Sul,

entre restaurantes e panifica
deras, participaram do Programa
"Alimentos Seguros" Mesa pro
movido em parceria pelo Sebrae
e Senac. O programa, dire
cionado às empresas de pequeno
porte da área da alimentação,
teve início em junho do ano

passado, e consiste em

treinamentos que incentivam a

troca de experiências e a

interação entre os participantes.
Os objetivos do programa,

que encerrou ontem os módulos
Boas Práticas de Fabricação e

Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle- APPCC,
são a implantação do D'Olho na

Qualidade para os Pequenos
Negócios. O treinamento inclui
a capacitação do empresário
para a administração de custos e

formação do preço de venda, a
orientação sobre redução dos
custos através de consultorias em
melhoria de processos, a ade
quação do processo produtivo às

normas da legislação federal e a

implantação, no processo
produtivo da empresa, do
Sistema de APPCC.

A capacitação também
orienta os empresários quanto à

Treinamento promovido pelo Sebrae em parceria com Senac beneficia pequenos empresários

organização, higiene e limpeza
e manutenção da ordem. "É um

programa sob medida para
, empresas do setor de alimen

tação aumentarem sua com

petitividade com foco na

segurança alimentar", destaca o

agente de articulação do Sebrae

para Jaraguá do Sul e Região,

Donizete Bõger, Um dos partici
pantes, Juvenal Micheluzzi, do
restaurante Mime, observou que

"quando se inicia um negócio
temos pouco conhecimento, por
isso é muito importante parti
cipar de cursos de capacitação,
principalmente quando ele nos

propicia a troca de experiências

com outros empresários",
As consultorias com espe

cialistas acontecem dentro das

empresas levando em consi

deração as características de
cada uma, facilitando a im

plementação das tecnologias
propostas e auxiliando na resolu

ção de questões individuais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



11 CORREIO DO POVO TERÇA-FEIRA, 1 de fevereiro de 2005

ENCONTRO

GERAL

Associação do Estrada Nova se

reúne para discutir prioridades
CAROLINA TOMASELLI

.... Campo de futebol,
pavimentação de ruas

e mais vagas foram
os pontos levantados

}ARAGUÁ DO SUL - A diretoria
da Associação de Moradores do
Bairro Estrada Nova se reuniu, no
último sábado, com.líderes de rua

para discutir e elencar as principais
reivindicações do bairro para este

ano. Entre as prioridades estão a

construção de um campo de futebol,
o aumento de vagas na creche local
e a pavimentação de ruas.

O encontro contou com a

participação da nova diretora do
Centro de Educação Infantil
Estrada Nova, Valmira Mara

Hening. Ela destacou a

necessidade de mais vagas na

creche, .que atende hoje 186

crianças de zero a cinco anos, e

pediu apoio da associação de

moradores, daAPP (Associação de
Pais e Professores) e da
comunidade para realizar os

trabalhos. "Se tivermos parcerias,
acredito que as coisas vão

caminhar", disse.
Segundo o presidente da

associação, Justino da Luz, será
realizado um levantamento sobre
a necessidade de se implantar
turno noturno no centro para
atender a demanda crescente de

crianças. O trabalho que deve ser

Diretoria da associação, líderes de rua e convidados participaram da reunião

concluído até a próxima semana e

encaminhado à Prefeitura, pois o
centro pertence ao município. "O
bairro está crescendo e nos

próximos dois anos 200 novas

famílias devem se instalar aqui",
informa..

Para a construção de um

campo de futebol, Justino revela
ter sido criada a Comissão Pró

Campo de Futebol, com

representantes dos três clubes do
bairro: Atlético Paraná,
Independente e Atlético Esporte

Clube EstradaNova. "Essa é nossa

prioridade número um. A
demanda de desportistas é

grande", afirma, acrescentando
que a comissão se reunirá na

próximà semana com a

administração para fazer
levantamento sobre áreas

disponíveis.
O secretário de Esportes, Jean

Leutprecht, participou da reunião
e afirmou que a implantação de

campos de futebol nos bairros é
uma das propostas do governo

.

Moacir Bertoldi (PL). No entanto,
ele lembrou que para este ano não

será executado em função de não
estar contemplado no orçamento
domunicípio.

Outra prioridade, informa
Justino, é a pavimentação de oÍt'o
ruas do bairro, entre elas a Rua

[éfersonMachado, Rua Iode Maio
e José JacobMartins. "Estas três ruas
já tem 80% de adesão dos

'moradores, que precisam entrar

com contrapartida para execução
das obras", revela.

Há duas semanas moradores convivem com esgoto a céu aberto
CÊSAR JUNKES

}ARAGUÁDO SUL - Moradores do
Bairro Estrada Nova

e�-
o sofrendo

com o esgoto a céu abe . Após as

fortes chuvas que caíram á cerca de
duas semanas, o esgoto transbordou
deixando alagados trechos das ruas

Affonso Nicoluzzi e São Miguel. De
acordo com omoradorJosé Francenet
a prefeitura e oServiçoAutônomo de
Água e Esgoto -Samae, já foram
informados doproblemamas até agora
nenhumaprovidência foi tomada. "O
mau cheiro é muito forte,
principalmenteemdias de sol equando
chove as ruas ficam alagadas e a água
misturadacomesgoto chega até aporta
das residências", denuncia.

Os moradores acreditam que o

problema seria resolvido com a troca

dos canos poroutros demaior vasâo.
"Talvez até mesmo a limpeza das

tubulações já resolveria o problema",
acredita Inácio Paclet; outromorador
do bairro. "Já fui várias vezes até a

prefeitura, eles prometem resolver a

situação mas até agora nada. Esgoto transbordou e corre em frente às resldênclas

i�-'x'-f'l 1Vi--·S--R-Ã-·S--
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Comércio de Extintores Ltda
Credenciado ao Corpo de Bombeiros e Inmetro
Rua José Emmendoerfer, 1160 - Nova Brasflia
Fone/Fax: 371-6412
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Funcionários da prefeitura até já
passarampor aquie viramoestado da

rua", desabafa.
O secretário de Obras, Luiz

FernandoMarcolla disse desconhecer
o caso. Segundo ele, a pasta, que é

dividida em quatro diretorias, recebe
dezenas de solicitações diárias e os

pedidosvãosendoatendidosporordem
e dentro das condições possíveis. No
entanto, o secretáriogarantiu que vai
enviar com urgência os funcionários

. responsáveis peladrenagem atéo local.
"Se o caso for apenas entupimento de
tubulação pode ser solucionado
imediatamente, mas se houver
necessidade de troca de tubulação
o processo é um pouco mais

demorado, mas de qualquer forma
vamos resolver isso". O engenheiro
do Samae, Fábio Bens, informou
que a rede de tratamento de esgotos
ainda não está operando no local,
pois ainda está em fase de testes. A

expectativa é que comece a operar
até o mês de abril.

·cp NOTAS
.... CARNAVAL I

Carna.val em São Bento tem apoio popular
São Bento Folia já é uma realidade e promete resgatar uma antiga
tradição da cidade. Para os mais novos, São Bento do Sul não possui
carnaval, mas há 20 anos atrás a tradição carnavalesca fazia parte do

munidpio e não eram poucos os blocos que se divertiam nas ruas da

cidade. O resgate desta tradição é importante e abre novas oportu
nidades principalmente para as pessoas que permanecem na cidade:

São Bento Folia é um carnaval municipal e popular, está estruturado na

alegria e segurança, para tanto, uma grande ação conjunta foi

desenvolvida para que os foliões possam desfrutar de um evento feito

para a família com toda a tranqüilidade. A Praça Getúlio Vargas será o

palco da festa e deverá receber um grande número de pessoas.
A animação musical infantil será feita pelo DJ João Paulo e terá início às

16 horas. Às 19 horas terá inído-a etapa adulta da festa ao som do

Quinteto Os' Sonatas de São Bento do Sul que estará acrescido dos

famosos metais que dão brilho as músicas carnavalescas, além do vocal

de Elisângela (cantora da BandaTexas Boy) famosa por sua performance
em Axé, estilomusical que vem tomando conta das festas carnavalescas.
A organização do evento está a cargo da FundaçãoMunicipal de Cultura
e da Secretaria deTurismo que tomaram todos os cuidados no quesito
segurança. A Praça Getúlio Vargas será isolada e contará com 10

seguranças dentro de seu perímetro, além do apoio da Polícia Militar
nas imediações do evento e do Corpo de Bombeiros com plantão para

qualquer eventualidade. O acesso ao evento é gratuito.

.... AGRICULTURA

Articulação Nacional divulga notícias
A Secretaria da Articulação Nacional de Santa Catarina em Brasília

acompanha as questões da polítka agrícola nacional, e a partir de
sexta-feira, 28 de janeiro, dará informações diárias sobre as

'novidades da agricultura brasileira. A iniciativa é do secretário da

Articulação Nacional,Valdir Colatto, que na condição de engenheiro
agrônomo, sabe que os agricultores e empresários que atuam no

setor têm necessidade de acessar informações rápidas e precisas,
que os auxiliem no desenvolvimento de suas atividades com mais

eficiência e objetividade."Essa prestação de serviço é um trabalho

de pesquisa da nossa assessoria junto ao Ministério da Agricultura
e outras fontes de reconhecida credibilidade na mídia nacional';
destacou Colatto.

.... TSE

Cooperação 1
A assinatura de um termo de cooperação técnica entre os poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de

Contas do Estado, será uma das últimas ações do conselheiro Salomão
Ribas Junior na presidência doTCE catarinense.O objetivo é a promoção
de ações e atividades que contribuam para o processo de
desenvolvimento e implantação do Sistema Integrado de Planejamento
e Gestão Fiscal de Santa Catarina (SIGEF), integrado ao Sistema de

Fiscalização de Gestão, o e-Sfinge, em desenvolvimento pelo Tribunal

de Contas.

Cooperação 2
o e-Sfinge vai agilizar os procedimentos de análise, já que irá integrar os
atuais sistemas utilizados pela Corte de Contas. Será uma ferramenta

útil tanto para os controles internos dos órgãos fiscalizados como para o

cidadão comum que terá melhbres condições de acompanhar a

aplicação dos recursos públicos pelo Estado e municípios catarinenses.
O termo de cooperação será firmado no dia 10 de fevereiro, às 17 horas,
na sede doTCE, na mesma cerimônia em que vão tomar posse os novos

presidente, vice-presidente e corregedor-geral do órgão, os conselheiros
Luiz Suzin Marini, José Carlos Pacheco e Wilson Wan-Dall

.... FEIRA DO LIVRO

Projeto interioriza ace,sso à literatura
A realização de eventos em Joinville, Blumenau, Itajaíe Balneário Camboriú
vêm permitindo que milhares de catarinenses tenham acesso a

autores e obras consagradas daJiteratura em seus diferentes gêneros.
Essa interiorização começou por Joinville, onde o projeto Feira do

Livro teve sua primeira edição em 2004, para onde retorna de 6 a 12

de abril deste ano. Atualmente, o evento-acontece em Balneário

Camboriú até quinta-feira, dia 3 de fevereiro.
Sueli Brandão, idealizadora do evento e delegada regional da Câmara
Catarinense do Livro em Joinville, diz que a aceitação do projeto
vem surpreendendo positivamente."A produção catarinense é muito

interessante, a quantidade de títulos é vasta, os escritores precisavam
apenas do impulso de um evento organizado, cercado por parceiros
e editoras qualificadas'; resume Sueli. Segundo ela, desde que a

primeira edição aconteceu em Joinville, multas cidades
demonstraram interesse pelo projeto, que traduz como uma

portunidade para a interiorização da literatura e valorização da
cultura.
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Teste,ajuda detectar câncer démama
DA REDAÇÃO - A Fiocruz

(FundaçãoOswaldoCruz) aprovou
a importação de um dispositivo
descartável que pode auxiliar no

diagnóstico precoce do câncer de
mama, especialmente nosmunicípios
mais pobres, que não possuem

mamógrafo, Emparceria com o Inca

(Instituto Nacional do Câncer), o
mastologista epesquisador daFiocruz
RobertoVieira coordena um estudo
que avalia a precisão do dispositivo:
'Apesar da análise ainda estar em

andamento, já podemos dizei que é

válido e recomendar ao governo e os

municípiosa importação".
Vieira ressalta que o teste,

produzido nos EUA, não substitui a
mamografia,mas ajudanodiagnóstico
precoce. 'Apenas lOO!ÍJ dosmunicípios
possuemmamógrafos", informou. As
vantagens do teste sobre osmétodos
existentes é o custo e a praticidade.O \

teste já foi aprovado pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária

(Anvisa). 'Acada ano, 40mil casos
de câncer de mama são

diagnosticados e 10 mil mulheres

morrem por causa da doença.", diz
Vieira. O dispositivo descartável é
formado por um par de discos com
uma almofada feita de ummaterial

capaz de isolar o calor,
RISCO - O Inca recomenda que

as mulheres entre 50 e 59 anos façam
umamamografia ao ano. De acordo
comomastologistabrasileiro, o tumor
começa a se desenvolver dez anos

antes de poder ser diagnosticado por
qualquer método existente. Se for

diagnosticado entre o lO? e o 13.º

ano, as chances de cura sãomaiores.

�s escolas da rede

municipal de ensino já
receberam os livros, que

vão ser entregue às

crianças e adolescentes
no início do ano letivo,
dia 14 de fevereiro. Os
alunos de 5' a 8' série

vão receber livros novos;

já os alunos da l' a 4'
série foram recolhidos
no ano passado e vão

ser reutilizados, por isso
as escolas estão

recebendo apenas
suplementos.

Falecimentos
Faleceu ás 06:20h do dia 29/1, o senhor Lorenz Meyer com idade de 60. O Velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Municipal de Guaramirim.
Faleceu ás 09:30h do dia 29/1, a senhora Cecilia com idade de83 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica
Assembléia de Deus - Vila Rau e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
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Atacado e Varejo,

Agora com toda
inha de Materla:1 Escolar.
Venha e confira nossos

preços e condições.

=ti Loja: (47) 370-1492
(47) 376-4253

,
'

"
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SAMBA

Irmãos são eleitos Rei
e Rainha do Carnaval

RAP'HAEL GÜNTHER

Rainha, Princesas e Rei Momo mostram o samba no pé depois de conquistarem os títulos

CAROLINA TOMASELLI

� Com desenvoltura
e simpatia, Merciana e

Luciano encantaram
d

o público
]ARAGUÁ DO SUL - Os irmãos

Merciana e Luciano de Andrade

comp-rovaram o talento de
família para o samba e foram
eleitos a Rainha e o Rei Momo
do Carnaval Zf'O'i. A alegria em

dose dupla marcou o concurso,

promovido pela Fundação
Cultural e Moconevi (Mo
vimento da Consciência Negra
do Vale do Itapocu), com apoio
da Secretaria Es tadual de
Cultura, realizado no sábado no
Pavilhão ''Jl.:.' Parque Municipal
de Exposições.

Merciana, do, bloco "Em
cima da hora", disputou o posto
de Rainha com outras seis

candidatas, que representavam
as' quatro escolas de sambà do

município. Francine dos Santos,
também do bloco "Em cima da
hora" foi eleita a primeira
princesa, e Tatiane dos Santos,
do bloco "Samba no pé", foi
eleita a segunda princesa. Já
Luciano concorreu com mais três

candidatos para ser Rei Momo.

Beleza, simpatia,
desenvoltura e samba no pé
foram os critérios analisados,

pelos jurados e que levaram a

sambista de 19 anos a alcançar
'um sonho almejado há quatro
anos. "É uma realização de um

sonho. Pra mim é tudo",
comenta. "É uma

responsabilidade grande, espero
conseguir. cumprir todas as

atribuições", acrescenta

Merciana, que no ano passado
foi considerada a rrpis bela negra
do município.

Apesar de ser de bloco
concorrente ao da irmã .; Samba
no pé -, Luciano lembra que

participar do Carnaval é uma

RAPHAEL GÜNTHER

Luciano de Andrade foi eleito Rei Momo do Carnaval 2005

tradição de família. "Sempre
gostei do Carnaval e de dança,
até porque meus pais
participam", diz. Candidato a Rei
Momo pela primeira vez, _ele
'afirma que não esperava ser o

vencedor, principalmente por

fugir ao padrão de "gordinho".
"Acho que o que fez a diferença
foi

\
a beleza, porque me

considero bonito, e o samba no

pé", aposta.
A diretora da Fundação

Cultural, Fabiane Karsten,
informa que a Rainha e o Rei
Momo deverão, até a terça-feira
de Carnaval (8) r , participar de

bailes, desfiles e eventos

carnavalescos� No sábado,
Merciana e Luciano participam

de desfile pela Rua Walter

Marquardt, a partir das 12 horas,
com homenagem ao sambista
jaraguaense no Barracão do

Manequinha. À noite, a partir
das 21 horas, haverá baile com

as bandas Terapia Popular e

Grupo Emoção. "A expectativa
de público é de dez mil pessoas",
acrescenta Fabiane.

Já no domingo, as crianças
poderão se divertir no Carnaval
Infantil, no Pavilhão "C" do
Parque de Eventos, a partir das
16 horas. Na terça-feira de.
Carnaval, acontece o desfile das
escolas campeãs, com saída do
Centro Comercial Vasel às 21

horas, até o Parque de Eventos,
onde haverá entrega de troféus.
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OCORRÊNCIAS

Polícia prende quatro pessoas
em fim-de-semana agitado

JULlMAR PIVATIO

.,. Pedreiro é preso
em Jaraguá do Sul
com 14 pedras
de crack

}ARAGUÁ DO SUL - o fim-de
semana foi agitado para os

policiais da microrregião. Quatro
pessoas foram presas em quatro
ocorrências diferentes desde a

madrugada de sábado até a

madrugada de ontem. Em
Massaranduba, o vendedor
Rosemar Zappellini, 32 anos, foi
preso por falsidade ideológica.
Em Corupá, o casal Leonel Vieira,
51, e Giovana Dias, 28, foram
detidos por roub�. Ontem, o

pedreiro Gesiel Baltazar de
Souza, 33, foi preso com 14 pedras
de crack.'

A primeira ocorrência
aconteceu na madrugada de
sábado, na Boate Fênix, em

Massaranduba. Rosemar Zappellini
estava com uma identidade falsa,
de iniciais A.S. e foi detido pela
polícia. Na delegacia foi
constatado que, há exatamente

um ano atrás, ele havia sido preso
pelo mesmo crime. Com o nome

falso, Zappellini abriu duas contas
em bancos de Itajaí, uma no Banco

Ladrões tentaram assaltar o caixa eletrônico do Banco do Brasil

do Brasil e outra no Itaú. Ele foi

preso em flagrante por falsidade

ideológica e adulteração de
documento público.

Na noite de sábado, a polícia
conseguiu evitar um assalto no

caixa eletrônica da agência do
Banco do Brasil do Portal, na Rua,
Bernardo Dornbusch. Após
denúncia, os policiais chegaram
no local e viram quatro pessoas:
três homens e uma mulher. Um

casal estava do lado de fora e

percebeu 'a chegada da polícia,
avisando aos outros dois qNe
estavam no interior da agência,
por telefone. Eles fugiram do
local, deixando todas as

ferramentas usadas; Mas a

polícia conseguiu prender o

menor R.O, 17 anos.

No domingo à noite, um

funcionário da Rede Ferroviária
informou a polícia sobre um

possível furto de materiais da

ferrovia, apontando que os

ladrões estariam numa

caminhonete. Após rondas, foi
abordado o comerciante Leonel
Vieira e a cabeleireira Giovana
Dias, que estavam com duas

crianças no carro. O casal foi
encaminhado à delegacia de

Jaraguá do Sul e autuado em

flagrante juntamente com o

material apreendido. As crianças
foram encaminhadas para o

Conselho Tutelar.

Após denúncia anônima, na
madrugada de ontem, a polícia
prendeu o pedreiro Gesiel
Baltazar de Souza por tráfico de

entorpecentes. Ele foi pego com
14 pedras de crack. Policiais em
campana detiveram quatro
pessoas que compraram a droga.
Em' depoimento, Baltazar de
Souza alegou ser viciado e vendia

drogas paramanter o vício.

Comitê Olímpico presta conta de dinheiro da Lei Piva
DA REDAÇÃO - O COB

(Comitê Olímpico Brasileiro)
realizou ontem a terceira prestação
de contas, desde a regulamentação
da Lei Agnelo/Piva, em julho de
2001, onde mais uma vez

evidenciou-se que os recursos

destinados ao esporte no�ís estão
distante do necessário. A�sar damorosidade do processo, após quatro
anos de vigência da Lei, que passou
a ter seus dividendos utilizados em
2002, foi nítida a evolução das
modalidades esportivas noPaís, assim
como alguns erros de investimentos.

Em 2004, oFundoOlímpico, que
recebe 85% dos 2% da renda bruta
das loterias esportivas do País - os

15% restantes são doCPB (Comitê

Paraolímpico Brasileiro) - totalizou
R$ 70.045.094,65. Destemontante,
15% foram destinados ao Esporte
Escolar e Universitário, e R$
'59.538.331,32 ao COB e

confederações, distribuídos pelas 42
modalidades olímpicas.

v Apesar de o COB ainda ficar
com amaior parte dos R$ 59milhões
(R$ 28.156.312,51),42modalidades
esportivas dividiramno ano passado,
R$ 27.540.000,00, de acordo com
critérios estabelecidos pela entidade.
E, justamentepor servisto como urna
espécie de "Salvador da Pátria", os
recursos da Lei Agnelo/Piva
exacerbam a fragilidade financeira
das confederações.

O patrocínio é a principal saída

para amelhoriadoquadro financeiro,
mas das 42modalidades, divididapor
29 confederações filiadas ao COB,
apenas 16 possuem este tipo de

parceria. Apesar de integrar os

quadros da entidade, o futebol

permanece sem receber os recursos,
por não apresentar projeto.

"Muitas empresas optaram por
fazer algo segmentado e patrocinar o
adeta índívidualroente", disseodiretor
técnico do COB, Marcus Vinicius
Freire. Outro dado revelador das
dificuldades das confederações são o
número de modalidades que contam
com fornecedor de rnaterialesportivo:
11. Além disso, apenas seis possuem
sedes próprias, nove são cedidas e 14
alugam os locais de funcionamento.

• Por causa das

dificuldades financeiras
das confederações, que
limita o desenvolvimento
do esporte brasileiro, e por
achar que a Lei Agnelo/
Piva representa um terço
do montante ideal.

• O patrocínio é a principal
saída para a melhoria do

quadro financeiro, mas das
42 modalidades, dividida
por 29 confederações
filiadas ao COB, apenas 16

possuem este tipo de

parceria.
'

Elano deixa o Santos e vai para o futebol ucraniano
DA REDAÇÃO - O Santos não

conseguiu resistir ao assédio a seus

jogadores e acabou liberando ontem
omeiaElanoparao futebolucraniano

por US$ 10 milhões. Mas nesta

segunda foi também umdia de alívio
naVila Belmiro, já que as inscrições
na Europa foram fechadas e haverá
uma trégua por parte de times

europeusna lutapara levarosmaiores

destaques do clube.
Elano vai atuar no Shakhtar

Donetsk por cinco temporadas e

receberá US$ 3 milhões pelos seus

direitos federativos, além dos salários

que não foram informados. AoSantos
caberá a quantia de US$ 7 milhões,
que foi irrecusável. As negociações,
porém, vinham ocorrendo desde
dezembro, quandoo clube ucraniano

apresentoupropostadeUS$ 4milhões
para levar o atleta, que foi recusada
de pronto pela diretoria.

Diante da possibilidade de

perderElano, osdirigentes chamaram
o jogador no final do ano para um

novo acordo, mas os ucranianos

insistiram, aumentaram a proposta e

acabaram ficando como jogador, que
viajou entre oNatal e o Ano Novo
para a cidade de Donetsk, onde
conheceu a estrutura donovo clube,
que passa agora a ter oito brasileiros

,

em seu elenco.
Nesta segunda-feira, Elano

passou o dia em Iracemápolis, onde
mora sua família, e cuidou dos últimos
detalhes para a viagem programada
para hoje.Antes, porém, vaiconceder
entrevista coletiva naVilaBelmiro às

,

9 horas, para se despedir do futebol
brasileiro.Omeia foi contratado em
2000 e começou a jogar pelo Santos
em2001.

'

Sua ascensão definitiva ocorreu
quandoEmersonLeãomontouonovo
time de Garotos da Vila, tendo
conquistado ;B�asileiro de 2002. Foi
aí que ele se firmou como um dos

principais jogadores do elenco,
justamente por suas características.
Elano é o jogador que todos os

técnicos querem ter em seu time.

Disciplinado, de boa índole, é capaz
de entender claramente as

instruções e, principalmente,
cumprir dentro de campo as

determinações.

Amigos da
Informação-

••
•

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÂUS,"S C�iNICAS Ll"OA

371 0882
JARAGUÂ.DOSUL· se

371 2322
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� SELEÇÃO
Anderson, do Corinthians, é convocado
o zagueiro Ânderson, do Corinthians, foi convocado ontem à

tarde para o amistoso do Brasil, em Hong Kong, contra a seleção
local, no próximo dia 9 de fevereiro. Na sede da CBF

(Confederação Brasileira de Futebol), na Barra da Tijuca, na zona
oeste do Rio, o técnico Carlos Alberto Parreira também optou
por 'cortar' o atacante Adriano da lista dos convocados.
O artilheiro da Inter de Milão, da Itália, ainda se recupera de uma

contusão na panturrilha esquerda. Ele, inclusive não atuou no

confronto contra o Chievo, sábado passado, pelo Campeonato
Italiano. Para o setor de ataque, o treinador tem a sua disposição
cinco jogadores: Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Ronaldo; Luis
Fabiano e Ricardo Oliveira. Já para a defesa, estarão à disposição,
além do corintiano, Juan, Roque Júnior, Lúcio e Luisão.

� SÃO CAETANO

Nairo e Fortedenunciados pormortedeSerginho
o promotor Rogério Leão Zagallo, da 5" Vara do Júri, ofereceu
denúncia por homicídio doloso qualificado contra Nairo Ferreira
de Souza e Paulo Forte, presidente e médico do São Caetano,
respectivamente, por suposta responsabilidade pela morte do

zagueiro Serginho, ocorrida em 27 de outubro do ano passado.
Em documento de 20 laudas encaminhado ao juiz Cassiano
Ricardo Zorzi Rocha, o promotor sustenta que o clube sabia do

problema cardíaco do jogador e que deveria afastá-lo dos

campos desde fevereiro, mas, mesmo assim, o manteve em

ação. Segundo Zaga lia, o fato de deixá-lo jogando por ser titular
do time, apesar das recomendações médicas, caracteriza
homicídio doloso por motivo torpe, um crime hediondo cuja
pena' vai de 12 a 30 anos de prisão.
"O clube submeteu o jogador a mais de 50 jogos, em três

campeonatos (Paulista, Brasileiro e Copa Sul-Americana),
desrespeitando as normas da medicina. O clube usufruiu de
uma pessoa quando ela deveria ter sido afastada da prática
esportiva. E esse desrespeito às indicações médicas fez com

que o jogador viesse a morrer'; afirmou o promotor, nesta
segunda-feira.
A denúncia apresentada por Zaga lia veio após três meses de

inquérito comandado pelo delegado Guaracy Moreira Filho, do
34.0 DP. Em depoimento, médicos do Instituto do Coração
(tncor), onde Serginho fez exames em fevereiro e junho,
relataram ter recomendado explicitamente o afastamento
tanto ao jogador quanto a Paulo Forte.

No final da tarde de sábado, um acidente deixou apenas danos
materiais nos veículos Vectra, placa CDL-4250 e no Fiesta MHH-

7660, ambos de Jaraguá do Sul. O acidente ocorreu na Rua Arthur
Günther, no Bairro Amizade, próximo ao acesso da Arsepum
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Impulso traz duas
'medalhas de travessia
JULlMAR PIVATTO

.... Marlise Klemann
fica em segundo e

mantém a liderança
na Master D '

JARAGUÁ. DO SUL - Duas
atletas' da Academia Impulso
voltaram da 3" etapa da Copa Fiat
de Travessias, em Garopaba, com
duas medalhas. Marlise Klemann
ficou em segundo lugar e manteve
a liderança na categoriaMaster D.
Já Natalia Menezes Cunha ficou
em quarto na categoria 15/16 anos

e espera a divulgação do novo

ranking, que sai amanhã, para
co�hecer a posição. Ao todo, onze
atletas representaram a academia,
sendo sete homens e quatro
mulheres.

O percurso inicial, definido
como 1,6 milmetro, teve que ser

alterado devido às condições do
mar e do tempo. As marolas (ondas
pequenas), o vento e a chuva
,fizeram a organização diminuir a
prova em 600metros" para garantir
a segurança dos atletas. A saída
foi na Praia ,da Preguiça, com
chegada na praça da cidade.

SegundoMarlíse, as .ondições
domar atrapalharam um pouco e

"

DIVULGA Ao

Equipe que representou a academia se prepara para a última etapa

a mudança foi positiva para a
,

prova. Sobre o resultado, diz estar
surpresa, por superar uma das
favoritas. "O resultado foi muito
bom pra mim. Estava saindo da

água quando percebi uma das
minhas adversárias naminha frente
e consegui ultrapassá-la na corrida
final", comemorou.

Além das duas premiadas,
participaram também Tamara

Martins, Denise Dalleri, José Carlos
Fagundes, Gilson Eggert, Arlindo
Rincos, Cleber Carvalho, Adolar

Spézia, José Luiz da Silva e Marco
Antônio Delgado,

Agora, os atletas se preparam

para a última etapa, no próximo
domingo, na praia de Caiobá, em
Matinhos (PR), Os cincomelhores
no ranking final re�eberão uma

premiação especial do torneio e,

além de Marlise, José Carlos
Fagundes também tem chances de
terminar entre os premiados. As

.

inscrições para a-prova 'podem ser

feitas até amanhã, aomeio-dia, na
sede da academia.

São Caetano contrata o atacante Alessandro
DA REDAÇÃO - Empolgada

pelavitória sobre o Palmeiras (1 a O)
no domingo, a diretoria do São
Caetano continua reforçando o

elenco para a temporada. Na
manhã de ontem, foi confirmado o
acerto com o atacante Alessandro
de 31 anos. Ele disputou o último

Campeonato' Brasileiro pelo
Corinthians, mas não permaneceu
no Parque São Jorge para a

temporada 2005, Alessandro chega
para compor o elenco que vem

perdendo jogadores desde o término
do Campeonato Brasileiro.

Os últimos a deixar o clube, na
semana passada, foram o atacante

Fernando Baiano, que se transferiu

para o Málaga, da Espanha, e o

volantêMarcósAurélio que foipara

o Cruzeiro. Além do Corínthíans,
Alessandro já passou porvários clubes
como: Novorizontino, Bragantino,
Santos, Vasco da Gama, Cruzeiro
Fluminense,Atlétíco-Mô e já atuou
no futebol do OrienteMédio.

O técnico Zetti aprovou o

desempenho dos jogadores navitória ,

sobre o Palmeiras. Segundo ele, o
esquema 4-4-2 funcionou e bem e

deverá sermantido. No entanto, ele
tem algumas preocupações.Quatro
jogadores, considerados, titulares
estão no departamentomédico: os
zagueiros Neto e Gustavo, o meia
Mateus e o atacante' Fabrício
Carvalho.O treinadorespera contar
com estes jogadores para a próxima
partida, 'contra o Rio Branco, em
Americana, no final de semana. O

time doABCocupa a quinta posição
doCampeonato Paulista com nove

pontos ganhos.

• Quatro jogadores
considerados titulares estão

no departamento médico:
os zagueiros Neto e

Gustavo, o meia Mateus e o

atacante Fabrício Carvalho.

• Os últimos a deixarem o

clube foram o-atacante
Fernando Baiano, que se

transferiu para-o Málaga,
da Espanha, e o volante'
Marcos Aurélio que foi

para o Cruzeiro.

373-0074
Rua Antonio Zimmermann,
271 ,., Centro - Guaramirim
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Pizzonia perde vaga para alemão na Fórmula 1
DARmAçÃo-Opilotobrasileiro

Antônio Pizzonia perdeu a vaga-de
segundo piloto da Williárris para o

alemãoNick Heídfeld, Depois de ter
sido elogiado pelo chefe da equipe,
Frank Williams, o amazonense fqi
superado. "Decidimos no último
minuto queNickHeidfeldseráopiloto
regular da equipe", disse o chefe.

Osdoispilotosestiveramnadisputa
durante todo o mês. Pizzonia deverá
ser o piloto de testes da escuderia,
mesmo cargoda última temporada.O
alemão estreounaFórmula 1 em20c0,
correndo pela Prost. Um ano depois,

,
ele conquistou os primeirospontos, no

i GP da Austrália, com a Sauber,
Também em 2001, ele conquistou o
únicopódio, um terceiro lugarnoBrasil

Heidfeld, que também correu

pela Jordan já disputou 84 GPs e

conquistou 28 pontos. A Williams

procuravaumpiloto desdeque adupla
Juan Pablo Montoya e Ralf
Schumacher decidiu deixaro time.O
colombiano acertou com aMcLaten

ainda no final de 2003, enquanto o

alemão deixou a equipe para correr

pela Toyota. A primeira opção era o

inglês [ensonButton,mas aBARnão

o liberou.
A definição da Williams deixa

apenas três equipes com vagas em

aberto na Fórmula 1 para este ano.A

Jordan, que foicompradapelaMidland
na semana passada, ainda não

anunciou ospilotos, enquantoMinardi
e Red Buli ainda tem uma vaga. A

temporada começa naAustrália em6
demarço.

• Os dois pilotos estiveram

na disputa durante todo o

mês e Pizzonia deverá ser

o piloto de testes da

escuderia, mesmo cargo da
última temporada,

• A Jordan, que foi
comprada pelaMídland na

semana passada, ai'nda
não anunciou os'pítotos,
enquanto Miríardi e Red
Buli ainda tem uma vaga.

Figueirense e Lages lideram o Catarinense
DA REDAÇÃO - Com a goleada

de 4xO sobre o Guarani de Palhoça,
o Figueirense assumiu a liderança
do Grupo A com nove pontos,
empatado com o Atlético
Hermann Aichinger, mas com 14
gols de sábado, Já o Grupo B tem

três equipes com qúatro pontos:
Lages.joinville eMarcílio Dias, e o
time do Planalto Serrano leva

vantagem nos critérios de

desempate.
No Grupo A, além da goleada

do Figueirense, quem também se

destacou foi o rival Avaí, que,

jogando em casa, aplicou 7xl no
União de Timbó, afundando
aindazsaís o time do Vale do ltajaí,
que agora acumula três derrotas

em três jogos, sofrendo '17 gols. O
Atlético, jogando em Chapecó,

, venceu o time da casa por lxO e,

como o Figueirense, tem 100% de

aproveitamento na competição.
Já o Grupo B está mais

embolado. O Lages empatou em

lxl com o Metropolitano, em
Blumenau, e é o líder com

quatro pontos. Empatados ainda
estão o Joinville, que venceu o

clássico com o Criciúma por 3x2,
fora de casa, e o Marcílio Dias,
que foi até o Sul e venceu o

Tubarão por 3x2.
A próxima rodada acontece

amanhã, com destaque para o

clássico da capital, Figueirense x

Avaí, no Orlando Scarpelli. Os

outros jogos são: Atlético
Herrnann Aichinger x Guarani;
União x Chapecoense; Marcílio
Dias x [oinville; Lages x Criciúma
e Tubarão xMetropolitano.

. t�/mpiilso
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AMIZADE - Vende-se de
alv. c1 70m2 e terreno c/
900m2. R$15.000,00. Tr:
9979-1474 ou 275-6379
p/recado.

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

VENDE-SE CASA

Mista cf 112m2, Terreno cf
335m2, 3 qtos, sala, COZo +

dep .. Bairro Czerniewicz.
R$ 65.000,00

Tr: 371-7963 ou 8406-9918

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

ANA PAULA _ Vende-se,
ESTRADA NOVA-Vende-

160m2, murada. R: José
.

se cf 3 qts, guarda-roupa,
Nailoch 1.457. R$ si, copa e COZo embutido.

80 000 00 Tr'370 8810 R$: 38.000,00. Tr: 9137-
. , ..

-

.

5573.

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

CENTRO - Vende-se,
120m2 em terreno de
550m2, murada. Tr:
8803-8881.

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

CHICO OE PAULA •

Vende-se sobrado cf
150m2 cf terreno de
700m2• R$ 45.000,00.
Tr: 273-5439 pela
manh?

ESTRAOA NOVA -

Vende-se, de mad. 70m2,
terreno cf 450m2. R$
25.000,00, nego Tr: 371-
8992.

ILHA DA FIGUEIRA
tenho p/ alugar, 3 peças,
próximo ao Homago.
Tratar: 371-5270 (após
18hs).

ITAJUBA - Aluga-se. Tr:

(47) 457-6230.

JARAGUA ESQUERDO -

Procurá para alugar, pga
até R$ 300,00. Tr: 376-
1188 ou 9133-7805.

SANTO ANTÓNIO -

Vende-se sobrado alv. cf
240m2, R: Ilda Friedel

CHICO DE PAULA - L a f in, 2 7 7. R $
Vende-se sobrado c/ 55.000,00, aceito terreno
700m2. R$ 45.000.00. ou carro no nego Tr: 276-

Tr: 273-54.39

p·el)0676.
,

manh?· :

. ?O LUIS - Vende-se, 49
ESTRADA NOVA _ 2, 1 qto, murada, c/
Vende-se 8x12 de mad. segurança. ótima loc.,
R$ 25�000,00 a nego Tr: terreno cf 325m2. Tr:

370-9593. 370-9185.

no. cernro.. de alv. c/
170m2 e terreno cl
15x30m. R$ 40.000,00

5556.(terreno)

VILA LENZI - Vende-se
de alv. cf 80m2, terreno c/
460m2. R$ 32.000,00. Tr:
371-2656.

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

1 qto c! banheiro,
garagem. R$ 75.000,00.
aceito terreno em troca
até R$35.000. TR: 9137-
5573.

VILA NOVA - Aluga-se
próx, Clube Beira Rio, c/
2 dormi!. garagem
privativa. Tr: 8409-9605.

VILA NOVA-Vende-se, r
suíte, 2 qts,área de
serviço,eoz.sacada,chur
rasqueira,semimobiliada
R$ 125.000,00. Tr:
9969-4207.

ALUGA-SE - apto,
pequeno mobili, Ed. VILA NOVA - Vende-se,
Maguilú, 1° andar. Vir. a e/1 suíte, 2 qts, 2 bwc.
comb. Tr: 275-0402 ou . área de serviço, COZo
372-0098. mobi. c/ sacada e gar. R$

125.000,00 .. Tr: 9969-
4207, cf Kleidy.

aceita-se carro ou

caminh?o no nego Tr: CENTRO ': .Aluga-se
9992-5070 c/Guilherme. kitinet na rua da Wizard.

Tr: 8802-1180. Mieheli.

BARRA RIO MOLHA -

Vende-se cf 15x26. R:
Pedro Winter, lat, Walter
Marquardt, próx. Mal.
Consto 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 t 2.50om2. R$
40.000,00 ou troca-se

por casa na praia. Tr: 47
374-1828 cf Jo?o.

RAU - Aluga-se próx, VENDE-SE - Terreno,
Samae com 2 qtos, gar. próx. Bras?o e Unerj. R$
privativa.Tr: 8409-9605. 19.000,00. Tr: 370-0674.

VENDE-SE - apto, Ed. VILA NOVA - Vende-se,
Roya/ Barq. Tr: 371-41 00 ef1250m2. R$ 35.000,00

nego Tr:370-3141 h. cml.

TERRENO - Vende-se cf
2.500m2• R$ 40.000,00.
ou troca-se p/ casa na

VENDE-SE - Cf 2 casas praia. próx. Pre!.' de

de mad. ? 4 Km do centro. VILA LENZI- No Edif. Ilha .
Schoroeder - Centro.Tr:

E STRA DA NOVA - SCHROEDER - Vende-se R$ 15.000,00. Tr: 370- dos Açores,c/ suíte mais (47) 374-1828.

VENDE-SE
TERRENO

No centro,
Rua Presidente Juscetlna

cl área de 824m2•
Tr: 371-0742 ou 9903-8855

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

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

chácara em Corupá. Tr:

(47) 375-0539.

PRECISA-SE - p/alug.
casa ou kitinet pi 1

pessoa. Vila Lenzi ou Rau.
Paga-se até RS 200,00.
Tr: 371-6889, cl Lurdes
ou 371-3655, cf Maria
Helena.

PROCURO - Alugar
anualmente, na praiq de
Enseada, Barra do Sul ou
Piçarras. Tr: 371-8772ou
9101-3494.

PROCURO -Alugar no

Bairro Czerniewicz ou

Amizade. Necessário ter

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

S?O LUIS - Aluga-se
2qts. R: Francisco Hruska
n 276. Tr: 370-2365 ou

99.53-6121 cfAlcimar.

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

CENTRO - Procuro
alguém que já tenha apt,
pf dividir com uma moça.
Tr: 8813-7738 ou 376-
3740,275-2747.

EDIF. MENEGOTTI -

Vende-se, toda imob. Tr:
370-0103.

EDIF. MENEGOTTl -

Vende-se, toda imob. Tr:
370-0103.

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

PRECISA-SE - de quarto
pi alugar próx, a Igrja S?o
Judas. Tr: 372-2000.

VENDE-SE R: Francisco
Hruska 276. próx. escola
Kaik. 2qt. Tr: 370-2365
ou 9953-6121 c/Alcimar.

VENDO APARTAMENTO ALTO PADRÃO

Praia de Piçarras, 208 m2, mobiliado
(móveis sob medida), 1 suite, mais 2

dormitórios, banheiro social, ampla'
cozinha, copa e estar integrados,

Churrasqueira, amplo terraço, área de

serviço e garagem. R$ 300.000,00.

Recebo carro ou imóvel de menor valor
como parte da entrada. Parcelo saldo.

Contato côm Silvia

47371-8227 ou 47 91025735

Vende-se loja roupas
femininas situada
Reinaldo Rau. Tr: 9144-
5497.
SAL?O DE BELEZA -

Vende-se em Mas
saranduba, eomp. Tr:
379-2230 ou 3791600
Marcia.

oomlIDn 0JJllit!(MJ{tl
Rua: José 'Emmendoerfer, nO 1617

SAL?O DE BELEZA -

Vende-se, corno. cf
equipo R$ 3.500,00. sf
cobrar ponto. Tr: 371-
7542 ou 8405-2364.

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

BARRA RIO MOLHA - Vende-se 20x5o cf casa
Vende-se 2 chácaras, mista, 1 rancho, árvores
preço de ocasi?o. Tr: frutíferas. R$25.oo0,00.
370-8563. Tr: 273-1860.

TERRENO - Vende-se, R:
Walter Marquardt. cf
1
.'
111 m2, nego Tr: 370-

8097.

eompl. c/ gravaç?o de

quadro + sla cornl. no

centro de Guaramirím. Tr:
373-0263.

� FARJMACIA - Vende-se,

� em guá do Sul. Tr: 372- VENDE-SE
W+ 2747.

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

- Loja de

roupa feminina situada na

Reinaldo Rau, cf boa
clientela.Tr: 9144:5497.

ESTRADA RIBEIR?O VENDE-SE - Sítio na R:
GRANDE - Vende-se, c/ Wigando Méier cl
40.000 m. R$25.000,00. _ 12.500m2.R$10.00Ô,00.
Tr: 371-6069. ou troca-se por material

de construç?o. Tr: 370-

M I N I - C H A C A R A - 3141 cf Eduardo.

GALP?O - Aluga-se ou

compra-se, próx. ao

centro. Tr: 9102-9550.

ESTAMPARIA - Aluga-se LOJA DE ROUPAS - -

VENDO:

Casa Alvenaria Vila Lenzi 184mts Rua Paraíba nO 124

Dormitórios,l Salá, 1 Cozinha, garagem para 3 carros
outras dependências.Valor: RS 85,000,00

Sobrado Alvenaria 130mts Vila Lenzi Rua Francisco
Pirman,4 Dormitórios, 1 Suíte, cozinha outras

dependências com maís uma casa nos fundos de madeira
com rua particular.Valor dos dois imóveis: RS 128,000,00

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

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

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

Chácara - Nereu, 8S.000m, casa, rancho, luz, fonte natural
próximo Estância. RS 85.000,00

'

Chácara - Corupá, c! 23.000m, próximo centro, com uma

. Casa Alvenaria Rua Francisco Pirman BairrdVila
Lenzi160mts construída para sobrada 3 Dormitórios, 1
Sala,l Cozinha, 1 BWC, garagem 'para 3 carros, Outras
dependências Valor: RS 90,000,00

CR$13,oC)POR MES
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20 pago á vista. Tr: 372-
0665. 50N

VEíCULOS
VECTRA - Vende-se CO,
2.0, 1.6 v , branco, 97,
compl. R$ 16.500,00 +

consórcio ou R$
22.500,00 ? vista (si
acessórios). Tr: 9118-
0313/273-5542/372-
6902.

compra - vende - troca - financia - novos e usados

Stratu& comp 96 verde mel 6
Plck UP Ca"a 16 km Orlg 03 branca 6,
Gall.0 MI 97 branco 6
Gall.8 (bolaI 95 preto G
CheveUe 89 bege A
Bellna ll.6 86 bege A
zscert Europel GLX completo 98 azul G
Escor' zetee 99 prata G
Escar' Ghla 89 verde 6
Ford Landal em couro 80 azul GNV
Brasllla 80 branca 6
Vayage 86 verde A
Jeep em couro/dh/freio a dJsco 65 Bordo G
Gal Preparada (De Carrldal 97 Azul RS 6.500
Opala SlE campl 89 Verde A
Audl A3 1.8 T turba 98 preto G
Fusca 77 bege 6
Pampa 1.8 91 prata 6
Omega Suprema GLS top linha, campl. 93 azul G
Elba 88 azul A
Gal 84 branco G
Gol Rollng stenea 95 vermelho G
F�1000 Gab. Dupla campo Turbo 84 prata D

CORSA - Vende-se,.
sedan, 99. prata cl
desemb. AQ. R$
14.800,00. aceito seu

usado. Tr: 9973-5052 ou

370-0975? noite.

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

CHEVETTE - Vende-se,
79, cl RO. Tr: 276-2068.

OMEGA - Vende-se, GLS,
4.1, compl. 97. R$
20.000,00. aceito carro

de menor vir. Tr: (47) 374-
5001. Tel: 371-7212 Cei: ,9963-7641

Av. Pref. Waldemar Grubba, 232Z - Vila Lalau

CHEVETTE - Vende-se,
83, gas." 1.6. R$
2.800,00, ou troca-se por
carro até R$ 9.000,00,
pg a dif.. Ir: 9156-5575. - Édio. UNO - Compra-se, Mille,

4 pts, cl ar. Pago á vista,
Tr: 370-4508.

ELBA - Vende-se, 94, 4p.
R$ 7.800,00. Tr: 371-
6000 ou 9991-6798. UNO - Vende-se, SX, 4p,

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

ESCORT - Vende-se 97 ESCORT - Vende-se, 98. PAMPA - Vende-se, 89, FUSCA - Vende-se, 80,

UNO - Vende-se ou p r a ta. c o m p I.
'

R $ .
4 pts, compl, cinza, ótimo est. R$ 5.400,00 motor 1.600, branco, em GOl- Compra-se 91/94.

troca-se, 96 cl LOT, AR, 13.8000,00. Tr: 8807- aceito carro de menor ou aceito outro carro na ótimo est, R$ 3.500,00. T r: 376 - 1 293, c I
AQ, AL, en�Qa�t�e�n�e�1�09�4� m_a_io_r_v_lr__em__ t_ro_ca_._T_r:__ t_ro_c_a._T_r:_27_5_-4_1_0_0. �_:3_7_0_-7_8_63_· �G�la�u�de_c�ic _

CHEVETTE - Vende-se,
84, verde rnet., alc. Tr:
371-7542/8405-2364.

BRAVA -Vende-se ou

troca. Fx. 00. prata. AC,
VE, TE, AL. Rd 15. R$
22.500,00. Tr: 371-0476
ou 9902-5882.

TEMPRA • Vende-se,
97,compl. Tr: (47) 374-
1117 ou 9�75-0117 clS10 - Compro, 4.3, V6,

canet;i" 1 c/ ffilooal. Tr:

Z7�"O�'�7.

UHi) " ;,;.j�a'ft§, �1 por
iJ�fr(j de mliiBr Vir, kãdet
ou Gol. Ti: 376·2{!01,

UNO - Vende-se, 1.5R,
88, ac., trio + rd, azul.
R$ 4.200,00. Tr: 9131-
4100.

UNO - Vende-se, ELX,
94, 4pt. VTE. R$
9.000,00. Tr: 91 05-9866.

-
ESCORT - Vende-se, 85,
bordô met., pneus, lata e

motor em ótimo est., ale.
e cl kit multi trava. R$
3.5000,00. Aceita-se
moto. Tr: 8806-9250.

ESCORT - Vende-se, 2.0
I, XR3, conversível, vermo
93. comp. Banco de CUR,
R$ 12.000,00. Tr: 371·
9992.

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

ESCORT - Vende-se.
Europeu. 1.6, a álc.,
financiado. Tr: (47) 374-
1117 ou 9975-0117.

ESCORT - Vende-se. G.
1.6, 90. financiado. Tr:

(47)374-1117 ou 9975-
0117.

ESCORT - Vende-se, 98.
4 pts, compl. cinza,
aceito carro de menor ou

• maior vir em troca. Tr:
372-0230.

372·0230.

F-lODO - Vende-se ou

troca-se, 87, prata, OH,
ótimo est, Tr: 275-41 00.

FIESTA - Vende-se, 95.
R$ 4.500,00 + 13X de

R$ 320.00. Tr: 9909-
5503 ou 8405-9633.

PAMPA - Vende-se, 1.8,
azul, 94. R$ 7.400,00.
Negoc. Tr: 372-0665.

MONDEO - Vende-se,
97, top de linha, estudo
troca. R$ 18.500,00,
part. Tr: 371-6000 ou

9991-6798.

MONDEO - Vende-se,
97,2. O. 16V, compl. RO.
84.000 KM, ótimo est, R$
17.000,00. Tr: 371-
3298.

TERÇA-FEIRA,l de Fevereiro de 2005
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" FUSCA - Compra-se, pg.
� ? vista até R$2.000,00.

Tr: 371-5917.

FUSCA - Compra-se, 69
ou inferior. Tr: 372-3922.

FUSCA - Compra-se, em
bom estado, qualquer
ano até 79. Tr: 9975-
0078, após 19h.

FUSCA - Vende-se, 75,
amarelo claro, lata, motor
1.600 e pneus, ótimo est.
R$ 2.500,00, aceita-se
moto. Tr: 8806-9250.

FUSCA - Vende-se, 78,
motor novo. Aceito troca

pi moto ou Siz. Tr: 371-
7542 ou 8405-2364.

GOL - Compra-se, GIII,
8V, 02/03, OÚ celta VAC,
03/04. Tr; 372-0389 ou

9143-0509.

GOL - Vende-se,
especial, 1.8, 8 válvulas,
2pts. R$ 14.500,00. Tr:
9138-7591 cl Reginaldo
ou Mônica.

GOl- Vende-se, Special,
02/02, desem., vd.v.,
doc. Quitada até final 9,
branco, aceito troca
menor vir. Tr: 370"4810
ou 8803-7468.

GOll PlUS - Vende-se.
FUSCA - Vende-se, 80, 96. Pessoa assume o
est. orig. R$ 3.600,00. Tr:
376-3666 cl Pauto.

financia. ou entrego
quitado. R$ 10.500,00.
'n: 273-1860.

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

( ) 1
R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora Corsa Sedan 2002

BLUMENAU
322 - 8800

ITAJAí
346 - 7400

JOINVILLE
435 - 3700

Classe A 160 2000

Completa

JARAGUÁ
370 - 6006

Classe A 160 Classic
2001 Completa

Palio Fire 2001

FiJlanceira RenauIt
-;w--
groupo RCI Banquo

(1) IPVAGrátis para a Linha Clio (éxcetoAuthentique e Hi Flex). (2) Taxa de juros válida para a linha Clio Dynamique, Expression ePrivilége 04/04e 04/05. nas seguintes condições: financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor à vista
+saldo financiadoem 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 04105 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$ 2J5 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 deAbertura de Crédito não inclusa. As taxas poderão ser alteradas se houver mudanças significativas no rrercado financeiro, sem prévio aviso. (4) Preço à vista sugerido do ScénicAlizé 1.616V 04/05, com frete incluso, cor sólida. sem opcionais. Não estão
inclusos os. valores de pintura metálica e opcionais. Oferta limitada a unidades em estoque na Concessionária. (5) Preço à vista di Clio Sedan Authenbque 1.0 16V 04/05, com frete incluso, cor sólida. Não estão inclusos os valores de pintura -metálica e opcionais. (6)
Preçoàv isla doClioAuthentique2P 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, comlrete incluso para Todo o Brasil. Ofertas válidas
p� .Oam de veiculação deste anúncio ou enquanto durarem os estoques, Fotos para fins publicitários Alguns itens mostrados e/ou mencionados são opcionais e I ou referem-se a versões específicas. A Renault reserva-se o direito de alterar as especificações de
seus veículos sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto comair bags salvam vidas.

.
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FINANCEIRA
VVotorantim I Finanças

J Rua João Januário Ayroso, 65 '

1371':'5343
- 275-2488 - 9903-2936

Pick-up Cursa GL
\

Blazer DL comp
Veclra GLS 2.2 comp
Corsa 4p ar qle/limp/desemb
Corsa Classic Sedan Ir./al
Meriv·a 1.8 comp
Meriva 1.8 comp
TempralE
Palio16V
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.
Escorl GLX 16V F
Courier 1.6L
Scenic RT 1.6 comp
Kangu 1.6 completa
Clio Authentic 1.0H 2 portas
Clio EXP 1.6 16V completo
Scenic Exp 1.6 16V comp
Goll0001
Paiero 1r4
Go112.0
Honda NX·4 Falcon

Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Flex
Gas
Gas
Gas
Gas/GNV
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas.
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas/GNV
Gas
Gas

�>
,

Peugeot compl.
Fiesta 2p ArlDh

Astra Hatch

Palio 2p
• Uno Mille

Uno 4p 1.0

Gol4p
0-20

00

99

99

97

93

99

04

92

99

00

78

azul

cinza

prata

grafite
vermelho

preto
branco

branca

verde

branco

azul

Brava HGT

Uno SX

Vectra GLS

Parati 1.0 Clopc
Corsa Sedan GL 1.6

Fiesta

,Fiesta

Escort L Clopc
Chevy OL cl rodas

Logus GL comp

Monza GL

Jaraguá do Sul· se

paUo SX comp

S-10 Diesel comp

S·10 comp + GNV

Celta 1.0 2P.

Eseort GLX, Completo
Corsa Wagon GLS

Aslra GL Sedam COMP

Peugeol 106, Completo
Uno Mille SX

Eseort Hobby

GoIGIII4p
CHo 1.0 4P.

CUo Sedan Compretisimo
Fusca 1300 L

PaUo EL

Vermelho

Cinza

Preta

Vermelho

Bege
Cinza

Branco

Prata

Prata

Prata

Branco

Branco

Grafite

Branco

Roxo

Branca

branco

branca

azut
bege
prata
dourado

branco

branca

prata
dourado

azul

branco

verde

Prata
Verde
Preto
Vinho
Cinza
Azul
Branco
Branco
Azul
Branco
Verde
Verde
Cinza
Azul
Preta
Verde
Azul
Branco
Branca
Cinza
Vlnlio
Vinho
Branco
Bege
Borda
Vermelha
Vinho
Branco

Vermelho

Branco

Cinza

Branco

Azul

Branco

Verde

Prata

Branca

Azul'

Bordo

Branca

Cinza

2001

2000

·2000

1998

1998

1997

1997
1994

1993

1993

1994

1994

1995

373-"0806
373-1881

2001

1995

2001

2002

2000

2000

1999

1999

1998

1996

2004

2003

2002

1983

1997

1990

Celta 4p cl ar
Gol1000 16v c/opc.
Go11.8

Astra Sedam 1.8 GL campo
Palio EX 4p e opc.
Rangel Splash compl 16 cc)
Vectra GLS

Fiesta Berson c/OH
Fiesta Ber�on clAr
GolPlus

Blazer 2.4 compl + rodas

Scenic RT 1.6 .

Scenic RT 1.6

Vectra Gls

00

Santana Quantum GLS GNV comp 88

Santana Quantum alc 89

Gol CL gas 91

Corsa Sedan 99

Vectra GLS comp gas 95

Vectra GLS comp + GNV 97
Plck Up corsa GL comp - ar 96

Escort Hobby 96

Escort 86

Peugeot 306 comp 95

Classe A comp 00
Scenic RT 00

aolf 1.8 GTI Turbo
Tovotl Coroll.
OmegaCD
fleita 4p
Temprl8v
Tlmp,. Iv
0.... 1.0
Slvelro 1.'
0011.6
0011.6
Gol IX
Uno EP 4p
UnoMllle
Escort Hobby
l-200 4p comp
Escort ahla
Escort Gl 1.6
Escortll.6
Chevll.6
Chenn 1.0 Junior
Caravam 6cc
Versales 4p
Funll.S00
Fusca
CIX 200
CG 125
.rallll.
0·10 e/baú

êas
Gal
Gas/GNV
Gal
Ga.
Gil
Oa.
Oa.
Ga.
Ale
Ale
Ga.
Ga.
Ga.
DI.
Gas
Ale
Ale
Ale
Gal
Gas/GNV
Gas
ãas
Gas
Ga,
Ga.
Ga.
DI.

Palio EX 4p/opc
7.800,00
7.500,00

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
R$ 27.800,00
R$ 27.800,00
R$ 8.500,00

Palio ELX 1.6/4p

Escort GL 1.8/4p/comp - Ar

Gol Special 1.0/2p/comp-OH

Go11.0 16v/4p

2000
2000
1997
1998
1996
1993
1995
1999
1995
1994
1983
1996
1994
1994
1996
1989
1988
1984
1987
1993
1990
1995
1980
1977
1997
2000
1980
1981

Gol Special
Goll.0 16V GIII4p
Santana·Quantum 1.8 GL comp
Voyaglil
Passat alemão
Verona gula compl. 2.0
Verona 1.8 LX alc.

Fiestal.0
Escorl 1.6 GL ale
Escort 1.6 L
Escort 1.6 L
Verona 1.8 Gil

Pampa 1.8 GU
S10 Cab.'Oupla die.
Veclra CD comp + GNV
Monza 1.8 SLE 4p comp.
Kadett SL EFI

Opala Comodoro 4p
Furio 1.8i IX compl.
Palio 1.0

Tempra 16V 4p compl
Tipo 1.6 IE 4p eomp

prata
prata
branco
bordo
bordo

preto
azul

bordo
vermelho
verde
cinza
bordô
cinza
branco

preto
Branco
verde

champanhe
prata
azul

vermelho
branco
azul
azul

prata
Cinza

branco

Verde

Verde

preta
bran

preto
verme

azul

branca

prata
prata

dourado

Azul

prata

preto

branco

1998
1996
2002
2000
1992
1984
1999
1994
1992
.1997
1989
1993
1993
1994
1996
1999
1997
1985
1992
1990
1995
2000
1995
1994

03

00

96

99

01

94

97

03

03

95

01

02

02

G
G

G

G

G

G/GNV
G

G

G

G

G

G

G

G

00 G

98 G

98 G

02 G

98 G

R$ 8.900,00
RS13.900,OO
R$ 11.500,00
R$ 13.900,00
R$ 16.900,00
RS 10.900,00
RS 3.800,00
RS 35.900,00
RS 9.800,00
RS 7.900,00
RS 10.500,00
RS 5.300,00
R$ 8.800,00
RS 8.600,00
RS 8.900,00
R$ 9.500,00
RS 39.000,00
RS 24.000,00
RS 4.900,00
RS 7.900,00
R$ 5.500,00
RS 10.900,00
RS 12.900,00
RS 9.900,00
RS 9.300,00

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

Branca
Branca
Prata
P.rata
Prata
Prata
Prata
Cinza
Branco
Preto
Bral)co
Branco
Prata
Prata
Azul
Branca
Cinza
Prata
Branco
Cinza
Verde Met
Vermelho ou Prata
Amarela
Prata
Vermelha

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 276-3466
Brava SX 4p
Clio RLL
Clio 1.6

Tipo 4p
Renaut 1.6
Celta
Passat Alemão cl kit gás
Honda Civic
Mercedes C180
BMW Americana
Calibra
sente compl.
Renault Furgão Express
Kadetl
Palio EX

Pampa

Gol CL 1.6
Omega GLS 2.2

Monza SLE comp
Kombi
Clio LR 1.6

F-1000
Corsa Millenium 4p 1.0
Go11.8MI

BARRA VEICULOS

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

Preto
Branco
Verde
Cinza
Branco
Prata
Preto
Vermelho
Azul
Branca
Preto
Prata
Branco
Azul
Branco

__.0
G

G

G

'G
G

G

G

O

G

G
G

G
A

1978

2000

1992

1993
1993
2003
2000

1989

2001

1997

1996

Vermelho

Bege
Vermelha

preto
preto
azul

branca

cinza

preta
prata
Vermelho
Verde

branco

verde

Rua: Angelo Rubini s/n, Barra do Rio Cerróf
'"-.

Gol16v

Golf GTI

Santana cl ar + dir

Passat Village GL

Corsa Sedan Classic

Corsa Wind 1.0 4p
Blazer DLX 2.8 4x4

Meriva 1.8 8v

Monza SL/E
Escort GL 1.6·
Fiesta Class

Escort L

Mercedes 608

2000

1995

2000

1985

2004

2002

2000

2003

1985.
1995

199�
1988

1983

Toyota Bandeirante 1999

d. .
1997

,-_y>m'�)w,.",����

gas

gas

gas

gas

gas

gas
die

gas

gas

gas

gas
alc

die

die

vermelho

branco

branco

cinza

preto
branco

branco

prata
cinza

branco

vermelho

prata
branco

bege

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Fiorino pick up
Golf

'Santana GLS compl
Logus 1.8 GL

Corrier GNV 1.6

Monza Classic comp

5-10 comp GNV

�.tetl.»,Z�" e,t.:.)(I#M
CARROS NOVOS e USADOS

"
.....r '. , . �". ...'

"""""'

FINANCEIRA
VI Votorantiim I Finanças

Palio Fire 1.0 Prata

Fiesta 1.0

Saveiro 1.6 Ac/GNV

branca

bordo

Azul

Vermelho

Branca

Azul

Bordo

Vermelho

95

95

88

94

00

91

96

86

Vectra 2.2 comp

Ranger STX 4.0 c/estendida

I

I
I
j:..Compra Vende Troca Financia
J[iWál@fMarqI�"r�f�:�fíIP1!J]'F11Il�ÜI!!Mo,I6!1:�ªªfª,g��71!l�.·�n;:§çll

Pampa Vermelha 94

Hilux SW4, diesel Cinza 93

Fiorino furgão branca 96

Santana GLS compl. Azul 92

L-200 Diesel Cinza 96

Golll.0

Golll.6

5-10 AC/DH

Fusca 1.30b L

Corsa hatch c/ar 4p

Corsa Wind 2p

Gol City GIII compl 4p

Gol Special 2p

Voyage CL

Uno Mille Smart

Uno Mille Smart

Mille Fire Básico

Fiesta GL 4p

branco

vermelho

prata

branco

prata

verde

azul

branco

branco

2002

1997

2003

2002

1987

2001

2001

2004

2001

Gas Clio RL 1.0 gas. ar qte/trv

Corolla XLI 16V. - gas, 4p, compl.Gas

Gas D-20 - die

Gas
Escort Hobby 1.0 gas. Iim/desm.

Fiesta Street 1.0 - gas., 2p, Iimp/desm.
Gas

Gas

Gas
Ford Ka Básico 1.0 - gas., 2p

Gol I 1.0 gas/limp/desm.Gas

Fone: 370-2109
Monza SL 1.8 - alc/desm.

Senic RXE

Gol

c

Gol

Gol GIII8V

Gol Limp/Des

Corsa Sedam

Fusca
Gol
Gol
Santana
Goll
Piek Up Corsa
Kombi

prata
branco
azul
�ranco
branco
prelo
branco
bege
praia
cinza

praia
praia
branco
prata
azul

grafite

Belina
Veelra
Veetra GL
Monza
CorsaW

Branco

Branco

Branco

4p/tr/ala/des/Aq

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

4p

4p

2p

4p

2p

2P

2p

2p

2p

prata

prata

branca

verde

branca'

prata

preta

branco

2004

2003

2003

2000

1997

1996

1995

1995

1983

2001

2005

1989

1996

2002

1999

1996

1988

Prata 02/02

,Branco

Preto vw 8.120 LONGA 03/03

Azul
vw 8.140 99/00

Branco

Vermelho 97/97

Vermelha

Branco

R$ 17.800,00

R$ 53.000,00

R$ 19.500,00

R$ 9.300,00

R$ 15.300,00

R$ 13.400,00

R$11.300,00

R$ 5.400,00

Honda Civic comp teto+ couro
Galaxie 500
Saveiro
CB 450 DX
Belina II GL
Monza SL/E
Pegeout 306
Silverado DLX
Dakota Sport 3.9 C/ GNV
RD 350 R
Apolo GL
Parati 16V
Blazer GNV
Dodge/Dart
Bug Duna 1.600
Peugot 307 SW comp
Palio ED
Celta 1.0 4p
Goll.0 1.000 Plus
Santana Gll.8 comp

IFRONTAL 371·4570/376·2895

02

Celta 1.0 vhc
Corsa Sedan 1.0
Corsa Sedan 1.0
Corsa Wind 1.0
Corsa Super 1.0
Vectra 2.0 GL
Kadett 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

03

02

00

02

01

2004
1997
1979
1985
1999
1999
1998
1997
1995
1990
1994
2000
1989
1999
1993
1995
1995
1989
2000
1994
1998

RS 3.500,00
RS 15.000,00
RS 3.700,00 - pneu -lata - alarme
RS 3.800,00
RS 13.500,00
RS 21.500,00 - 8.500 + 21x 668,78
RS19.500,00 -18.000 si som
RS 13.000,00 - C/ lona prol.
R$12.300,00 - 6.000 + 23x 400
R$ 6.500,00
RS 14.500,00 - GNV 17.000
R$ 29.500,00
R$ 5.800,00
R$13.500,00
RS 9.500,00
RS 9.500,00
RS 9.80Ó,00
R$ 6.100,00'
R$17.800,00
RS 12.000,00
RS 13.500,00

Piek Up Corsa
Corsa Sedao 1.0 4p
Corsa Wind 1.0 4p
Corsa Wind 1.0
Corsa Gl 4p 1.6
Scenlc 2.0 comp
Courier 1.6l
Celta VHC 2p
Gol Power 1.0 4p/ar
Goll.0 2p
Goll.0 2p
Veclra GlS comp
Veclra 2.0 copm
Grand BI8,er OlX 4.2 T8
Blazer 2.2 comp
Megaoe RXE eomp
SlIverado Blazer
5·102.5 DLX
l-200 4.4 eompl
f-lODO
Verona GlX 4p
Alfa 164 eomp
Tempra HLX comp
Moo,a SI/E

Prata
Prata
Azul
Verde
Bordo
Branco
Cinza
Vermelho
Branca

Preta
Vermelho
Vermelho
Prata

Branc'u
Azul
Branco
Branco
Branco
Preto
Cinza
Branco
Branco
Prata
Branco
Branco'
Branco
Preta
Azul
praia
Bordo
Azul
Cinza
Azul

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

limp. traz. ar quente
4p, ar quente, limp. traz,
completo
ar cond. dir, Hidr,
trio
d.h" ar quente
dir. hidr.

limp. traz., arquente
limp. traz., ar quente
completo
rodas e cd
1 D dono, cd, tr'v., Alarme
1 D dono, ar quente

2003
2002
2001
2000
1998
2000
2001
2003
2003
1999
1998
1999
1998
1999
1999
1999
1998
1997
1993
1989
1994
1994
1998
1988

Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
.üas
GNV
GNV
Dle
GNV
GNV
Ale
GNV
DI.
DI.
Ale
GNV
Gas
Ale

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

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 Dh
Fiesta Personalite
Ka GL
Fiesta comp
Scenic RT 1.6 comp
Corsa 4p
Scenic RT 1.6 comp
Courrier
Corsa Hacth Mod Novo c/ Trio/ar
Palio Wekend ELX comp
Palio ELX 1.3 Flex .

Astra Sedam GLS comp
Clio RT comp
Vectra GL comp

Chassi Branca

Carroçeria Branca

Baú Vermelho

Chassi Aiul

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

Rua Pref. Waldemar
Grubba, 3121
BairroVieiras

cinza
cinza
prata
prata
bege
cinzq
prata
vermelho,
azul
branco
cinza
verm
bco
cinza
branco
cinza
branco
prata

Tempra 16v ouro

Vectra GL compl + GNV

Trailler Angola c/ 1 eixo

Kombi stander c/ 11 lugares
Escort Xr3

Goll GTJ comp

Goll.000

Parati CL 1,6

Gol

Monza

Monza + GNV

Passat

Fusca 1.300

97

97

90

95

89

95

96

97

96

91

95

79

73

R$ 12.500,00
R$ 21.000,00

R$ 6.500,00

R$ 8,900,00

R$ 5,800,00

R$ 13.800,00
R$ 11,500,00
R$ 13.600,00
R$ 11,300,00 •

R$ 7,800,00
R$ 12.000,00

R$ 2,300,00

R$ 2.300,00

R$ 95,000,00

R$ 63.000,00

R$ 54,000,00

R$ 65.000,00

Preto
Vermelho
Vermelho
Vermelho
Amarela
Prata
Branco
Prata"
Verde

"Preta'
Prata
Cinza
Branca
Branco
Amarelo
Branco
Branco
Azul
Branco
Branco GNV

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

.-�

,':'::'

• 'i
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6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
TERÇA-FEIRA,l de Fevereiro de 2005

TODA LINHA DE ACESSÓRIOS
PICK-UP E AUTOMÓVEIS

,I

acessórios automotivos

Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se
E-mail marangoni.autopecas@terra.com.br

__,

'

,

.

aro14,esportivacfpneus NX 150 - Vende-se, 91.

� e fura. universal. Tr: 276- R$ 2.800,00. Tr: 9991-
1196. 6798.

GOLF-Vende-se, gl
1.8,MI, 97, 4pt, branco,
compl. cf trava central. Tr:

, 9925-8966

PARATI SURF - Vende-
94f95. 1.8, azul. Original.
LI e Id, impecável. R$
10.950,00. Tr: (47) 379-
1314 ou (47) 379-2573
ou9161-1461.

SANTANA - Vende-se,
GLS, 1.8, 87 ? alc. preto.
RD. VE. AR. OH. bancos
de CUR,bateria e

amortecedores novos.

som cf CO MP3 opcional.
Tr: 9922-8567 ou 376-
4387 ou 372-6650.

SANTANA - Vende-se ou

troca-se, financ. CU, RD,
em ótimo est. Tr: 276-
0397 ou 9103-8986.

,SAVEIRO - Vende-se,
1.8, geraç?o. 3.01. Tr:

(47) 373-1343.

VOYAGE - Vende-se, 1.6,
84, gás., preto, em bom
est. R$ 3.600,00. Tr:
8806-9250.

APARELHO CD - Vende
se, p/.carro, Pioneer DEH
P 7300, 9 gráficos, frente
dest., controle remoto,
sem nenhum arranh?o.
R$ 500,00. Tr: 275-0018.

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

BIZ - Vende-se, Cl00,
Honda, vermelha, 04. R$
4.300,00. Tr: 9973-8955.

NX. FALCAON - Vende
se, 400, 02, vermelha,
13.000km, impecável.
Entrada + cons. Tr:
9925-8966.

PÁLIO AKILA - Vende
se, 00 cl part, R$
1.500,00. Tr: 376-1607.

TITAN - Vende-se KS,
02/03, azul. R$ 4.1 00,00.
Tr: 47 375-2861 cl
Charles.

CBX - Vende-se, estrada,
97. R$ 3.6000,00. Tr: TURUNA _ Compra-se.
9953-9966. Tr: 371-7260.

CG TITAN - Vende-se
125, 02, baixa km, verde.
R$ 4.200,00. Tr: 9975-
1024.

COMPRAR-SE - Moto
RD. Tr: (47) 378-1816.

GARELLI - Compra-se
em perf. est. de conser

vaç?o. Tr: 371-8772 ou

9101-3494.

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

YBR - Vende-se ou troca
se por papagaio banguela
moto YBR, 02. Tr: 371-
1335.

';.FiJ

��j ��-�;

JEEP - Vende-se: 62,
6cc, 3 marchas orig. R$
7.500,00. Tr: 9962-3664.

JIPE - Vende-se. cl aceso
motor e pneus novos. Tr:
370-2370.

+
",... �, �

"BATÊRlAS � Vende:se, 2
originais, Nokia 8860

(chroma) e um

carregador de mesa

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

BERÇO-Vende-se. R$
KAIJET - Vende-se, 96. cl 120,00. Tr: 370-5576 ou

TE, azul. Tr: 370-5627 ou 9952-8812.

9928-2981 <'

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

RENOULT - Vende-se, 19
sedan, 94. cinza. cornpl,
cl motor novo. R$
3.500,00 + 35x de R$
339,00. Tr: 275-0308 ou

8402-6707 cl Sandro:

TOYOTA COROLA -

Vende-se. SEG. aut. 00.
R$ 28,500. 00. Tr: 9953-
9966.

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

OFEREÇO-ME - Para
trab. de pintor cl 9 anos

HONDA - Vende-se de experi?ncia e

Dream, 97.IPVA 05 pago: 'refer?ncia. Tr: 9902-
Tr: 91 04-7131, manh? 5259 ou 273-0234.

KAWASAKI - Vende-se
1100, 95 impecável.Tr:
370-6603 ou 8805-2654.

KS TITAN - Compra-se,
02 ou 03, paga-se? vista.

APARELHO CD - Vende- Tr: 372-3573.

se, cl frente destacável,
cl 2 69 E 2 auto!. 400w.
Tr: 276-1196.

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

RODAS - veade-se. jogo

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

MOTO - Vende-se. palia
akil, seminova cl partida.
R$ 1.500,00. Tr: 376-
0617.

AUDI - Vende-se, A3,
1.8. g. 98, prata,
aspirado, teto, CUR,
compl. cl manual e reviso
R$ 32.000,00. Tr: 370-
3076 clAdemar.

BESTA - Vende-se, GS,
12 lugares. 01. branca,
compl. R$ 30.000,00 +

13X R$ 851.00. aceita-se
troca por menor vir. Tr:
275-1335 c/Vidal.

AEROMODELO TREINA
DOR - Vende-se, ct
motor ABC, 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.

ANTENA - Vende-se,
parabólica si contr R$
230,00. Tr: 371-8992.

BALC?O - Vende-se de

expositor pi frio 2mts,
bom estado. R$ 800,00.
Tr: 3n1294 cl Juares.

CLlO - Vende-se, 2p, ar, BANNER - Vende-se cl
04. R$ 22.500,00. Tr: suporte, de sal?o de
373-0106, cl Junior. beleza. Tr: 370-9209.

BICICLETA - vende-se,
feminina Sandaw, cl
marcha, amarela,
seminova. R$ 80,00. Tr:
371-8772 ou 9101-
3494.

CABRAS - Vende-se
leiteiras e filhotes. Tr:
275-2385.

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

CADEIRA - Vende-se, de
carro pi beb? Tr: 371-
1335.

CAIXA DE SOM '- Vende
se, P.800. 2 microfones, 1

tripé. Tr: 9902-5259 cl
Vilmar.

C?O - Vende-se, filhotes
de Cocker Spaniel cl 45
dias, vacinados. Tr:
9973-5052 ou 370-0975
?noite.

C?O - Vende-se filhote de

Ihasapso e chltsu, filhote
de gato persa. Tr: 370-
1225 cl Robson.

CELULAR - Vende-se
C133, Vivo, cl 4 meses

de uso, pré-pago. R$
130,00. Tr: 273-0651.

CELULAR - Vende-se,
Nokia 3320 TIM, cl
capinha nova,
carregador, manual, em

ótimo est. R$ 150,00. Tr:
275-0018.

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

ótimo est. R$ 350,00. Tr:
275-0018.

CELULAR - Vende-se,
Sime ns A52, cl 2

capinhas, novo. R$
250,00. Tr: 273-0516 ou

8412-0861.

CELULAR - Vende-se,
samsug luminix fashion.
4 meses de uso, pré
pago. Tr: 370-2749
manh?

CELULAR - Vende-se
motorola, Talkabout.r !
ano de uso. R$ 50,00. Tr:
376-1903.

CELULAR - Vende-se,
novo, Siemens A50. R$
200,00. Tr: 376-1903.

CAIXA - Vende-se, 4 de
som, c/4 autof. de 15 e 4
auto!. de 12. R$
2.200,00. Tr: 370-4461
cl Bllce.

COFRE - Compra-se,
pago á vista. Tr: 9602-

C?O -Vende-sé, nmea de 2662 cl Eduardo.
-,

golden adestrada. Tr:
370-8563.

C?O - Vende-se, filhotes
de labrador. Tr: (47) 376-
2244.

CELULAR - Vende-se
C210 Motorola, vem cl
capinha branca e de

proteç?o. R$ 120.00. Tr:
376-3415 cl Douglas.

COLCH?O MAGNÉTICO -

Vende-se importado
Kenko Patto c/2
travesseiros R$ 3.500,00
(real) por R$ 1.000,00.
Tr: 370-7124 ou 9132-
4841.

o alto espírito de inovação está

presente no kit de

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

aparência de off-road.

,

VENHA CONHECER ESTA
NOVIDADE!

teclado, mouse, estab., secretária eletrônica. Tr: latinhas. Tr: 274-8620.

em perfeito est. de func. 276-1196.

R$ 300,00. Tr: 275-0018.

COMPUTADOR - Vende
se, Pentium 133Mhz,
drive 1,44, cd-rem,
monitor 14", teclado,
rnouse, estab., mesa de

mogno, em perfeito est.
de func. R$ 550,00. Tr:
275-0018.

CROSSOVER - Vende
se, Soundstream Sx2,
pouco uso. R$ 250,00.
Tr: 275-0018.

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

FITAS - Vende-se de

super Nintendo e CD play
station, vários títulos. R$
10,00 e R$ 5,00. Tr: 371-
8772 ou 91 01-3494.

FREZEER -Vende-se
vertical cl 4 gavetas, cor
bege, ou troca-se por
TV20 ou aparelho' de
som. R 250,00. Tr: 371-
8772 ou 91 01-3494.

FREZEER - Vende-se,
vertical, 2201, ct 6
gavetas, branco. Ótimo
estado. R$ 400,00. Tr:
370-7981.

ÉGUA - Vende-se. Quarto FRIGOBAR - Vende-se,
de milha. Tr: (47) 378- cônsul. R$ 250.00. Tr:

1816. 371-5917.

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

GAITA - Vende-se, 120

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

LAVA JATO - Vende-se
Karcher, seminovo cl 50
mts. de mangueira. R$
300,00. Tr: 370-9367.

MAQ. DE LAVAR ROUPA
- Vende-se Enxuta 4kg, cl
garantia de 04 meses.

R$ 350,00. Tr: 370-9367.

2 Retilíneas SHIMA SEI
KE e 1 máq, CONICALE
IRA pi 8 cones. Tr:
88085378.

MICRO SYSTEM -

Vende-se marca Aiwa. R$
200,00. Tr: 370-6651.

MICROONDAS -Vende
se Bosch. R$ 170.00. Tr:
370·9367.

MÁQUINA - Compra-se,
de assarfrango. Tr: 9142- MINI SISTEM - Vende-
5319 cl Julia ou Edu. se, semi-novo. Tr: 370-

6651.
MÁQUINA - Vende-se,
tanquinho. R$ 70,00. Tr: MINI SIYTEM - Vende-
8803-8881. se, marca..,CCE. R$

300,00. Tr: 370-6651.
MÁQUINA - Vende-se de
lavar, Enxuta e Arno, MINI SYSTEM - Vende
automático. R$ 100,00.. se diplomata modo Novo
Tr: 371-1335 ou 9953- ct CD, AM e FM. R$
1446. 70,00. Tr: 370-6651.

MÁQUINA - Vende-se de MÓVEIS - Diversos em

costura, Singer c/' oferta, geladeira, cama e

gabinete. R$ 350,00 .. Tr: outros. Tr: 275-1335.
9979-1576 cl Gilmar.

ESCADA - Vende-se pi
mesa de massagem. Tr: GANGORRA - Vende-se MÁQUINA - Vende-se de'

370-9209. p/4 crianças. R$ 50,00. lavar, Muller de rnad, R$
Tr: 275-1237. 150,00. Tr: 371-7593.

ESTEIRA - Vende-se,
Atletic, modo Runner, em
ótimo est. R$ 280,00 ?
vista ou entro R$ 150,00 e

cheque pi 30 dias de R$
150,00. Tr: 371-5503 ou

9902-7383 cf Márcio.

ESTEIRA ELÉTRICA -

Vende-se, CORPORE
FITNESS H-l00 (nova),
computador. com 6

funç?es, dobrável (2
posíçves), velocidade
2,5 a 7,5 km/h, Bivolt

(110/220V). R$ 500,00.
Tr: 371-0508 1372-0902
hor. comI., cl Danielle ou

Anderson.

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

COMPUTADOR - Vende-
se, DX4 100Mhz, drive FAX - Vende-se, cl 70
1,44, monitor 14", memórias, viva-voz e

NIKE SHOX - Vende-se,
12 molas novo na cx,
orig. R$ 600,00. Tr:
8408·1668.

GELADEIRA - Vende-se, MÁQUINA - Vende-se, de PENTE DE MEMÓRIA -

ótimo estado. R$ 230.00. lavar, Enxuta. R$ 350,00. Vende-se, 128MD e

Tr: 371-5917. Tr: 370-9367. 256MD. Tr: 9903-0500.

GRAVADOR DE CD -

Vende-se, HP + est., +
CD + fonte ATX + mouse

óptico. Tr: 9903-05iJ0.

IMPRESSORA - Vende
se, matricial, 80 cal. R$
350,00. Tr: 9903-0500.

JANELA - Vende-se, 2 de
mad. cl vidro, bom est.

R$ 80,00. Tr: 370-8342
ou 91 02-9162.

RELÓGIO' - Vende-se,
digo Citizen Promaster
WR100 (orig.) de aço
inoxidável. R$ 270,00.
Tr: 371·7331 ou 9102-
9162, cl Rafael.

MÁQUINA - Vende-se,
Lavet Arno, 3 anos de
uso, perf. Estado. R$
100.00. Tr: 370-8878

após ás 17:00h.

MÁQUINA - Vende-se,
tanquinho' e centrifuga
soft Muller. R$ 250,00.
Tr: 276-0340.

MÁQUINA - Vende-se,
fotográfica cl zoam, 6

. meses de uso. R$
250,00. Tr: 9991-0709

MÁQUINA - Vende-se,
de costura, bainha cl 3

agulhas jinji. R$
2.000,00. Tr: 370:7825.

LACRES - Vende-se, de MÁQUINAS - Vende-se,

.�

POODLE - foi encontrado
um cinza cl rabo. Tr: 376-
0890.

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

2,30 de alt. PI
resid?ncia. Tr: 371-5829.

TECLADO - Vende-se,
Yamaha cl disquete. R$
1.500,00. Tr: 273-0779.

TELEFONE - Vende-se,
sem fio. Branco.
Panasonic. Preço á
combinar. Tr: 276-0340.

TOLDO-Vende-se pi
porta, azul, c/l,50 de

larg.x 1,20 prof. R$
90,00.Tr: 275-1237.
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VENDE-SE - 4 litros de
lacre de lalinha. Vir ?
comb. Tr: 275-2701 (hor.
coml.).

VENDE-SE - Penlium CO,
internet, disq. Monitor
c o lo ri d 0.1 m p re s s o ra

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

WALlTA - Vende-se,
Másler. seminova. R$
320.00. Tr: 9969-4207,
cfKleidy.

VENDE-SE ..: 256Mb
memória RAM DOR

pc2100(266Mhz) R$
150,00. Tr: 371-1331 ou

9102-9162 hor. comI. cf
Rafael.

.

VENTILADOR - vende-se
deteto. Tr: 370-9209.

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

Computadores
completos

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

Um micro por aluno

VESTIDO DE PRENDA -

Vende-se, verde com

dela-lhes branco. R$
80,00. Tr: 371-5270 (a
noite)VENDE-SE - Hub 3 cl 3 p.

modo SuperSlack- II. R$
170,00. Tr: 371-7331 VIDEO CASSETE -

(hor. comI.) ou 9102- Vende-se marca PHILlPS

9162, cf Rafael. - 4 cabeças em perf.
funciono R$ 180,00. Tr:
371-8772 ou 91 01-3494.VENDE-_SE - Subwooljlr

cf 2 sub de 500w(1 O pol.)
cf ex de mad. selada e

forrada cf carpete cinza.

R$150,00. Tr: 371-7331
(hr.cornl.) ou 91 02-9162.

VIDEO CASSETE -

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

Periféricos
Gravador de CD
e Leitor de DVDeles - elas

e casais

Tr: 9952-1927 Maquinas
Digitais

LINDAS MULHERES
Eduarda Morena
Fernanda Loira

ATENDIMENTO 24 HORAS
em motéis, hotéis e residências

Suprimentos

Tr: 9909-4381

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

confiraesta novidade.

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

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

U U m C I ; C k e rn . sua v;' d a p e s s o a I e· p r o f i s s ; o n a I "

Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado
/T41

IM' .

I oveisPeriféricos
CORom

gravador e
leitor de OVO

Computadores
,,���_eJ����__---_---

• r -I�;ormatizaçãoI de comércio e

AcessóriosSuprimentos
Assistência Técnica

Especializada
I Tintas Originais e

I Recargas todas as marcas de Impressora
indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pI emissão

.

de N.F., Impressora pI
emissão Cupom Fiscal,

I todos os controles

I administrativos de ges-

L_ tão empresarial. .

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

R$ 15,00 deslocamento

--_ Dferta -''-------

MICRO a partir de:
. R$ I .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 di_squete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, 180w, placa de som

e rede integrada

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PEtA
CONCORRÊNCIA
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APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

IGORI.vocE TEM DINHEIRO
F'Cll E SEM BUROCRICII

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

Fone: 370-6261
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

Bairro Nova Bmsilia - Jaraguà do Sul - $C

Antiga Ane laje

DE,SERVI

CD
� ;'j:lÕffl,ç[t!qftr1�"
I 7.ÍoI'1Ó..dlur� i
i-.25'os7'ue :7/�_res 'i

Sua habilitàção
com maior rapidez

Centro de Formação
de Condutores

Rua Joaquim Francisco de Paula, lote 16 .. Chico de Paula
FONE/FAX: 37'1-405'1 CEL 9905-0202' •

Rua Epítácio Pessoa, 555- Centro

VVILLE
REFRIGERAÇÕES

- 1" Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

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

j i
i
Arranjos-Decorações-Buquês-Jardins'

,COM 'DISK ENTREGA 'DE:
CESTAS CAFÉ 'DA MANHÃ

�.
.

* Reformas e carga de gás
* Compra e venda de geladeiras

371-5917
Plant:ão: 9149-0840

� DETETIVES
.

'

�\ FRAN

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

�4�\ F.... lnf�'..-,....... Boo..
A Revelação e Reprodução
."

�

DETETIVES PARTICULARES

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

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

Sigilo Absoluto

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

Guarda de Portaria
SEGURANÇA PATRIMONIAL

Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

.

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

SEGURANÇA E T ANQUILIDADE
rllde4. de� 4� M4. s� des� de <Ut4&� o«

'R�.� em�� (#U.� deS�.ia. rl�

FONE: 372-3680
R eodoro da Fonseca, 1438 .. SI 03
Jaraguá dQ,pulr Santa Catarina

'

www.autotêese·uranca.com.br

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro
,

d_ ef�' � 'A
...

\! '376Ji061f' "
Barão do Rio Branco-, 620 - Centro

"�',

2677

TERRAPLANAGEM
RIJI11)edor de Pedras e Concreto

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de. Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

"

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

.
'
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Centrais telefônicas Inte'bras

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

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.- \

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

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

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

\

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

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

I (Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio

Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

senac

Kit Portão Eletrônico + Interfone

Faça a diferença nomercado de trabalho!

(47) 275-8400

I.'
\

.�.'".
'

.. Felfo.WSI�. rD 10M A 5

1.
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OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como diarista,
mensalista, aux. de
produç?o ou ajudante de
COZo Tr: 370-5536.

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

PRECISA-SE - Moça ou

rapaz pi dividir aluguel,
próx. ao centro. R$
130,00. Tr: 9126-5176,
clGlaudinéia após 18h.

OFEREÇO-ME - PI
trabalhar de diarista, cl
refer?ncia. Tr: 273-5056,
cl Jandira.

PRECISA-SE - 2 profis
sionais cl contrataçzo
imediata. 1 garçom cl ou
sem experi?ncia e 1

segurança pi serviço
noturno. Tr: 371-0314 ou

9977 -2316 cl Francisco.

OFEREÇO-ME - PI trab.
de doméstica, meio
período, registrada. Tr:
9104-2210após 15h.

OFEREÇO-ME - Para
trab. de pintor cl 9 anos de
experimcia e refer?ncia.
Tr: 9902-5259 ou 273-
0234.

Contrata-se
MÉDICO

Para atendimento de medicina
familiar a domicilio.

Interessados tratar através do
fone (47) 370-0909 em horário

comercial.

CONTRATA-SE ELETROTÉCNICO
Com experiência (AT e MT),

mínima de 2 anos.
- Salário compatível com cargo

- Vale Transporte
- Vale Refeição

- Produção
Enviar curriculum:

servitecl@uol.com.br

Campo Grande - MS

(67) 398-4104

• Terneire Mecânico.
Ensino fundamental

completo, conhecimento de
dois anos na função. '

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
TERÇA-FEIRA,l de Fevereiro de 2005

Mais recursos.

,I\'lelljgres humanos.
,TRABALHO TEíiróRÁRIO. RECkUTAMENTO E SELEÇÃO. CONSULTORIA. Es'rÁGíos

• Auxiliar de Produção.
Ensino fundamental

completo.

• Auxiliar de
Departamento. Pesseal.

Ensino médio completo. Um
ano de conhecimento com

rotinas de Departamento
Pessoal. Para atuação em

Jaraguá do Sul. Necessário
residir próximo ao bairro
Barra do Rio Cerro.

• Camareira
Duas vagas. Ensino

fundamental completo ou em

curso, conhecimento de um

ano na função.

,

• Auxiliar de Predução
50 vagas. Ensino

fundamental completo ou em

curso. Para atuação em

indústria têxtil e metalúrgica.

• Auxiliar Químico.
01 vaga. Ensino superior em
curso ou completo. Um ano

de conhecimento como

laboratorista.

• Vendedera
02 vagas. Ensino médio
completo, conhecimento
de um ano com vendas
de móveis e decoração.

Salário médio de
R$ 1.000,00
por mês.

• Orçamentista/vendedor
Ensino médio técnico

completo na área
mecânica ou elétrica ou

eletro eletrônica.
Conhecimento
em informática,

AUTO CAD, leitura e

interpretação de desenho
mecânico.

• Atendente Interne e

Externo
Ensino médio completo

ou em curso. Ser
motorista habilitado
em categoria AB,

conhecimento básico em

informática.

• Operadera de Berdade
Ensino fundamental completo
ou em curso. Para atuação

em terceiro turnç ..

• Torneiro. Mecânico.
03 vagas. Ensino fundamental
completo, conhecimento de

dois anos na função.

• Operader de Prqdução
20 vagas. Ensino médio

completo, para atuar em setor
de serralharia.

• Operader de Máquina
Guilhetina I Serra

05 vagas. Ensino médio

completo. Desejável
conhecimento na função.

• Operader de Máquina de
Certe

Ensino médio completo ou

em curso. Conhecimento em

informática básica,
• dinamismo, agilidade.

• Operador de Produção
Ensino médio em curso. Para
atuação em segundo turno
com montagem de estruturas

metálicas.

• Vendedor Externe
Ensino médio completo. Ser
motorista habilitado e ter
carro próprio. Vivência em

vendas. Facilidade na

comunicação verbal.

• Operader de Máquina
Extrusera

05 vagas. Ensino médio
completo. Dois anos
de conhecimento

na função.

• Operader de Certe e

Selda Plástica
05 vagas. Ensino
médio completo.

Dois anos de conhecimento
na função.

• Auxiliar Centábil
02 vagas. Ensino médio
completo. Necessários

dois anos de conhecimento
em área de

escrituração fiscal.

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

JOINVILLE . CURITIBA. FLORIANÓPOLIS. GUARAMIRIM . JARAGUA DO SUL

• Barmal1
Uma vaga. Ensino médio em

curso ou completo.
Conhecimento na elaboração

de coquetéls e drinks
diversos. Pessoa criativa e

.

com disponibilidade para
trabalho aos sábados e

dominpos.
• Auxiliar Centábil

. cursando ensino superior na
área, 'necessário um ano de '

conhecimento na função.
'

• Auxiliar Químico Têxtil
01 vaga. Ensino técnico na

.'

área. Conhecimento
de seis meses

na função.

• Costureíra
Conhecimento de dois anos

com qualquer tipo de
niáquina industrial.

• Operador de
Bebinagem

.20 vagas. Ensino médio,
completo, para atuação
em indústria de motores,

em segundo turno.
Necessário residir
na micro região de

Jaraguá do Sul.

J:,,;.�.·é�,co"dest ino
..

- '�?��h

,�

, ..uto?
<'

Transporte terrestre
também é com a

Brasil Aero Cargo.
Consulte!

----------------�-----------------------------
,

.

Recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

• AUXILIAR DE PRODUÇÃO Todos os setores (6923 JE - ES
6990 MO)
• AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (pintura, consertos, etc) (6934

JE)
• AFIADOR DE FERRAMENTAS (6796 ES)
• ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSO (6798 ES)
• ARTEFINALlSTA (6708 JE)
• ASSISTENTE DE VENDAS (6845 JE)
• AUXILIAR TÉCNICO ( 6800 MO)
• ANALISTA DE NEGÓCIOS /DATASUL (6938 JE)
• ALMOXARIFE (6949 ES)
• ANALISTA DE TREINAMENTO (6942 JE)
• AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQ. INJETORA (6955 MO)
• AUXILIAR FINANCEIRO (6984 MO)
• AJUDANTE DE MADEIREIRA (6967 ES)
• AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS (6987)
• CALDEIREIRO (6732 MO)
• CALDEIREIRO SERRALHEIRO (6634 MO)
• CONTATO PUBLICITÁRIO (6572 MO)
• COSTUREIRA (6970JE ) ambos os sexos

• CONSULTOR DE VENDAS (6846 JE) para trabalhar em

Blumenau
• CHACREIRO (6916 MO/ 6945 MO) ,

• CONFEITEIRA (6964 MO)
• CPD SISTEMAS (6957 ES)
• ENCARREGADO SETOR DE DESTOPADEIRA (6490 MO)
• ESCRITURÁRIA FISCAUCONTABILlDADE (6935 JE)
• ESTOQUISTA, peças de automóveis (6926 JE)
• ELETRICISTA (AUTOMAÇÃO)PROGRAMAÇÃO CLP (6917 MO)
• ESTAMPADOR DE TECIDOS (6959 MO)
• FARMACÊUTICO (6546JE)
• FERRAMENTEIRO (6631 JE/ 6314 JE)
• FRESADOR/FERRAMENTEIRO (6827 MO)
• FRESADOR (6520 MO /6505 MO/ 6921 JE/ 6975 ES)
.IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6985JE)
• LAVADOR DE VEíCULOS (6945 JE)
• M0DELADOR (6637 ES)
• MONTADOR (6635 ES)
• MONTADOR COM CONHECIMENTO EM ELETRÔNICA (6763

JE)
• MOTORISTA (6658 ES) com habilitação E
• MOTORISTA DE CAMINHÃO (Categoria C ou D e E)( curso

MOPI)(6936 JE/ 6976 ES)
• OPERADOR DE CAIXA(6986 JE)
• OPERADOR DE MÁQUINA-INJETORA PLÁSTICO (6954 MO)'
• OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA (6953 ES)
• PROJETISTA (6632 JE)
• PINTOR reparador de instalações para empresas (6961 JE)
• PEDREIRO reparador de instalações para empresas (6962 JE)
• REP.RESENTANTE COMERCIAL (6812 MO)
• RECEPCIONISTA (6988 ES)
• SERRALHEIRO SOLDADOR (6624 MO)
• SERRALHEIRO (6972 ES)
• SOLDADOR (6390 JE/ 6851/ 6977 ES)
• SUPERVISOR DE FERRAMENTARIA (6630 JE)
• SUPERVISOR DE VENDAS (6563 JE)
• SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO (6966 JE)
• SUPERVISOR OU LlDER DE PRODUÇÃO (6629 JE)
• TÉCNICO ELETRÔNICO (6150 JE)
• TELEVENDAS (6784 MO)
• TORNEIRO MECÂNICO (6620 MO /6504 MO / 6701 MO/ 6974

ES)
• TECELÃO (6814 MO)
• TRAINEE (ENG. MECÂNICO) (6943 JE)
• TELEFONISTA (6983 MO)
• VENDEDORA (6951 JE/6469 MO/6919 ES)
• VENDEDOR (6919 ES)
• VENDEDORA DE COSMÉTICOS (externa) (6930 ES)
• VIGIA (6882 ES / 6958JE)

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br
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Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guilherme Weege, 50 _ SL 406

F O n e : 3 7 O -.1 7 05
, somata@netuno.com.br�Jaraguá do Sul

Manipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

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

Receituário
ÉTICA
RESPEITO

. '�'
QUALIDADE

,:' �

(41) �15�i64 _h

farmácia de manipulação
www.receituario.com.br

PERCA PESO DEFINITIVAMENTE
Programa Nutricional

Esse programa de nutrição celular, que permite
ganhar massa muscular, manter ou perder
peso, cumpre os quatro requisitos básicos

exigidos pela Organização Mundial da Saúde:
1 )Fornecer um adequado estado nutricional,
através de uma alimentação equilibrada:

'

,2) Não ser prejudicial! à saúde ,nem ter

contra-indicações e efeitos colaterais;
3) Proporcionar uma baixa de peso com

saúde:

4) Não passar fome durante a suplementação
alimentar.

c) Auxiliar nos cuidados com a diabete

d) Retardar o envelhecimento
e) Regular a pressão arterial
f) Equilibrar o metabolismo
g) Desobstruir as vias circulatórias
h) Aumentar a agilidade mental
i) Normalizar níveis' de colesterol,
triglicérides e ácido úrico.
j) Melhorar gastrites, úlceras, hemorróidas,
problemas intestinais;
k) Controlar o peso com saúde e corrigir os
problemas orgânicos, provenientes de uma,
deficiente e incorreta alimentação,

HERBALIFE

Fonte:
Vanessa Guizoni

Perca de peso, ganho'de '

:

i massa muscUlar, e saúde.
:

�o caminho para o bem estar!

Com essa nutrição equilibrada e natural é
possível:

a) Melhorar a qualidade do sono

b) Normalizar as funções intestinais

T��
WING TSUN

ARTE MARCIAL CHINESA

A OPORTUNIDADE DE APRENDER A
RELAXAR EM SITUAÇÕES

DE ALTO STRESS OU PRESSÃO

* TÉCNICA DE DEFESA INTELIGENTE

TÉCNICA SEM USO DA FORÇA FíSIC

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL
PELOS MESTRES DA ALEMANHA:

HANS-JÜRGEN REMMEL
ANDREAS GELLER

PROMETEU PARAR
DE FUMAR EM 2005?

Nós ajudamos.
Tratamento

antitabagismo com

Acupuntura
9955-0230 / 376-0698

Criação de revistas em

qucdrinhos educativas e

prom�donaisl cartilhas infantis
e personagens.

Criação de revistas em

quadrinhos e cartilhas de
treinamentos, manuais e

,
'

personagens.

Criação de informotlvos,
revistas, jornais e releoses com

fotografias para imprensa.
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A esco ha da piscina idea
As piscinas podem sei' executadas utilizando-se várias
técnicas construtivas diferentes e os mais diversos tipos de
acabamento.
Se você está na dúvida, sobre a técnica construtiva a ser adotada
para sua piscina, veja aqui.alqumas vantagens e desvantagens
entre as mais utilizadas.
É preciso analisar a melhor opção, para satisfazer a todas as suas

necessidades e corresponder às exigências do local.
Independente da técnica construtiva adotada é fundamental que
se execute a sondagem da área escolhida para a implantação, isto
porque há sempre a possibilidade de ocorrências de certos
obstáculos durante a escavação, tais como: uma plataforma de
rochas, um solo argiloso ou mesmo um lençol
freático que impossibilitaria sua execução no

prazo estimado. A profundidade da piscina é o

fator determinante nesta questão. Ainda na fase
da implantação, outro ponto a ser verificado é a

rede de água e de esgoto do local, evitando assim

possíveis conflitos durante a escavação.
A casa de máquinas sempre deve estar próxima a

piscina e quase sempre, é construída em um local
camuflado, porém de fácil acesso.

Piscinas de concreto armado
Sua execução deve seguir rigorosamente o

projeto estrutural, uma vez que este é
calculado especificamente, prevendo a forma
e o volume de água da piscina e as condições
do solo do local. Esta técnica construtiva é
uma das mais seguras e que apresenta a

maior durabilidade, cerca de trinta anos, o que contribui
sempre para a valorização do imóvel. Executada em

-;

qualquer formato aceita receber todo tipo de
revestimento, dos azulejos à tinta epóxi. Esta técnica
construtiva mais do que qualquer outra, apresenta certa

demora em sua execução, ou seja, uma piscina de porte
médio cerca de quatro meses.

Piscina de fibra de vidro
Este tipo.de piscina pré-fabricada apresenta a vantagem de

rápida instalação e fácil manutenção, ou seja, uma piscina de
porte médio estaria pronta em quinze dias. Muito mais
econômica quando comparada a de concreto armado.
Na maioria das vezes sua instalação está vinculada ao

revendedor, que pode adotar vários sistemas construtivos
durante a implantação. Geralmente as etapas de instalação, após
a definição do formato e tamanho com o fabricante, são:
A durabilidade destas piscinas é de aproximadamente dez anos,
após este período geralmente apresentam alguns problemas. Os
mais freqüentes são: a descoloração na cor do tanque
(geralmente de cor azul) devido às ações dó tempo e de
produtos químicos e o aparecimento de bolhas devido ao

excesso de cloro na água ou má formação na moldagem do
tanque de fibra. Este pode ser executado em vários formatos e

tamanho, de acordo com o fabricante.

Piscina de alvenaria
Estas piscinas se utilizam técnica construtiva mista: alvenaria e

concreto. Em duas versões: Argamassa Ármada e Alvenaria
Estrutural. São muito executadas, por serem opções
intermediarias entre a de concreto e as pré-fabricadas, pois
apresentam uma considerável relação custo x beneficio. Ambas
as técnicas, com prazo médio de execução de 30 a 45 dias, são
executadas sobre uma laje' de concreto. As paredes são
executadas sem a utilização de formas de madeira, amenizando o

custo final. Podem receber os mesmos revestimentos que a

piscina de concreto.
Na Argamassa Armada, as paredes são erguidas com tijolos,
reboco (cimento, areia e cal) e fibras sintéticas. A pedra é
totalmente dispensada neste tipo de técnica. Apresenta-se como

uma estrutura bastante maleável, diminuindo sensivelmente a

ocorrência de fissuras na impermeabilização ou rachaduras
indesejáveis. .

Isto de certa forma lhe confere uma boa durabilidade, que varia'
entre quinze e vinte anos.

Pode ser projetada em qualquer tamanho ou formato, exigindo
sempre mão-de-Obra. especializada.
Na Alvenaria Estrutural, as paredes são erguidas com blocos de
concreto, que posteriormente serão preenchidos com concreto e

ferragens.Compondo uma estrutura formada de pilaretes
travados com cintas de amarração, calculados de acordo com a

profundidade da piscina. O tamanho desta, está vinculado ao

tamanho do bloco de concreto utilizado, sendo este o módulo

que definirá as dimensões da piscina (largura, comprimento e

profundidade).
Esta técnica construtiva poderá apresentar problemas quando for
executada sem uma sondagem do solo e sem cálculo estrutural.
Menos resistente e durável e mais vulnerável às oscilações do
solo quando comparada a de concreto.
Sua durabilidade varia entre dez e quinze anos.

<.J

As fases (iil

construção de urna

piscina de alvenaria
deve ser analisada e

seguida de acordo
com o projeto para
evitar problemas
futuros

<1

As formas de util izaçào
das piscinas hoje em dia,
passou de opçáo de luxo

para urra área de lazer e

descanso

<j

Pode-se

inteqrar o

formato da

p.scrna com ()

terreno e

adaptá-Ia ao

paisaqismo

r\

Em n�jitas vezes podemos encontrai' projeto de

paisagismo onde a piscina se toma urna extensão

do mal', COlIJO neste exemplo

Piscina de vinil
Manta rígida de pve (plástico resistente) de 0,6mm em

forma de bolsa pré-fabricada, que apenas reveste a piscina.
Muitos fabricantes produzem estas bolsas sob encomenda
no formato-desejado. A estrutura é executada em alvenaria
estrutural, podendo ser até mesmo revestida-com painéis de
aço, que favorece a aderência do vinil. Apresenta custo

.

relativamente baixo quando comparada às demais, com a

vantagem de rápida execução, aproximadamente quinze
dias.
Passou a ser empregada como solução para os vazamentos

nas piscinas de concreto ou alvenaria,
Assim como a piscina de fibra de vidro, o vinil também
apresenta a desvantagem da descoloração, que foi
amenizada através de inibidores de ultravioleta

incorporados ao material nos últimos anos e pelos produtos
de limpeza produzidos com menor quantidade de cloro.Os

reparos no vinil são feitos com cola à base de PVc.

Florisval Enke Junior
Arquiteta,designer de interiores e paisagista
Contato: (47) 9992 4577 - iuniarenke@hatmail.cam

CASA EM
PRIMEIRO LUGAR
Da Redaçãa/GB Edições

Batatas Cozidas
Para as batatas cozidas ficarem mais saborosas,junte
os temperos enquanto elas estiverem quentes.

Azeite
Para dar melhor sabor ao óleo, coloque-o num vidro de
boca larga e junte azeitonas pretas e alho socado.
Conserve-o assim durante 10 dias, Sua salada vai ficar
bem mais saborosa.

Congelamento/Descongelamento
Quando for congelar um produto, embalar
individualmente. Sempre que for descongelar um
produto, retire do freezer e passe para descongelar na
geladeira. Não é aconselhável recongelar nenhum
produto já descongelado, esse processo pode alterar
as características como sabor, aroma cor e textura.

Beterraba
Para conservar a sua cor vermelha, cozinhe com os

pedaços do talo, que também são muito saborosos e

podem ser preparados em forma de refogado.

Bifes de Fígado ,

Para que os bifes de fígado não endureçam ao fritar, só
deverão ser temperados com sal depois de fritos,

Morangos
Para que os morangos fiquem bem limpos, deixe-os
durante alguns minutos em água com vinagre,
lavando-os em seguida em água corrente e retirando
os cabinhos.Além de ficarem bem limpinhos,os
morangos adquirem um aspecto muito agradável.

Palmitos em Conserva
Antes de' serem utilizados para a preparação de

qualquer prato, quente ou frio, devem ser fervidos na

água da conserva ou com água em sal para evitar

doenças tais como botulismo que pode levar a morte.
Se for usado em saladas, devem ser fervidos e esfriados
antes de serem utilizados,

Pão Amanhecido
Pode se tornar uma deliciosa sobremesa. Corte-o em

-.,

fatias, passe em manteiga derretida, polvilhe com

açúcar e canela e frite até ficarem tostadas.

Fica mais saboroso
Quando fritar lingüiça fresca experimente: para cada
500 gramas de lingüiça,coloque na frigideira 1 copo de

água (200 mi) e 2 colheres de sopa de óleo, deixe em

fogo baixo, com a panela tampadae assim que
começar a secar a água,destampe e vire a lingüiça para
que doure por igual.

Coco Fresco
Rale o coco, coloque em um saquinho plástico e

guarde no congelador. Assim o coco ficará fresquinho
por vários dias.Quando quiser usar, é só descongelar.

Descascar é fácil
Se tiver que descascar muitas laranjas para a feitura de
doces, coloque-as antes .em água fervente durante 5 a

10 minutos. Desta forma, a pele branca sairá

juntamente com a casca.'

Basta um furinho
Não estrague um limão inteiro se você for usá-lo

apenas algumas gotas. Faça um furinho.corn um palito,
use o que precisar e-tampe com o mesmo palito,

o branco é amargo
Quando você ralar a casca de um. limão, nunca chegue
até a parte branca, pois ela é amarga e pode prejudicar
o doce.
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