
VENÂNCIO DA SILVA PORTO 1 1919 - 1922 • ARTHURMüLLER 11923- 1936 • HONORATO TOMELlN 11937 - 1957 • EUGENIO VICTOR SCHMÚCKEL 11958 - 2004 .YVONNE ALICE SCHMÚCKEL 12005

N° 5.069 I RS 1,25

ELEiÇÃO
Osnildo Konell é presidente
do PT de Schroeder
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ALEGRIA PROPOSTA

o Moconevi (Movimento de Consciência Negrão do Vale do Itapocu) abriu o desfile de rua do Carnaval 2005, sábado à noite, na Rua Walter
Maquardt.O público,estimado em 10mil pessoas, também foi brindado com a apresentação do rei Momo e da rainha do carnaval. - PAGINA 5

ANÁLISE

CEI do Transporte Público
.

.

é instalada em' Schroeder
o vereador Valmor Pianezzer (PFL) propôs a instalação de uma
CEI (Comissão Especial de Inquérito) para analisar os

problemas envolvendo o transporte coletivo urbano e

.interurbano em Schroeder. A indicação foi encaminhada ao

presidente da Câmara-de Vereadores, Rudibert Tank (PMDB),
,

'

na sessão da semana passada, e recebeu apoio do outros oito

parlamentares, que assinaram o documento. Na sessão de
ontem, estava prevista a votação formal da proposta de
instalação da comissão, que terá seis meses para concluir os
estudos. - PAGINA3

�;dU8srodas.;com

Artesãos da fibra da banana

querem montar cooperativa
_ PAGINA4

DESENVOLVIMENTO

Guaramirim investe na construção
de ponte' sobre o rio Itapocu

_ PAGINA4

TRANSPORTE

Pais começam a procurar vans

para levar filhos às escolas
Procon de Jaraguá do 'Sul alerta pais sobre necessidade de
checar' itens de segurança no transporte escolar. Contrato
também deve ser analisado.

_ PAGINA6

ROUBO

Polícia prende cinco pessoas
.

acusadas de assalto em Corupá
Os acusados foram encaminhados ao Presídio após o assalto a

uma agência lotérica, e responderão pelos crimes de roubo,
formação de quadrilha e porte ilegal de arma.

_ PAGINA 7

APRESENTAÇÃO

Flamengo apresenta reforços
em amistoso no Garibaldi

I
No clássico do Bairro Garibaldi, o Flamengo goleou o Grêmio

por 4x2 na tarde de domingo. O rubro-negro, com cinco novos

reforços, se prepara para a.Taça Pomerode e para aCopaNorte.
- PAGINAS
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Época de folia
Por todos os cantos do

Brasil só se fala em carnaval.
Mesmo em jaraguá do Sul,
cidade essencialmente
voltada ao trabalho, o

período de folias de Momo
. parece estar recebendo mais

adeptos. I Quem conhece
Jaraguá do Sul há mais de 10
anos sabe que o carnaval por
essas bandas nunca foi uma
festa com a grandeza de uma

Schützenfest, por exemplo.
Neste carnaval, quem

assistiu ao desfile de rua

sábado à noite pôde conferir
o crescimento dessa festa
pagã em terras de colo
nização germânica. Apesar
do número reduzido de
blocos que se mostraram na

Rua Walter Marquardt
(foram quatro agremiações
carnavalescas) o público
pôde perceber que já existe
valorização da cultura afro e

a descoberta de que o negro
também participou ativa
mente do desenvolvimento

FRASES

da cidade, tanto na questão
cultural como na' área
econômica.Finalmente o

poder público municipal se

deu conta da importância do
carnaval como promotor da
cultura. Finalmente o

carnaval está saindo do
anonimato e ganhando
espaço como evento de cunho
cultural e agregador de

fundação da entidad�; Rd
quatro anos, a cult�rl\ ni!�rà
do Vale do Itapocu tem
passado por um resgate que
inclui a criação de grupoa de
dança e participação na Festa
das Etnias, que até o ano

retrasado era restrita aos

grupos germânicos, italianos
e poloneses. Mas, sem

dúvida, tem sido a par-

� A cultura negra da região tem passado por
um resgate que lndui a criação de grupos de
dança e participação na Festa das Etnias

tradição e finalmente o

carnaval está deixando de ser

visto como um símbolo de
libertinagem e bebedeiras e

sim como uma festa onde é
mostrada uma pequena
parcela da cultura africana.
Sem dúvida, o Moconevi
(Movimento de Consciência
Negra do Vale do Itapocu)

- tem sido o principal agente
dessa, mudança. Desde a

ticipação. ativa nos últimos
carnavais que tem pro
porcionado visibilidade ao

Moconevi, que conta atual
mente com cerca de 25
integrantes. A diretoria do
Moconevi luta ainda por uma
sede para a promoção de
atividades culturais, infor
mativas e de lazer. O que
falta ainda é mobilizar um
maior número de descendeu-

{

tes de aftiOllnOS. Infelizmen

te, apéSl\r do avanço
motivado pela fundação do
Moc01'\evi, 1.\ participação dos
hegro8 na entidade ainda é

pequena.. embora forte.
Agregar todos os negros de
[araguá do Sul e região é o

grande desafio do Moconevi,
que espera contar com o

apoio de entidades gover
namentais e outras ongs nesse

empreendimento. A va

lorização do carnaval como
atividade cultural de resgate
da tradição africana é o

primeiro passo em direção à
busca pela dignidade da
etnia negra no Vale do
Itapocu. Desafio dos mais

difíceis, afinal, são mais de
500 anos de opressão que
devem ser resgatados através
do esforço conjunto da
sociedade e de ações que
promovam a manutenção dos
hábitos e costumes dos
africanos em todas as suas

formas.

"O problema é que essa medida é injusta, porque pega todo mundo, e isso precisa mudar':. ",·t,· ,.,_J ,
. . f i"·· 11"( "; I:' !'r:-\" !r"! 1,

• Carlito Merss, deputado' Federal, propondo mudanças na Medida Provisória 232, que vem gerando polêmica, principalmente no item� ( j
.,.

I
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que prevê cobráriça'de 1,5% de Imposto deRenda aos produtores rurais e prestadores de serviços.

Mundo I Pessoas & Fatos I
II> EUA

Bush envia ao Congresso
plano para gastar US$ 2,6 trilhões
o presidente dos Estados Unidos,GeorgeW. Bush,
encaminhou ao Congresso um plano
orçamentário de US$ 2,57 trilhões, cornprofundos:
cortes de gastos em subsídios agrlcolas e
assistência médica para os pobres e veteranos de
guerra, além de reduções menores nas despesas
com ambiente e educação.Os democratas
referiram-se ao plano como urna'fraaude'porque
não cita os gastos futuros no Iraque e no

Afeganistão nem leva em conta o preço do
programa domésticoprioritário de Bush: a reforma
da previdência social.Oorçamento - omais austero
do governo Bush - elimina ou reduz brutalmente
150 programas governamentais. (AE)

� AFEGANISTÃO

Queda de Boeing não
deixa sobreviventes
Tropas da Otan (Organização do Tratado do
Atlântico Norte), que vasculham os destroços de
um avião que caiu num pico gelado do Afega
nistão encontraram restos humanos, mas ne

nhum sinal de sobreviventes.Havia 1 04 pessoas
a bordo do Boeing 737-200 da empresa afegã
Kam Air.O céu claro desta segunda-feira permitiu
que um helicóptero espanhol descesse cinco sol
dados no pico, 30 quilómetros a leste da capital,
Cábul.Os destroços do avião haviam sido
localizados no sábado, mais de três quilómetros
acima do nível do mar, no Monte Chaperi, mas o
mau tempo vinha impedindo o envio de equipes
de resgate. (AE)

• SUfÇA
<'

Para OMS, vacina contra a aids
deve demorar mais dez anos
Apesar de um novo teste de uma vacina
contra a aids ter sido anunciado na índia. a.
OMS (Organização Mundial da Saúde)
descarta qualquer possibilidade de que um

produto chegue ao mercado nos próximos
cinco anos."O mais plausível seria pensar em
uma comercialização de uma vacina em dez
anos': afirmou Marie-Paule Kieny,
coordenador da iniciativa da OMS para as

pesquisas sobre vacina. Para os especlallstas,
a iniciativa na Indla é um "sinal positivo" e
deve ser acompanhada com atenção. Mas o

quedelxa a OMS cautelosa é o fato de que os

dois maiores testes já realizado até hoje
terem fracassado. (AE)

� VATiCANO

Depois de mensagem do papa,
cardeais discutem renúncia
Amensagem deJoão Paulo II da janela do hospital
em que está internado, no domingo, levantou a

discussão sobre a eventualidade da existência
de um papa que tem enorme dificuldade para
se comunicar. A perda progressiva dessa
capacidade é um dos sintomas do mal de
Parkinson, doença que ele enfrenta há 13
anos."Seria um problema muito sério, já que
mudo não poderia celebrar missas, e isso traria à
tona otema da renúnda'dlsseocardeal argentino
Jorge Mejia, em 2003, quando o papa deu os

primeiros sinais de perda da fala.Angelo Sodano,
cardeal secretário do Estado do Vaticano, disse
que só o papa poderá decidir se sua renúncia é
melhor ou não para a Igreja. (AE)

� IRAQUE

Quatro egípcios são
sequestradosno Iraque
Quatro egípcios que trabalham para uma empresa
de teiefonia celular foram seqüestrados domingo
último por um grupo armado em Bagdá, capital
do Iraque, informou um funcionário do Ministério
do Interior.Eles foram capturados em Mansur, um
bairro de alto padrão. Os quatro trabalham na filial
iraquiana da companhia egípcia Orascom
Telecommunications, que opera a rede de
telefonia celular em Bagdá e na região central do
Iraque.Em setembro do ano passado, seis egípcios
haviam sido seqüestrados no Iraque, mas foram
libertados depois de algumas semanas. (AE)
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� EUA

ONU recebeu somente
um terço da verba de emergência
Mais de seis semanas depois dos devastadores
tsunamis que atingiram o Oceano Indico, a

ONU (Organização das Nações Unidas)
recebeu pouco mais de um terço da ajuda de
emergência prometida por governos de
vários países, disse Margareta Wahlstrom,
enviada especial da entidade à Ásia.Apesar
de aONU ter pedido US$ 977 milhões, apenas
US$ 360 milhões foram entregues até o

momento. A enviada pediu aos governos que
enviem a ajuda o mais rápido possível para
que possam ser construídas casas para os

sobreviventes. (AE)
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SUA OPINIÃO

Um sonho que acabou
Ferdinando Piske"

Segundo entrevista publicada na edição de 26.01.l''i,
no Correio do Povo, o prédio da estação ferroviária ele
nossa cidade não será mais destinado ao Museu do

Expedicionário, como fora cogitado pelo governo Irineu
Pasold, e sim para sede conjunta dos grupos étnicos de
[araguá do Sul.

Leônidas Nora, secretário da Produção declarou que
"esta é uma das prioridades da pasta, mas ainda depende
de liberação da América Latina Logística (ALL) - empresa
operadora da rede ferroviária e também proprietária do

prédio - para a proposta começar a ser executada".
.

Ora, ao que se saiba a ALL tem apenas concessão para
explorar os trilhos da Rede Ferroviária S.A. pelo prazo de
30 anos, exclusivamente para transportar cargas. A faixa
de terreno por onde passam os trilhos, as estações,
depósitos, etc., são propriedades da RFFSA, salvo engano
meu .

Suzana de Souza, responsável pelo patrimônio
histórico esclareceu que o prédio seria destinado ao museu

do expedicionário, "mas depois das pesquisas sobre a

utilização do espaço, a idéiamudou". Perguntar não ofende,
pois não? Que pesquisas? Quem as realizou, quando e qual
o público ouvido?

Ignácio Arendt, Chefe do Patrimônio Cultural
argumentou que' "os grupos étnicos

_

enfrentam
dificuldades quando há necessidade de realizar encontros
e eventos conjuntos, principalmente por falta de espaço
... '. Ora, há no município dezenas de sociedades com

amplos salões. Eventos culturais têm à sua disposição o

amplo espaço da SCAR. Temos ainda o Parque Municipal
de Eventos, ou este não será amplo que chega para reuniões
conjuntas dos grupos étnicos?

Nada contra os grupos étnicos. Ao contrário, são, sem
dúvida, entidades que só enriquecem a cultura local, mas
um museu é um manancial de cultura que fica a disposição
do público todos os dias úteis para visitação e para os

estudantes é uma rica fonte de pesquisas sobre a História
de [araguá do Sul e do Brasil.

Vale acrescentar que na década de 40, 56 jovens da
região tiveram de abandonar empregos, suas empresas e

suas lavouras e as próprias famílias, para incorporarem-se
à Força Expedicionária Brasileira para lutarem na Itália
contra o nefando nazi-fascismo, e lá escreveram com seus

feitos, páginas de glória para a História deste país. E quatro
deles não retornaram porque tombaram em combate.

Outros 41 jovens naturais de Jaraguá do Sul servindo
ao exército acabaram destacados para a missão de

vigilância do litoral catarinense, ao lado de outras centenas
de soldados. E é a história desses bravos brasileiros que o

Museu do Expedicionário ida contar através das mais de
300 peças - uniformes brasileiros e de forças aliadas e, até

alemães, armamentos, munições, equipamentos, etc. -

adquiridas de um colecionador paranaense e que custaram
uma nota preta para os cofres municipais. Hoje apenas

, uns 20% desse valioso acervo histórico está exposto na

acanhada sala temática do Museu Histórico, enquanto
que o resto foi encaixotado há anos e está mofando,
apodrecendo e apanhando poeira, provavelmente ainda
no velho depósito da RFFSA, na Getúlio Vargas.

*veterano da FEB

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonteTimes 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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POLíTICA 13 I

MOSAICOJ-INTERINO---------------:------�
�Cassado

r o prefeito de Itatinga (SP), Aristeu Pedroso de

I Almeida (PSDB), teve o registro cassado pela Justl-

Iça Eleitoral. Ele é acusado de abuso do poder eco
nômico por ter distribuído tíquetes de combustí-

"
vel e brindes para a realização de uma

II
carreata.Também o acusam de ter promovido o

constrangimento de eleitores ao manter uma

i câmera na sala da escola utilizada para a votação.

I Com isso teria quebrado o sigilo do voto ou, pelo

I
menos, amedrontado os eleitores menores

I
esclarecidos.Pedroso governa a cidade desde 2000.
Reelegeu-se com uma diferença de 800 votos em

I' relação ao segundo colocado, o ex-prefeito José

l_ Carlos Pelisson (PTB), autor formal das denúncias.

� Trote
É lamentável que ainda existam pessoas
desocupadas a ponto de passarem trote.

Ontem à tarde, o Corpo de Bombeiros do
centro deslocou dois veículos para apagar
um incêndio nas proximidades do Parque
Aquático Krause. Somente ao chegar no
local os bombeiros constataram que a

informação não era verdadeira. Esta não foi
a primeira vez que o Corpo de Bombeiros
recebeu trote, o que demonstra total

ignorância e falto de respeito para com as

atividades da corporação, que deveria ser

valorizada pelo trabalho que realiza em prol
da comunidade jaraguaense.

� Carnava'l
A primeira banda que seapresentou sábado
à noite, no baile de carnaval realizado no

Parque Municipal de Eventos, custou a

animar o público, estimado em cerca de 10

mil pessoas. Os foliões talvez esperassem
mais samba emenos pagode.Mesmo assim,
valeu e esforço dos músicos, que se

empenharam em oferecer ao público um

carnaval alegré e digno dos foliões de

Jaraguá do Sul.Sem dúvida, o carnaval200S
foi um dos melhores dos últimos anos. O

baile, com entrada franca, animou até a

madrugada de domingo os carnavalescos

que estiveram antes no desfile de rua.

� Água
Setores os mais variados da cidade e

região aguardam com ansiedade a

criação do Consórcio da Águas, que
vai abastecer toda a microrregião do
Itapocu.A idéia é antiga, mas deve se

concretizar ainda este ano, isso se os

interessados conseguirem convencer

a diretoria da Casan (Companhia
Catarinense deÁguas eSaneamento)
a abrir mão do abastecimento dos

municípios de Schroeder, Corupá e

Guaramirim. Se tudo der certo,qUe vai
administrar esse consórcio será o

Samae de Jaraguá do Sul.

� Velocidade
Com o desvio do trânsito, sábado à noite,
em virtude do desfile de ruas das

agremiações carnavalescas, moradores
das adjacências da Walter Marquardt
foram surpreendldos com a velocidade
dos transportes coletivos. De acordo com
moradores,motoristas foram imprudentes
e abusaram da velocidade em vias onde
os pedestres não estão acostumados-ao
tráfego de coletivos. Locais onde
normalmente o fluxo de veiculo é

pequeno foram usados por ônibus, que
transitavam como se estivessem em vias
de grande movimento e velocidade.

ANÁLISE

Pianezzer propõe instalação
de CEI doTransporte Público

CAROLINA TOMASELLI

I
!.... Vereador questiona
I preços das tarifas, falta
I de horários e de

I fiscalização
I SCHROEDER - o vereador
Vaimor Pianezzer (PFL) propôs a

instalação de uma CEI (Comissão
Especial de Inquérito) para analisar
�� p;�b'lemas en��lv��-do o

'

transporte coletivo urbano e

interurbano no muriicípic. A
indicação foi encaminhada ao

presidente da Câmara de Ve
readores, RudibertTank (PMDB),
na sessão da semana passada, e

recebeu apoio do outros oito

parlamentares, que assinaram o

documento. Na sessão de ontem,
estava prevista a votação formal da
proposta de instalação da comissão,
que terá seis meses para concluir os
estudos.

Pianezzer explica que o

transporte coletivo é alvo freqüente
de reclamações por parte dos
usuários, principalmente com

relação ao preço cobrado, a

superlotação e a ausênci�e linhaspara certos bairros. "Nos quatro
cantos do município,' e sa é à
principal reivindicação, principal
mente das classes mais populares,
que usam com freqüência os

ônibus", revela.

Pianezzer:"Os problemas são suposições,masmuita coisa deve sermudada"

Na opinião do vereador, as

tarifas cobradas pelas duas
empresas prestadoras do serviço
R$ 2,75 no interurbano e R$ 1,60
no transporte urbano - são
elevadas para o padrão de renda
do trabalhadorlocal. "Não é querer
criticar, mas certos bairros de

Guaramirim são mais distantes que
Schroeder e o preço da passagem
é menor", questiona Pianezzer,
iembrando que nas duas cidades o
transporte interurbano é realizado
pela mesma empresa.

Segundo o vereador, em função
das poucas linhas disponíveis para o

Osnildo Konell é presidente. da
Executiva do PT de- Schroeder

SCHROEDER - Com 60% dos
votos, Osnildo Konell foi eleito

presidente da Executiva do PT, em
eleição realizada no último sábado.
O outro candidato, Moacir
Zamboni, recebeu 40% dos votos.

centro da cidade, os moradores Os dois já haviam revelado
optam em fazer as compras 'em interesse em presidir o partido em
Jaraguá do Sul, já que precisam dezembro passado, durante
utilizar o ônibus intermunicipal. reunião em que o PT decidiu
"Essa situação provoca evasão de realizar eleições para presidência.
receitas para Schroeder. Se É a primeira eleição realizada pelo
houvesse mais horários no partido para escolha de presidente
transporte urbano, isso não no município.
aconteceria", comenta, lembrando Konell fitará na presidência até
que anos atrás os preços das tarifas 18 de setembro, quando acontece
mudavam conforme o destino do o PED (Período de Eleições
passageiro. Diretas) do PT, realizado

Através da CEI, Pianezzer simultaneamente nos três níveis:
acredita que outras indagações municipal, estadual e nacional. O
sejam esclarecidas como a questão. ex-presidente do partido, João Reis,
doexcessodei�tação,desrespeitó'· revela que a reformuláção
às regras básicas de segurança e provisória da Executiva visa
ausência de fiscalização. O "reoxigenar" o PT e oportunizar
parlamentar também lembra que "que novas idéias e novas lideranças
existem denúncias sobre a surjam". "A proposta é
concessão do transporte, descentralizar o PT da minha
supostamente irregular pela pessoa. Mas não existem
inexistência de contrato e planilha divergências nem nada do gênero,
de custos, e do não recolhimento foi um consenso", afirma Reis, que
de impostos aos cofres públicos pelas presidiu o partidodesde 2001.

Entre as metas de governo,
Konell destaca o aumento no

número de filiados, hoje 147, e

mudar a mentalidade existente
acerca do partido. "Falam que o

PT é partido de caboclo mas, na

verdade, todas as etnias estão

representadas. Eu, por exemplo, sou
alemão", defende. O presidente
também aponta como proposta a

formalização do Diretório. "A. partir
de março vamos promover cursos
de formação para a diretoria",
acrescenta.

empresas.
Pianezzer afirma que caso não

sejam constatadas irregularidades,
aCâmara vai tentar rever os valores
das passagens e outras reivin

dicações através de um acordo
entre as empresas responsáveis pelo
transporte e o Deter (Depar
tamento de Transportes e Ter

minais). ''Agora, se forem cons

tatadas irregularidades, vamos levar
a questão aos órgãos competentes
para que sejam tomadas as devidas
providências", ressalta.

I Setor de turismo declara apoio àpropostade reformaadministrativa
I FLORIANÓPOLIS - Empresários

e representantes das entidades de

i classe do setor de turismo

I
!
\

I
!
I
I

I
I

catarinense declararam apoio ao

projeto de reforma administrativa,
encaminhado pelo governo
estadual à Assembléia. A decisão
foi anunciada na sexta-feira,
depois de uma reunião de duas
horas com os técnicos do Projeto
Cícerus - como está sendo cha-
mada a proposta. "Para o setor,
esta reforma é uma saída muito

positiva, para alcançarmos o

desenvolvimento mais rápido e

seguro em todo o Es tado",
afirmou o presidente da Federa

ção Catarinense de Conventions

II Bureaus, Ricardo Zimath.
Os empresários informaram

I
aos récnícos do governo que, a

I
'--

partir de agora, irão procurar os - necessários para o seu

colegas de outras cidades funcionamento. Esta forma de
ca tarinenses para repassar as·

impressões. Zimath sugeriu aos

demais empresários de outros

setores que tomem iniciativa
semelhante e procurem o grupo
responsável pelo Cícerus para
esclarecer dúvidas.

Para o setor turístico; a reforma
administrativa prevê a

transformação da Santur (Santa
Catarina Turismo S.A) em uma

OS (Organização Social). As OSs
são pessoas jurídicas de direito
privado, sem finalidade lucrativa,
que assumem o controle de
atividades públicas, administran
do serviços, instalações e

equipamentos do Poder Público,
e recebem recursos orçamentários

gestão não pode ser confundida
com privatização de uma en

tidade pública, pois o Estado não
se desfaz de seu patrimônio e

acompanha diretamente a

execução das suas atividades.
Da reunião promovida pelo

presidente da Abih-SC, João
Moritz, participaram também o

secretário do Planejamento,
Armando Hess; o coordendor do
Projeto Cícerus, professorNeri do
Santos; o presidente da CDL
Região Metropolitada de

Florianópolis, Kissal Thaís; e os

diretores Wilson Macedo,
represen-tante do Núcleo de
Hotéis de Águas Termais, e Luiz
Gonzaga.

.

• Empresários e

representantes das
entidades de classe do
setor de turismo
catarinense declararam

apoio ao projeto de
reforma administrativa.

• Os empresários
informaram aos técnicos
do governo que, a partir
de agora, irão procurar os

colegas de outras cidades
catarinenses para repassar
as impressões sobre a

proposta.

Konell informa que se reúne

hoje com os presidentes do PT dos

municípios que integram a Amvali
(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) para discutir sobre
as eleições de 2006. "Penso em

apresentar um nome alternativo
para concorrer a deputado estadual
pela região", revela, criticando a

atuação dos pré-candidatos petistas
Evaldo [unckes e Dionei da Silva.

MEDIDAS - O ex-presidente
João Reis informa que no sábado
também foram discutidas medidas
a serem tomadas com relação ao

vereador Manoel Burgardt, o

Maicon, que foi convidado, mas
não compareceu a reunião.

Segundo Reis, foram levantados
questionamentos' sobre a atuação
do parlamentar, que. receberá o

documento por escrito na quinta
feira. "Ele (Burgardt) terá uma

semana para apresentar defesa, em
local e horário que ele escolher",
acrescenta. Reis esclarece que foi
montada uma comissão para
deliberar sobre o caso. "Omandato
não é da pessoa eleitavmas do
partido. O vereador precisa
discutir na base, isso é de praxe",
afirma.

,-
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João Paulo aposta na eleição,
de Greenhalgh à presidência

DA REDAÇÃO - O presidente
João Paulo Cunha disse sexta-feira
que a tradição nas eleições para a

presidência da Mesa é que a

disputa se resolva no primeiro
turno, com a vitória do candidato
indicado pelo partido majoritário.
"Essa é atradição, mas não é
necessariamente o que vai

acontecer, já que se trata de
disputa de alto nível, onde
qualquer resultado é possível",
-ponderou,

João Paulo e�itou fazer
prognósticos sobre o resultado da
eleição. Para ele, além de ser

prematura, uma previsão de sua

parte poderia ser interpretada

como trabalho eleitoral em favor
de algum candidato. Sobre as

chances eleitorais do candidato
avulso do PT, Virgílio Guimarães,
ele lembrou apenas que a eventual
vitória contrariaria a tradição da
Casa. "Virgílio não é o candidato
do PT, foi registrado como

candidato avulso".

João Paulo também evitou
comentar uma possível punição a

Virgílio por parte do PT, mas disse
que o candidato terá que se

submeter às regras do partido.
"Virgílio vai pagar um custo

político por sua opção, que foi
pessoal e livre, e deve estar

preparado para as conseqüências".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INFORME CP
� TREINAMENTO

Qualidade noatendimento é tema de treinamento
,A Associação das Micros e Pequenas Empresas do Vale do Itapocu
(Apevi) promove o curso "Qualidade no atendimento': de 21 a 25

de fevereiro, das 19 às 22 horas, no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul (CEJAS).
Voltado ao desenvolvimento de habilidades no atendimento como

estratégia para manter um negócio. Durante o curso os participantes
serão orientados sobre temas como relações humanas,
administração de conflitos, atitude pessoal, qualidade total, ética
no trabalho, motivação, posturas e hábitos, relacionamento com

públicos externo
-

e interno, entre outros aspectos.
As inscrições podem ser feitas na APEVI, através do telefone (47)
275-7024 ou pelo e-mail eventos@apevi.com.br.

� TREINAMENTO"

CEPEGabrematrículas
o Centro Polotécnico Geraldo Wernlnqhaus - CEPEG esta com

matrículas abertas para preenchimento de vagas remanescentes

nos curso técnicos: Construção Civil (noturno);
Eletrônica (matutino) e; Informática (matutino/noturno). Os
interessados deverão ter concluído ou estar concluindo o Ensino

Médio (2° Grau). As aulas iniciam no dia 01/03/05. Maiores

Informações: fone 273-5267 / 273- 1033

� HOSPITAL

LiberadosR$2,SmilhõesparaHospitalUniversitário
o secretário de Estado da Saúde, Dado Cherem, assinou convênio
com o HU (Hospital Universitário) na quinta-feira, 3 de fevereiro. O
acordo prevê a liberação de R$ 2,5 milhões para compra de diversos

equipamentos médico-hospitalares. Um dos aparelhos que serão

adquiridos é o de hemodinâmica, utilizado em tratamentos

cardíacos.

� CONCURSO

EF abre inscrições para concurso cultural
A EF, maior organização privada de educação do mundo,
acaba de anunciar a abertura das inscrições para a terceira

edição de seu Concurso Cultural. O vencedor ganhará uma

bolsa no valor de aproximadamente US$7.450, que inclui
um ano de estudo gratuito em um colégio público norte

americano, hospédagem em casa de família, refeições e

passagens aéreas.
O concurso é voltado para estudantes que estejam cursando
o ensino médio, possuam conhecimento intermediário de

inglês e tenham nascido entre 15/03/87 e 0,1/08/90. Os
interessados poderão inscrever-se até 12 de março pelo e.mail

highschoolyear.br@ef.com ou nas escolas parceiras.
Processo de seleção - No momento da inscrição, os candidatos
terão que fazer um teste de inglês e uma redação em

português em suas escolas ou nos escritórios EF nos seguintes
Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso

do Sul, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Paraíba,
Alagoas, Rio Grande do Norte, Tocantins, Maranhão e Piauí. A

divulgação dos resultados desta primeira fase será em 16 de

março no site da EF - www.ef.com/highschool.
Na segunda fase do processo seletivo, que vai até 23 de

março, os aprovados terão que 'en tr e qa r um dossiê com

informações sobre seu des ernp enho escolar e trabalhos

voluntários, entre 'outras. O vencedor será conhecido em 2

de abrire no dia 16 embarcará para a Costa Rica com finalistas
de outros países da América Latina - Venezuela, Colômbia,
Equador e Chile. O resultado final sai em 18 de abril e o

embarque do grande vitorioso para os Estados Unidos
acontece em agosto.
A EF Educação Internacional atua através de 70 escritórios
em 52 países e oferece oportunidades de interc;âmbio
cultural, trabalho remunerado e aprendizado em diversos
idiomas - inglês, espanhol, francês, italiano, russo, alemão e

chinês.
Mais de três milhões de pessoas já se .be neficiar arn dos

programas da entidàde. No Brasil desde 1986, a EF é a única

empresa de intercâmbio presente no país que possui escolas
próprias, o que assegura um completo controle de todas as

etapas que envolvem uma experiência de aprendizado no

exterior.

f

48 - 52 - 58

concurso: 491 concurso: 03906

TERÇA-FEIRA,8 de fevereiro de 2005

EXPANSÃO

Fibra da bananeira pode se

tornar produto de exportação
CAROLINA TOMASELLI

� Artesãos pretendem
montar cooperativa
para viabilizar e

expandir a produção

JARAGUÁ 00 SUL - Artesãos que
usam a fibra da bananeira como

matéria-prima buscam altemativas

para comercializaros produtos de forma
organizada e, com isso, agregarvalor e
renda. O assunto foi discutido na

última sexta-feira entre grupo de
artesãos de Corupá e Barra Velha,
representantes daEpagri (Empresa de
Pesquisa Agropecuária e Extensão

Rural) e a secretária de
Desenvolvimento Regional, Niura
Demarchi dos Santos, que articulou o
encontro.

A proposta inicial é desenvolver

produtos para atender.o mercado
interno e, futuramente, exportar as
'variedades, que vem ganhando
espaço em segmentos distintos, desde
a produção de revestimentos para o

setor moveleiro à confecção de

embalagens e capas para cadernos e

portifólios.
O casal Sandra Tamanini e

RamiroMorelli, deCorupá, apreendeu
a utilizar a fibra há dois anos através de
cursos. Eles iniciaram a produção de
forma modesta, mas que ganhou
espaço fora das fronteiras da cidade.
Sandra conta que, depois do marido
'montar uma estufa para tratamento
das fibras, uma empresa se interessou

pelo produto, que passou a ser utilizado
no revestimentode peças. "Hoje temos
11 empregados e estamos

ALEXANDRE BOGO

Variedades de produtos à base de fibra da bananeira foram apresentadasno encontro

sobrevivendo disso", comemora.
De quatro anos para cá o uso da

fibra vem crescendo de maneira

gradativa e se teimou a principal fonte
de renda e uma alternativa a mais

principalmente para os produtores de
banana.-Com o crescimento, os

artesãos, com apoio dos órgãos
públicos, querem trabalhar unidos e

expandir os negócios, como espera á
artesãNair Roveda, de Barra Velha,
que detém conhecimento sobre os

padrões. usados para exportação.
"Hoje, depois de três anos de pesquisa
e aperfeiçoamento, não estou tendo

lucro. É só investimento", afirma.
A extensionista rural da Epagri

deCorupá,Maria Depim, explica que
a intenção é capacitar os artesãos para
atender os padrões exigidos pelo
mercado, promover a regionalização
daproposta e viabilizar a implantação
de associação, cooperativa ou ong. '1\
melhor opção hoje, dentro do que foi
estudado, é ométodo cooperativista",
afirma, lembrando que a Epagri
oferece orientaçãona área ambiental
e métodos para extração da fibra.

A secretáriaNiura lembra que a

Unerj (Centro Universitário de

Jaraguá do Sul), a Funcitec

(Fundação de Ciência eTecnologia)
e o próprio governo estadual têm
interesse em apoiar o

desenvolvimento de tecnologia para
uso .da fibra. Ela informa que no

próximo dia 25 a SDRpromove novo

encontro, com consultoria jurídica, no
sentido de orientar os artesãos na

definição sobre a implantação da

cooperativa ou outro sistema de
trabalho. 'Acho que cabe ao govemo
abrir as portas para odesenvolvimento.
Temos técnicos para fuzer essa ponte",
salienta.

'

ALEXANDRE BaGO

GUARAMIRIM- Na última
semana, a Prefeitura de Guara
mirim reiniciou os trabalhos de

construção da ponte sobre o Rio

Itapocu, que liga os bairros
Escolinha e Bananal do Sul. As

obras, que tinham sido iniciadas em
2003, estavam paralisadas desde o
início do ano passado por falta de

liberação da Marinha. Com a

autorização do órgão, através da

Delegacia dos Portos, em São

Francisco, a prefeitura espera
concluir todo o trabalho até março.

De acordo com o secretário de

Obras, ValdirVick, a ponte será um

importante meio de acesso da

população ao centro do município,
·encurtando o trajeto em seis

quilômetros. "Hoje, os munícipes Ponte varfacilitar acesso da população ao centro do município

Falências.
O projeto de lei de autoria do

deputadoMarceloTeixeira (PMDB'
CE), prevendo o fim da cobrança, já
foi aprovado na Comissão de Defesa
do Consumidor, no àno passado, e

aguarda parecer do deputado Léo
Alcântara (pSDB-CE) desdemaio na
Comissão de Desenvolvimento
Econômico. Aproposta terá de passar
ainda pelas comissões de Ciência e

Tecnologia e deConstituição eJustiça

antes de ir ao plenário da Câmara.
O assunto também foi um dos mais
abordados nas 2.200 mensagens
recebidas pelaOuvidoria da tâmara
em 2004.Apolêmica é tamanha que,
na semana passada, o presidente do

Superior Tribunal de Justiça (STJ),
EdsonVidigal, decidiu concentrar na
Justiça Federal em Brasília todas as

I

ações coletivas contra a cobrança da
assinatura, evitando decisões liminares.
pulverizadas em todo o País, como

.'

Prefeitura de Guaramirim reinicia construção de ponte
dependem da travessia das pontes
Ivo Silveira e do Agricultor para
chegar até o centro", informaVick.

Com 100 metros de com

primento e 10,5 metros d'� largura,
sendo 1,5 metros de passeio em

cada lado, a ponte ocupa área total
de 1.050 metros quadrados.A
secretaria de Obras já concluiu o

acesso pela Estrada Bananal do

Sul, com a colocação de 100 cargas
de barro e pedras.

A obra terá investimento de R$
900 mil. Deste total, R$ 700 mil
foram liberados, ainda em 2003,
pela Secretaria de Desen-'
volvimento Urbano, hoje
Ministério das Cidades. O restante

dos recursos será a contrapartida
da prefeitura.

Fim da assinatura telefônica mobiliza .lustiça e Congresso
DAREDAÇÃO - Abriga pelo fim da

cobrança da taxa de assinatura básica
da telefonia fixa provoca polêmica e

interesse não apenas no âmbito da

Justiça, mas também no Congresso
Nacional. O projeto de leique prevê o
fim da assinatura é o quinto mais

consultadonaCâmaradosDeputados,
perdendo apenas para outros temas

acompanhados assiduamente pela
sociedade, como apropostade emenda
constitucional da Previdência e aLei de

vinha ocorrendo.
O tema também está em análise

noSupremoTribunal Federal (STF),
onde tramita uma ação direta de
inconstitucionalidade (Adin)
impetrada pelo govemo do Distrito
Federal contra lei aprovada na

Câmara Legislativa instituindo o fim
da cobrança, que custa em média

R$ 37, é paga todo mês em 40
milhões de contas de telefone no

País. (�E)

�

"";;'*"'-t�4íÍ\l[t�ií,l,, ",�(,;, �"- ,.'ti."�"//-" :�",�:_�l�i'�{\�.;;��,;;;,',� ";:"" ':;",I't( '�" ''-''''';':'0';'''' -, ... ',
" '<..."", ",

.. ;. ". " ,'.'. ',... ,',' .,," .:.""":,,,;' i ., . ,/,:";"".,_:',, .' 'c; 31
..

, ?";,,i' ,';,;,:,;:.;,.,<;.>,":.Ú" '<,.i, ".-Ú;, ".;."',u��.�_��'��'M.,ft,.� .�-�����.I'�.���,�.•. , ., • "�,!""':' . � ... , . ..., ,,-,�"�" -,; .

'.' �-·,l<;jW,��'!"�mlíWf!��,�����·:-n.l-m1Yf):.y-t�lil\L,� .�',' ,: . .,;), .�(. ·�1itY)&r���.�<®:.flíiJ
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_,.]lJ�IQI'I"iut... TERÇA-FEIRA,8 de fevereiro de 2005

FOLIA

Resultado dos campeões do
Carnaval 2005 divulgado hoje
MARIA HELENA DE MORAES

� Desfile dos

campeãos
marcado para
às 21 horas

]ARAGUÁ DO SUL-A Fundação
Cultural e oMoconovi (Moconevida
Consciência Negra do Vale do

Itapocu) divulgam hoje à tarde o

nome dos campeões do Carnaval
2005. Os blocos Sem Preconceito,
Estrela D'alva, Samba no Pé e Em
Cima da Hora.devem se concentrar

no Parque de Eventos a partir das 16
horas para receberem o resultado. O
desfile dos campeões começa às 21

horas, na Rua Walter Marquardt,
antes da premiação, programada para
acontecer no Barracão do

Manequinha.
No desfile de hoje a organização

espera umpúblico igual ao de sábado,
estimado em 10mil pessoas, que não
se deixaram intimidarpela chuva fina
que caiu bem no momento da

apresentação do bloco Em Cima da

Hora, campeão do ano passado e

último a desfilar. Este ano, a

agremiação fundada pela
carnavalesca Iracema Pinheiro, em
1987, usou a história de amor de

Cleópatra eJúlio César como fonte

Em Cima da Hora: muito luxo e plumas na comissão de frente do bloco campeão do ano passado

de inspiração ao enredo. Muito luxo,
plumas e uma apresentação que
rendeu aplausos do público.

O bloco do Moconevi abriu o

desfile de sábado, pela primeira vez

desde que participa do Carnaval de
Jaraguá do Sul. A Estrela D'alva, do
mestreManequinha foi a primeira das
escolas a se apresentar na avenida.

Pobre, porém singela, resgatou a

tradição do carnaval, personificada
na pessoa do próprio Manequinha,

que, este' ano, também foi

homenageadopeloMoconevi através
da criação do Barracão do Samba

Manequinha, instalado junto ao

ParqueMunicipal de Eventos.
O vice-campeão do ano passado,

bloco Samba no Pé, aproveitou os 35
minutos na avenida para reverenciar
os orixás, entidades religiosas africanas.
O carro alegórico trazendo Iemanjá,
toda eID azul, encantou o público.
Com simplicidade, o bloco de Edir

Travassos (um dos mais antigos da

cidade) mostrou que é possível fazer
uma boa apresentação com recursos

módicos,mas commuita criatividade.
A preocupação com a saúde e

educação foi o tema do bloco Sem

Preconceito, que abusou das cores
azul, vermelho e amarelo nas fantasias.
Amensagem'do Sem Preconceito foi
de justiça social aos irmãos e

trabalhadores de Jaraguá do Sul, de
todas as categorias profissionais.

Moconevi vai organizar o Carnaval do ano que vem

IARAGuÁDOSUL-oCarnaval
2006 será administrado unicamente

pelo Moconevi, através da criação
de uma Liga. A novidade foi
anunciada pelo presidente da

Fundação Cultural, Ariovaldo dos
Santos. A intenção é fortalecer o
Moconevi e o carnaval de Jaraguá
do Sul. Com a criação da Liga, a

Fundação se responsabiliza pelo
repasse de verbas -

es�no
foram

destinados R$ 30mil- e c m o apoio
ao evento, que vem passa I do porum

processode crescimento.
A iniciativa agradou ao

Moconevi, que desde a fundação,
há quatros anos, vem trabalhando
pelo fortalecimento e resgate da afirma que a entidade está em busca
cultura negra 11a região.A de visibilidade social e de
conselheira fiscal Suzi Freitas Ortiz, _ -sobrevivência econômica. Ano
uma das fundadoras doMoconevi, passado, segundo Suzi, o carnaval

ALEXANDRE BOGa

Desfile do Moconevi e a homenagem ao mestre Manequinha

Manequinha é uma lenda viva
avançada idade, foi morar em

Joinville, mas esteve presente ;0
desfile de sábado:

Manoel da Rosa é o nome de
batismo de Manequinha.
Considerado uma lenda viva do

.

folclore local, foi o primeiro a fundar
umaescola de samba, aEstrela D'alva
e igualmente pioneiro na formação.

de um grupo de Boi deMamão.
Aos 85 anos de vida, mais da

metade dela dedicado ao folclore e

ao carnaval, Manequinha ainda
samba com graça e agilidade. Foi o
grande homenageado do Carnaval
2005 de Jaraguá do Sul. Desde o ano
passado reside em Joinville, na casa

de uma filha. Morou durantemuitos
anos naVila Lenzi, onde funcionava
obarracãoda EstrelaD'alva e o grupo
Boi de Mamão. Em razão da Mestre Manequinha no desfile

rendeu à entidade aproxima
'darnente R$ 10 mil, dinheiro
arrecadado com a venda de bebidas
e lanches durante o baile.

A construção de uma sede é a

meta para este ano. Também está

nos planos a concretização de

pesquisa sobre o número de
descendentes africanos em jaraguá
do Sul e região e até a criação de
um'grupo de música afro que

desperte o interesse dos jovens, como
o "hip hop". Suzi salienta ainda que
oMoconevi atua também em casos

de racismo. "Já ganhamos duas

causas", informa.
Há 17 anos emJaraguá do Sul,

Suzi comenta que o negro precisa se

valorizar e deixar os guetos.
"Quando cheguei aqui, me falavam
que não existiammuitos negros na

cidade. Com o passar do tempo

percebi que existem sim, mas não

apareciam como agentes sociais e

promotores da cultura local", analisa.

Vitória Valentina Carvalho, de dois anos, venceu o concurso

de melhor sambista do carnaval infantil, categoria até cinco anos,

durante o baile de carnaval promovido domingo à tarde no Parque
Municipal de Eventos pelo Moconevi e Fundação Cultural.

GERAL 151·
ALEXANDRE BaGO

Sem Preconceito: desfile animado pela alegria das sambistas
ALEXANDRE BaGO

Samba no Pé: homenagem a lemanjá, a rainha das águas
ALEXANDRE BaGO

Estrela D'alva: samba e ritmo na escola mais antiga de Jaraguá do Sul
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. Escolha de transporte escolar merece atenção
MARCIA BENTO

... Veículos e

motoristas devem
estar de acordo
com a legislação

}ARAGUÁ DO SUL - Depois de
matricular os filhos e comprar o

material escolar chegou a vez

dos pais se preocuparem com o

transporte escolar. O Procon de

[araguá-do Sul adverte os pais
que a cautela na hora de
escolher fretamentos e vans é a

melhor solução. O coordenador
do Procon, Juliano Nora, lembra
que o fretamento especial é

regulamentado por Lei

municipal e cabe à Prefeitura,
através dá Secretaria de

Trânsito, fiscalizar o

cumprimento da Legislação, sem
prejuízo à fiscalização exer�ida
pela Polícia Militar, bem como

fornecer alvarás e carteiras

especiais de identificação, que
comprovam que o motorista esta

em dia com as obrigações legais.
Segundo ele, na prática,

existe um roteiro que pode ser

utilizado pelo consumidor para
averiguar a situação de seu

'transporte. "é bom manter em

mente a satisfação das
necessidades e a segurança na

execução do transporte". Entre
as dicas do Procon está a

pesquisa, com conhecidos e

entidades, como cooperativas de
transporte ou prestadores de

Transporte escolar pode ser motivo de dor de cabeça para pais desavisados

serviços sobre a disponibilidade
de preços, horários, condições de
pagamento, pontualidade e

substituição do veículo em caso

de necessidade de manutenção.
Depois o consumidor deve
observar o estado de conservação
do veículo, como a limpeza e

funcionamento, faróis, piscas,
pneus e alguns itens específicos
obrigatórios, como a faixa
amarela identificando como

transporte escolar.
O Procon indica ainda

verificar se a empresa está de
acordo com a legislação
vigente. Para isso os pais devem
pedir documentos de pro

priedade do veículo; certificado
de vistoria; cronograma de

manutenção; documentos

pessoais do motorista e do

acohÇip'�nhàr;_���;do�Ü;.h'��'t:o''de
habilitação do motorista

(carteira D); atestado do curso

de direção defensiva; cer

tificado de antecedentes cri

minais do motorista (obrigatório
para transporte escolar) e do

acompanhante; atestado de
saúde do motorista e acom

panhante; alvará municipal
para os transportadores; licença
para trafegar e; carteira especial

?'para "20nduto� (emitida pela
Prefeitura) .

A lista de afazeres não para por aí. Depois de verificar os
itens de segurança é importante prestar atenção no

contrato de prestação de serviços. Nora lembra que na
assinatura do contrato, com duas testemunhas, é a garantia
de que os direitos' do consumidor serão efetivamente

prestados e, em caso de necessidade, discutidos

judicialmente': Sobre o conteúdo do contrato o ,Procon
indica que deve conter o tipo de transporte oferecido, as
condições - com datas e horários =, local de entrega,
itinerário, valores de pagamento e nomes do motorista e

acompanhante.
O Pro co n assegura que, ao tomar estas medidas, o

consumidor poderá ter a certeza de que há o .interesse do

cumprimento da legislação e via de conseqüência, a garantia
de um transporte especializado seguro. E lernbrar'ern nossa

região não é comum a ocorrência de acidentes com veículos

especiais de transporte e a fiscalização é átiva. Se o

consumidor tiver alguma dúvida ou encontrar alguma
dificuldade, pode solicitar informações junto ao Setor de

Trânsito na Prefeitura, bem como. ligar para o Procon pelos
telefones 151,275-3237, 275-1425';informa Nora.

Falecimentos
Faleceu às19:15h do dia 3/2,0 jovem Alan Blaesing,com idade
de 22 anos. O velório foi realiazado em sua residência e o

sepultamento no cemitério de Schoroeder.
Faleceu às 16:30h do dia 3/2, a senhora Renata Laube Ehlert,
com idade de 62 anos. O velório foi realizado emsua residência e

o sepultamento no cemitério Rio da Luz I.
.

Faleceu às 11 :30h do dia 4/2, o senhor Ângelo Francisco

Bonomini, com idade de 81 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério de Santa Luzia.

Faleceu ás 08:00h do dia 4/2, o senhor Ervino Jungton, com
idade de 80 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Rio da Luz II.

Faleceu às 15:30 do dia 4/2,0 senhor Alceu Candido Delphino,
com idade de 47 anos. O velório foi realizado na Capela de Nereu
Ramos e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.
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(1) IPVAGrátis para a Li nh,a, CI io (ex.cet.o Auth,entique, e Hi FIe)(). (2) Taxa de juros vá lida para a linha CI, lo O.Y,namiq ue, E)(press, ion e PriV ilé(!e. 04/04 e 0410,5, nas seguíntes oond ieões, : fina n.eia,.menlo peloCOC(Créd ito Direto ao ConsumidO,r) com <:nltada de50% do valor à vista
+saldo financiado em 24 vezes com 0% de íuros+IOF + RS 2,15 por lâmina do Boleto Bancário. (3) Taxa de juros válida para as linhasS�niç 04104 e Q4/05 e Mégane 04/05 e anteriores. nas seguintes condições; financlarnento rei? COC (Cré<:h!oOlreto ,!O Consumidor) com
entrada de 50% do valor li vista + saldo financiado em 18 vezes com 0% ele juros + IOF + RS 2,15 por lâmina do boleto bancário. Financiamento Renault através da Cia de Crédlto, Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito à ana llse eaprO'/.ação �e

� cadastro, Taxa de Abertura deCrédito não inclusa,As taxas poderão ser alteradas Se houver mudanças significativas no mercado financeiro. sem prévjo aviso, (4) Preço á vesta sugerido do ScenicAlílÉl 1.6 16V 04/05, com fretemduso, cor solida, sem opelOnals. Nao estão
inclusos os valores de pinturametálica e opcionais. Oferta limitada a unidades em estoque na Concesséonárta. (5) Preço à vista, diClioSedanAuthenlique 1.0 16V04/05, com freie incluso, corsólida. Não estão Inclusos os valores de pmtura metáll.ca e opclona!S. (6)
Preço avista doClioAutlle!1lique 2P 1 ,Q 8V .sern aír baq duplo, cor sólida, semopclonaís. Não estão inclusos os valores de pintura metáuca e opcionais. Preço válido somente para a aquisiçâo 00 veículo pela internet, comfreteincíuso 1'.na Todoo BrasIL Ofertas validas
na data de veicufaçâo deste anúncio ou enquanto duraremosesroques. Fotos para fins publicitários. Alguns �ens mostrados eI® mencionados são opcionais-e 1 ou referem-se a versões especificas. A Renault reserva-se o direito de alterar asespeciticaçôes de
seus veículos sem prévio aviso. Preserve avida. Cintos de segurançaemconjunlo com air bags salvam vidas.
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SINISTRO

Incêndio destrói residência
na Tifa dos Hünqaros

MHM/JP

.... Casa de madeira
foi consumida

pelo fogo em

menos de 30 minutos

JARAGUÁ DO SUL - Incêndio
ocorrido na noite de sábado último
.destruíu completamente a residência
do agricultor desempregado Silvério
Stenger, localizado na Tifa dos
Húngaros, a uns 15 quilômetros do
centro da cidade. Stenger, a esposa
emais quatro filhos estavam em casa

quando o incêndio começou, mas
nenhum deles se feriu. A família
perdeu praticamente tudo.Um
circuito foi a causamais provável do
incêndio, segundo avaliação do
bombeiro voluntário Alexandro
Gomes. De acordo com ele, foram
gastos 12 mil litros de água para
conter as chamas. "Recebemos o

chamado por volta das 20h05 da
noite de sábado. Em menos de 10
minutos chegamos ao local, mas,
infelizmente, o local é de difícil
acesso e a perda do imóvel foi total",
informa o bombeiro.

Com a ajuda dos vizinhos,
conseguiram salvar um freezer,
máquina de lavar roupa, aparelho
de televisão uma gaita. Silvério e a

família estão morando na casa de

Casa de Silvério Stenger foi completamente consumida pelas chamas em incêndio na noite de sábado

patentes e contam com a ajuda da
comunidade. De acordo com o

vizinho dos Steriger, Lírio
Kohlrausch, 49 anos, o incêndio foi
repentino. "Vimos primeiro uma

grande labareda. Corremos até a

casa, que fica a uns 400 metros da

nossa, mas, quando chegamos, não
deu para fazer mais nada. A casa

queimou todinha em menos de 30
minutos", comenta o vizinho. O

irmão da vítima, Leonor Stenger,
esteve domingo no local e constatou
a tragédia: "agora, não sabemos o que
vai ser", lamenta.

AJUDA - Representantes do
Comdec (Conselho de DefesaCivil)
estiveramno local no diado incêndio,
oferecendo a ajuda necessária. Nesses
casos, se a família não tem lugar pra
ficar, os maiores são encaminhados
para uma pensão e as crianças ficam

no conselho tutelar, e são
encaminhadas ao Departamento
Social da Prefeitura. !�

Uma campanha para arrecadar'
alimentos, roupas emóveis está sendo
organizada pelo conselho. Quem
quiser doar, pode entrar em contato

. através dos telefones 372-8170 ou
372-8033, ou ainda levar as doações
até o Parque de Eventos, com o Sr.
Stolf.

'

Cinco pessoas são presas após assalto à lotérica
CORUPÁ - Cinco pessoas foram

presas, na tarde de sábado, acusadas
de assalto à Lotérica Bons Ventos, no
centro de Corupá. Gilson Pereira, 25
anos, James Brand, 24, Luchas
Michalak, 37, Éderson LuizSutil, 21
e Rosane Michalak, 35, estão no

Presídio Regional de [araguá do Sul
e são acusados de roubo, formação
de quadrilha e porteilegal de arma.

O assalto acontefeu por volta
das 12 horas de sábado, na agência
lotérica localizada na Rua Getúlio
Vargas. Dois homens encapuzados
entraram armados com um revólver
calibre 38, anunciando o assalto e

levando aproximadamente R$ 6,2
mil, além da fita de vídeo do sistema
de segurança da agência. Logo após,

eles fugiram emumTipo de cor prata
em sentido ignorado. Moradores
informaram que umVectra branco
também estava envolvido e ajudou
na fuga.

Depois de repassadas as

informações pela região, a Polícia
Militar continuou as buscas. Por volta
das l7h30, uma viatura em rondas
pela BR-280 avisou o Tipo, placas
LXA-7794 de Joinville, que foi
abordado em frente ao Pama do
Bairro Czerníewícz, em Jaraguá do
Sul. Os policiais constataram que os
dois ocupantes do veículo tinham
participado do assalto.

.

Logo em seguida, a PM prendeu
tambémoVectra, placas LZH-3800,
de Corupá, com os outros três

participantes do assalto, próximo ao

trevo do engenho, na BR-280 em

Guaramirim.No carro foi encontrada
'a arma usada no assalto com a

numeração raspada e cinco

munições intactas. Do valor roubado
, foram recuperados cerca de R$ 1,7
mil.

JARAGUÁ DO SUL - Na

madrugada de sexta-feira para
sábado, a PM recebeu uma denúncia
de assalto naVerdureiraÁguaVerde,
no BairroÁguaVerde. Ao chegarno
local, os policiais prenderam dois
homens que haviam arrombado a

porta dos fundos e estavam roubando
as mercadorias. Os dois foram
conduzidos à delegacia, onde foi feito
o flagrante.

• Dois homens

encapuzados entraram

armados com um revólver
calibre 38, anunciando o

assalto e levando

aproximadamente R$ 6,2
mil, além da fita de vfdeo
do sistema de segurança
da agência.

• logo após, eles fugiram em

um Tipo de cor prata em

sentido ignorado. Moradores
informaram que um Vectra
branco também estava

envolvido e ajudou na fuga.

Botafogo terá força máxima contra Volta Redonda
DA REDAÇÃO - O. técnico

Bonamigo vai contar com a força
máxima na decisiva partida do
Botafogo contra o Volta Redonda,
nesta quarta-feira, às 21h45, no
Maracanã, peloCampeonatoCarioca.
O Alvinegro é o único grande clube
que depende apenas dos resultados
próprios para se classificar às semifinais
daTaçaGuanabara.OVasco precisa
derrotaro Friburguense e torcer contra
oBotafogo.

"Fizemos nossasmelhorespartidas
noMaracanã.A torcida vai nos apoiar.
E, pela primeira vez na competição,
vou escalar o time que considero
titular", disse o treinador. Mas
Bonamigo reconhece que terá um

difícil adversário pela frente e que o

Alvinegro terá muito trabalho para

,\

conquistar a vitória. "Não é à toa que
oVolta Redonda lidera o nosso grupo
e já garantiu a vaga na serriífinal".

VASCO DA GAMA - O
atacanteRomáriocumpriu apromessa
que fez ao técnico [oel Santana e

participou do treino de ontem no

Vasco, em São [anuário. O jogador
confirmou presença na partida
decisiva contra o Friburguense,
amanhã, pelo Campeonato Carioca.
Para se classificar às semifinais daTaça
Guanabara, o time vascaíno precisa
conquistar a vitória e torcer para o

Botafogo não venceroVoltaRedonda.
Além de Romário, que assistiu ao

desfile das escolas de samba na noite
de domingo no camarote daBrahma,
o treinador deve contar o atacante

Allan Dellon, recuperado de uma

contusãona coxadireita. "Estoumelhor
e tenho certeza de que estarei em

campopara enfrentaroFriburguense",
afirmou o jogadccO zagueiro Fabiano,
que cumpriususpensãonaderrotapara
oVoltaRedonda, retomaao time titular.

FLAMENGO - O atacante

Alessandro, o mais novo reforço do

Flamengo para a disputa do segundo

'turno do CampeonatoCarioca e da
Copa do Brasil, se apresentou ontem
ao técnicoCuca. O jogador, contra
tado aoAmérica-MG, realizou exa
mesmédicos pelamanhã, naGávea,
e à tarde se integrou ao restante do
elenco na Escola de Educação Física
doExército, naUrca, zona sul, ondeo
Rubro-Negroesrá treinando.

Amigos da
Informação-
�().-..li,

LABORATÓRIO JARAGUAENSE� DE ANÁliSES CLÍNICAS LTOA.

371 0882 371 2322

ESPORTIVAS

.... SArDA
Itamar Schüller deixa oMetropolitano
Depois da derrota para o Marcflio Dias no Estádio do Sesi em
Blumenau, o treinador Itamar Schüller anunciou a' saída do clube
blumenauense. "Já estava acertado com a Diretoria, que
independente de qualquer resultado, eu deixaria o clube. O

Metropolitano tem um bom grupo e uma boa Diretoria, mas
acredito que minha decisão é importante para mlm'Itamar Schüller
irá trabalhar nas categorias de base do Figueirense .

.... JUVENTUS 1

Ex-capitão tricolor pode voltar
o volante Leandro, capitão do Juventus em grande parte do
Campeonato da Série Bl, prepara a volta aos gramados. O/atleta
não nega o interesse em voltar a defender o tricolor jaraguaense e

só aguarda um contato da Diretoria para concretizar a volta. Leandro
está afastado dos gramados desde o final do ano passado, quando
uma lesão no púbis O obrigou a parar neste início de temporada.
Atualmente o tratamento está na última etapa, onde o atleta realiza
seções diárias de fortalecimento muscular na piscina.
Reconhecido por Itamar Schüller como o principal jogador da
equipe em 2004, Leandro criou uma grande empatia com o Clube,
os torcedores e a cidade e, assim como o lateral-esquerdo Itaqui,
não esconde 6 desejo em voltar a defender o Juventus, por acreditar
no Clube e na proposta da Diretoria.

.... JUVENTUS 2

Fundador pode ganhar busto no JoãoMarcatto
A diretoria do Juventus estuda a possibilidade de homenagear o
Padre Elemar Scheid, fundador da equipe, com um busto no Estádio
João Marcatto. A idéia surgiu durante as disputas da Série Bl,
ganhando força na visita à São Caetano do Sul, onde os dirigentes
apreciaram um grande mural, que resgata a história do futebol

naquela cidade. A idéia é agradecer e homenagear este grande
personagem da história jaraguaense que, entre outras coisas,
fundou a Fundação Educacional Regional Jaraguaense, atual Unerj
e o Grêmio da Juventude Jaraguaense. o' do clube. Em um

primeiro momento, Cacau pretende trabalhar com o elenco que
recebeu e buscar assim, os resultados que possam dar a

classificação ao clube no Grupo A do Catarinão 2005.

� CRICIÚMA

Éder está fora do Catarinense
Ele chegou aos profissionais no inicio desta temporada,mostrando
que o torcedor teria muito que comemorar com os gols. Porém
uma contusão no jogo contra o Tubarão no último sábado, onde o

Tigre venceu por 5 a 3, acabou tirando o atacante Éder, 18 anos, do
restante do Campeonato Catarinense. O jogador fraturou a

clavícula e ficará de fora dos gramados por um período de seis a

oito semanas. A jovem revelação tricolor foi um dos destaques da
equipe Júnior na Taça São Paulo deste ano e vinha se destacando
na equipe profissional do Tigre. O atleta saiu do gramado sentindo
muitas dores e foi levado ao Hospital São João Batista

acompanhado do o vice-presidente' do departamento médico do
Criciúma, o ortopedista José Carlos Guedin, além dos médicos
Marcelo Beirão e Paulo Milioli.

� AVAí

Jogadores se reapresentam hoje
A reapresentação dos jogadores que participaram do jogo entre a

Associação Chapecoense e Avaí, vencido pelo Avaí por um gol a

zero, no último sábado, será às 8 horas de hoje, na Ressacada.
Com a vitória em Chapecó o elenco avaiano encenou o turno
com 10 pontos, ocupando a 3° colocação, tendo feito 11 gols e

tomado apenas 4. O líder do grupo A, grupo do Avaí, até o

momento, é o Atlético de Ibirama com 13 pontos ganhos. O
Atlético obteve quatro vitórias, uma empate e nenhuma derrota,
com cinc� gols de saldo, tendo feito nove gols e levado quatro.
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AMISTOSO

Flamengo vence
Grêmio por 4x2

JULlMAR PIVATTO

� Equipe rubro

negra apresentou os

cinco reforços para a

temporada 2005

]ARAGUÁ DO SUL - Mesmo
sendo um amistoso, não faltaram
emoções no clássico do Bairro
Garibaldi, onde o Flamengo
venceu o Grêmio, fora de casa,

por 4xZ. Além de servir como

preparação para a temporada, foi
a oportunidade da torcida rubro
negra conhecer os cinco novos

reforços da equipe. Na preliminar,
os a1pirantes do Flamengo
golearam por 7xZ.

A diretoria contratou os

zagueiros Nino (ex-Cruz de
Malta) e Karlan (ex-Cruz de
Malta), os volantes Fabrício
Gauchinho (ex-joão Pessoa) e

Vanderlei (ex-Caramuru d�
Pomerode) e o meia Márcio (ex
Caxias). O jogo começou
disputado desde o primeiro
minuto, com o time da casa

partindo pra cima do atual
campeão da Liga Jaraguaense. O
Flamengo conseguiu sair do
sufoco após os dês minutos do
primeiro tempo, mas esbarrava na,

Flamengo (branco) goleia no primeiro jogo do ano

forte marcação do adversário.
Gols' mesmo só no segundo

tempo. Aproveitando uma falha
da defesa do Grêmio, o atacante
Miro abriu o placar aos dez
minutos. Aos 18, em cobrança de
falta, o estreante Karlan ampliou
para ZxO. Com a vantagem, o

rubro-negro se descuidou e tomou

o primeiro gol, com Jonas cobrando
falta. Logo em seguida,o empate
veio com Naldo, aproveitando
cruzamento da direita.

O Flamengo foi pra cima

novamente e conseguiu fazer o
terceiro aos 35 minutos, com

Alemão e, aos 43, o artilheiroMiro
fecha o placar em 4xZ. O
Flamengo jogou com Ufa, Jean
Klein, Mauro, Nino, Alemão,
Vanderlei, Márcio, Karlan, Dino,
Fabrício e Miro, entrando também
Márcio Branco, Rudi, Arlei. Já o
Grêmio começou com Alex,
Jonas, Zico, [uca, Odinei, João,
Tike, Didi, Sani, Fabinho,
Machado, entrando também
Sidnei Peca, Naldo.

Leão aponta favorecimento ao Santos
DA REDAÇÃO - O relógio

marcava pouco mais de meio-dia
quando Emerson Leão encerrava o
treino nesta segunda-feira. João
Forges Filho, 87 anos e sócio n.º 46
(desde 194Z) esperava para
cumprimentar o treinador.
"Parabéns pelo trabalho. E tenho
certeza que ganharemos quarta
feira do São Caetano".

"Ganharemos se deixarem",
retrucou o treinador, referindo-se a

arbitragem, seu grande carma neste
Campeonato P';ulista. Leão ainda
está indignado c011t os Z a Z contra
o União Barbarense, jogo no qual
criticou muito o juiz Sálvio Spinola
FagundesFilho,cobrandoexpubão
de jogador rival e falta no gol do
empate.

Dois dias depois, Leão ainda
reclama muito, chegando a

desco�ar de complô contra o São
Paulo e possível favorecimento ao

Santos. Ontem o técnico são

paulino não iria dar entrevista - as

concede sempre às terçase sextas

feiras e após os jogos. Mas, bastou
ouvir de um repórter que estava

muito nervoso no sábado para voltar
a bombardear as arbitragens. "Mais
nervoso fiquei quando vi o teipe do
jogo do Santos", bronqueou,
cobrando um pênalti a favor do
Atlético Sorocaba nãomarcado.

"Se não tivessem nos

prejudicado contra o Barbarense,
teríamosmais doispontos e se fossem
justos no jogo do Santos, eles teriam
dois a menos", prosseguiu. "Sem

contar contra a Ponte Preta, onde
também favorecerem o Santos
(venceu por Z a l). Seriam outros

dois amenos. E ao invés deestarmos
juntos, teríamos seis pontos à frente
do segundo", enfatizou Leão,
Ievanda em consideração apenas
os pontos entre São Paulo e Santos
já que se suas contas estivessem

corretas, seu time teria 15 pontos
contra lZ doMogiMirim, então o
vice-líder.

E engana-se quem pensar num
silêncio do treinador. "O presidente
Lula disse para as pessoas'
reclamarem quanto estiverem
interferindo em seus trabalhos: É o
que estou fazendo" falou. "Não
vou xingar nunca, mas reclamar
sempre".

Tevez comemora aniversário no sambódromo
DA REDAÇÃO - O atacante

argentino Carlitos Tevez
comemorou em grande estilo o

seu ZI º aniversário. Feliz por ter
feito o primeiro gol com a camisa
do Corinthians - na vitória por Z
a O sobre a Inter de Limeira, pelo
Campeonato Paulista - o

jogador esteve num camarote

montado no Sambódromo em

São Paulo, na noite deste
sábado, e acompanhou com

surpreendente animação os

desfiles das escolas de samba.
Tevez arriscou tocar agogô,

mas ele próprio admitiu que não
levava muito jeito; arriscou

alguns passos de samba ao lado
de belas passistas e tirou fotos
com torcedores e personalidades
do carnaval, paulista. "O
carnaval me pareceu lindo. Esta'

'.

é a primeira vez que vejo os

desfiles das escolas de samba e

fiquei encantado", disse ele aos

jornalistas. O argentino garantiu
está se sentindo muito bem no

Brasil, um país, segundo ele,
formado por um povo "muito
'receptivo".

O atacante - contratado
pela MSI, a parceira do Corin
thians, por U$ 22,6 milhões, na
maior aquisição da história do
futebol brasileiro - esteve no

Sarnbódromo acompanhado de
outros três jogadores corintianos
- o zagueiro argentino Sebastian
Domingues o Sebá, o meia
Carlos Alberto e o atacante GiL

Mas a festa dos jogadores no
carnaval não deve passar disso.
Na quinta-feira o Corinthians
enfrenta o Rio Branco, pela sexta

rodada do Estadual e o técnico
Tite alertou que os jogadores
devem evitar excessos.

• Na quinta-feira o

Corinthians enfrenta o Rio
Branco, pela sexta rodada
do Estadual e o técnico Tite
alertou que os jogadores
devem evitar excessos, '

• O jogador esteve num

camarote montado no

Sambódromo em Sã9
Paulo, na noite deste
sábado, e acompanhou
com surpreendente
animação os desfiles das
escolas de samba.
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Parreira quer testar jogadores em amistoso
DA REDAÇÃO - A seleção

brasileira enfrenta, nesta quarta
feira, uma das mais fracas seleções
entre todas as filiadas à Fifa:
Hong Kong, apenas a 134.2 equipe
no ranking da entidade. Mesmo
assim, por incrível que pareça, a

partida tem significado
importante para alguns atletas,
comentou Carlos Alberto
Parreira, E o treinador justificou
sua opinião. Jogadores como

Emerson, Rabinho e Ricardo
Oliveira receberão oportunidade
que dificilmente teriam nas

Eliminatórias ou em competições
oficiais.

O jogo, programado para as 7
horas (de Brasília), com

transmissão pela TV Globo,
apresentará um Brasil com
novidades em relação ao time que

vinha jogando no fim de Z004. A

principal será a entrada de
Emerson, da [uventus de Turim,
no rneio-campo.. O volante,
capitão da seleção até poucos dias
antes do início da Copa de ZOOZ,
perdeu o prestígio e o lugar depois
da contusão sofrida às vésperas do
Mundial e, agora, pretende iniciar
o processo de recuperação.

Rabinho deve ter a primeira
chance reaL A possibilidade de ser
titular é grande, embora Parreira
diga que pode colocar Júlio
Baptista em seu lugar no ataque.
De qualquermaneira, mesmo que
comece no banco, entrará no

segundo tempo. E terá condições
de mostrar que se trata de um

atleta selecionável, que pode se

destacar também no time

nacional, e não apenas no Santos.

• Ao contrário do que se

imaginava, o amistoso não
atrai tanta atenção do

público. Até sexta-feira,
havia 16 mil ingressos à

disposição dos torcedores.

• Embora não haja um

número oficial da

Associação de Futebol de

Hong Kong, o movimento
nas bilheterias nesta

segunda-feira não foi

grande e, assim, restam
milhares de entradas.

Brasileiro é acusado de tentativa de estupro
DA REDAÇÃO - O jogador

brasileiro Sandro Cardoso dos
Santos, que defende o JefUnited
do Japão, foi condenado a dez
meses de prisão em liberdade condi
cional por tentativa de estupro.
Segundo a agência local Kyodo, a

sentença diz que a agressão ocorreu
quando amulher estava dormindo.
O atacante conseguiu a liberdade
condicional por "expressar o

arrependimento" e fez um acordo
extrajudicial com a vítima.

A diretoria do clube japonês
pediu desculpas em nome do
jogador e anunciou que ele não
será escalado por algum tempo.

Além da prisão em liberdade
condicional, Sandro terá de

prestar serviço comunitário.
Fontes do Jef United Ichihara
informara que o registro do
brasileiro na Liga Japonesa não
foi renovado pára ZOOS.

Sandro está no [ef United
desde janeiro de Z003, quando
foi contratado junto ao Suwom
Bluewings, da Coréia do SuL Ele
foi preso em Z3 de outubro de
Z004, quando uma mulher

apresentou queixa contra ele.
Segundo ela, o caso teria
acontecido em maio de Z004, na
casa do atacante.

• Segundo a agência local,
Kyodo, a sentença diz que
a agressão ocorreu

quando a mulher estava
dormindo. O atacante
conseguiu a liberdade
condicional.

• Fontes do Jef United
Ichihara informara que o

registro do brasileiro na

Liga Japonesa não foi
renovado para.2005.
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A função terapêuticas das cores
As cores e suas funções terapêuticas são
conhecidas e utilizadas desde o antigo Egito, no
tratamento dos males da humanidade. As cores
do espectro solar vinculam-se diretamente à

natureza do nosso planeta, constituindo-se no

elo vital de tudo o que existe entre nós, seja
mineral,vegetal ou animal.Percebemos a

existência das cores na decomposição da luz do
sol (prana), quando atravessa as gotículas de

chuva, formando o Arco-íris. Somadasa a estas

cores, temos como resultado a cor branca, que é
a enerqia vital do ser humano, absorvida pelos
chakras.

Você sabia que toda doença é uma forma de

energia?

A energia luminosa das cores é da mesma

natureza da energia eletromagnética das ondas
de rádio e televisão, que constituem a essência
do pensamento humano.Tais como os

transmissores e receptores de ondas de rádio, os
seres humanos são também transmissores e

receptores das energias do pensamento. Ao
emitirmos as mais diversas formas de

pensamento, estamos emitindo vibrações que
'

são capt�as pelas pessoas que nos são afins,
mesmo qur inconscientemente. Portanto, .

podemos emitir energia das cores pelo simples
ato de pensar. Cada cor possui uma freqüência
de vibração específica, com características

'apropriadas à aplicação em determinados
sintomas físicos.

Conheça, aqui, algumas das funções das cores:

Azul
É uma das cores mais importantes do espectro
solar, principalmente por agir sobre os sistemas
nervoso, circulatório, digestivo,muscular e ósseo.
Por sua ação terapêutica como regenerador
celular, reajustador, calmante, absorvente,
lubrificante, analgésico e fixador energético, é
incluída como componente de qualquer
conjunto de cores a ser utilizado em tratamentos

através da cromoterapia.

Verde
É a cor de equilíbrio entre a natureza física e o

espírito. É uma energia com função prática em

todos os campos celulares do corpo físico, por
isso é usado na maioria dos tratamentos. Atua

em toda a área do abdômen, sobre órgãos como
estômago, pâncreas, vesícula biliar, fígadó e

,

intestinos, com função regeneradora. Pode ser

usado, também, como anti-séptico na prevenção
de estados infecciosos.

Amarelo
O amarelo representa a energia formada pela
natureza cósmica, que a tudo revitaliza e

reproduz. Sua ação é principalmente dirigida
para o fortalecimento do corpo humano, onde
atua como revitalizador eestimulante dos

campos nervosos e musculares. Contribui para
auxiliar a regeneração dos problemas ligados à
ossatura e às medulas ósseas. Funciona como

energia desintegradora nos tratamentos dos
cálculos renais e biliares.

Rosa
O rosa é uma cor benévola que nos anima e

vivifica. Funciona como ativador, acelerador,
alimentador, queimador de gorduras,
desobstrutivo, cauterizador e eliminador de
impurezas na corrente sanguínea.

Lilás
Destaca-se pela' atividade da sua vibração em

todos os tratamentos físicos, internos ou

externos, de caráter inflamatório ou infeccioso. É
o paralisador de infecções. Funciona como

bactericida na hiqienação de feridas internas ou

externas.

Laranja
Atua como ativador da circulação sangüínea
óssea e como energizador nos casos de

fraquezas ósseas, fissuras e fraturas. Outra função
muito importante é a de eliminação de gorduras
na corrente sangüínea.

Indigo
Atua exclusivamente sobre a corrente

sangüínea, como coagulante. Usada em

ferimentos sobre artérias, veias e vasos e

também em rupturas de bolsas de gestantes,
quando existe sangramento.

http://www.tudosobreimoveis.com.br

DICAS

Peças de Metal
As peças de metal devem ser de boa qualidade,
pois são as primeiras a apresentarem o sinal, do
uso frequente. Elas devem seguir também a

tendência escolhida para as peças de louça.

Esterilização Ambiental
Para inibir a ação de inúmeras bactérias, comuns
em banheiros, causadoras de infecções de pele e

até outros problemas mais graves, usa-se um

produto japonês chamado Bio Sure na camada de
esmalte do revestimento do piso. Mais utilizado
em hospitais, consultórios e podendo também ser

aplicado em ambientes domésticos por não

provocar efeitos nocivos a qualquer ser vivo.

Planta e luz
Cuidado para não colocar a planta errada no lugar
errado. Comece medindo o local que você dispõe
e a quantidade de luz que ele recebe. Depois,
escolha uma planta própria para essa

luminosidade e que na fase adulta não ultrapasse
o espaço disponível. I

Cores e sensações
A intensidade, a cor e a posição da luz têm
influência direta nas sensações que o ambiente

propicia.

Mosaico

Técnica onde as mais variadas formas de

matérias-primas são aplicadas à superfície de um

objeto. Geralmente feito com pastilhas de vidro
ou de cerâmica e cacos de louça.

.

Consultórios de Arquitetura e de Decoração
As soluções para driblar a crise e continuar
construindo são das mais criativas possíveis. Foi-se
o tempo em que decorador era coisa de rico. Hoje
em dia qualquer pessoa pode contratar um
arquiteto ou decorador utilizando o sistema de
consultoria em arquitetura. O arquiteto elabora
uma planta contendo todas as informações
necessárias para que o próprio cliente possa
tomar todas as providências para executar sua

obra.Troca-se alguns tecidos, a cor da pintura,
reforma-se móveis, adquire-se algumas peças e

pronto! Sua casa fica como nova. Muitas pessoas
chegam a não reconhecer os objetos antigos!
Experimente uma consulta para se informar dos
honorários desses profissionais.Vale a pena.
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ÁGUA VERDE Vende-se,
mista c/ 3qtos, 2sl. zcz,
R$ 55,000,00, Tr: 371-
3393 ou 9152-7791.

ANA PAULA - Vende-se,
160m2, murada, R: José
Narloch 1.457, R$
80,000,00, Tr:.370-881 O.

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. RS 300.000,00·,

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

Contato com Silvia

47371-8227 ou 47 91025735

Francisco Hruska n 276. PRECISA-SE de qto.p/
Tr: 370-2365 ou 9953- alugar próx. a Igrja São

C H I C O DE PA U lA 6121 c/Alcimar. Judas. Tr: 372-2000.

Vende-se, 150m2 c/
terreno de 700m2. R$
45,000,00. Tr: 273-5439
CASA

'

SAN T O A N T Ô N I O PRECISA-SE Rapaz pi
Vende-se, 15,50 X 25.lad. dividir no centro. Tr: 275-
esq. R: Ervino Schuster. 2979,
R$ 10.000,00 à vista. Tr:

CENTRO _ Vende-se, 273-5203 ou 371-2342. PROCURA-SE Alguém
120m2 em terreno de
550m2, murada. Tr: 8803- VILA lENZI C/72 m2, e

8881. terreno de 449m2. R$
28.000,00. Tr: 371-2656

que já tenha apto. no

Centro pi dividir. Tr: 275-
2747, 376-3740 ou

88137738.

ESTMDA NOVA Vende-
se, de mad. 70m2, terreno VENDE-SE - CI 2 casas VilA NOVA Precisa-se

cl 450m2. R$ 25.000,00, de mad. à 4 Km do centro. de moça pi dividir aluguel.
nego Tr: 371-8992. R$ 15.000,00. Tr: 370- Tr: 9975-7291.

5556,

SÃO lUIS - Vende-se,
49m2, 1 qto, murada, cl
segurança. ótima loc.
terreno c/325m2• Tr: 370-
9185.

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

chácara em Corupá. Tr:
(47) 375-0539,

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

pessoa, Vila Lenzi ou Rau.
Paga-se até R$ 200,00.
TR: 371-6889, cl Lurdes
ou 371-3655, cl Maria
Helena.

PROCURA-SE Quarto pi
alugar em casa de família,

''''no' Centro p/l moça. Tr:
9108-4986 ou 275-1656,

VENDE-SE De mad. cl
terreno de 450 m2. Tr:
370-7228 ou 991 9- 8533.
-

� ffiI�i�ürWli1WlIJ1,1.!l.l!J .- .... 'i:i� .&

Rua: José Emm8né�8rfer, nO í Íil �
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VENDE-SE
TERRENO.

No centro,
Rua Presidente Juscelino

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

FARMÁCIA Vende-se,
em Jguá do Sul. Tr: 372-
2747.
-

BARRA RIO MOLHA
ÁGUA VERDE Terreno cl GALPÃO Aluga-se ou Vende-se 2 chácaras,
364m'. R$ 32.500,00. Tr: compra-se, próx. ao

preço de ocasião. Tr: 370-
371-2357. centro. Tr: 9102-9550.

8563.

VENDE-SE - De alvenaria
no lot. Sirinzi. 100m2 cl
2qt, 51. coz. bwc. R$
48.000,00. Tr: 273-1620
ou 9923-8560.

CORUPÁ

Casa AlvanarleVII. L.nzl184mts Rua Paralba nO 124
iJormltorlos,l Saia,' Cozinha, garagem para 3 carros
Qutras dependênclas,Valor: RS 85,000,00

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

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

Cisa Alvenaria Rua Francisco Pirman Bairro Vila
Lenzi1 60mts construída para sobrado 3 Dormitórios, 1
Sala,l Cozinha, 1 BWC: garagem para 3 carros, Outras
dependências Valor: RS 90,000,00

•

CORSA Vende-se,
sedan, 99. prata cl

ESTRADA RIBEIRÃO de 5 e m b , A Q. R $

GRANDE Vende-se c/, 14.800,00. aceito seu

$
, usado. Tr: 9973-5052 ou

40.000 m. R 25.000,00. 370-0975 à noite.

Rota das lOJA DE ROUPAS
Cachoeiras, terreno cl
142.000m2, 15.000. 00

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

Tr: 371-6069.
TROCA-SE Em Toledo pés de pinos, local
PR- por uma em Jguá do turístico. R$ 150,000,00,
Sul. Tr: (45) 277-9555 ou Tr: 371-2357.
273-0974.

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

TEMPRA Vende-se, 97,
8V. R$ 5.000,00 + 36x R$
394,00. Tr: 9975-0117 ou

374-1117.

TIPO Vende-se, 95. preto
IE, cornpl, 4ptos. R$
3.500,00 + 31x R$
245,00. Tr: 376-3274 ou

9121-1745.

PREMIUM Vende-se,
89. cornpl, 4 ptos. R$
5.500,00, Tr: 371-5917.

CORSA Vende-se, UNO Compra-se, Mille,
MINI-CHÁCARA Vende- Sedan. 97 1.6 cornpl. cl ar. Pgo.á vista: Tr: 370-

COMPRA-SE No' SALÃO DE BELEZA
se 20x50 o/casa mista, 1 R$15.000,OO. 4508.

Vende-se em Massaran

,,� III II I Baenpendi ou Amizade.

;1U1i'P,W',tJ Tr: 9905-1736. duba, comp. Tr: 379-2230
ou 3791600 Marcia.

rancho, árvores frutíferas.
R$25,000,00. Tr: 273-

1860.

AMIZADE Vende-se,
próx. Arsepum. 51, coz,
bwc. R$ 47.000,00. à
vista. Tr: 376-1329.

����!laRt S��Vif�:�te c� SALÃO DE BELEZA

3334 m2. R$ 135.000,00. Vende-se, comp. cl equipo
Tr: 371-2357. R$ 3.500,00. 51 cobrar

ponto; Tr: 371-7542 ou

8405-2364.

W i g a n doM é i e r c] CHEVETTE Vende-se,
12.500m2. R$ 10.000,00, 83, g as., 1.6. R $
ou troca-se por rnater.de 2.800,00, ou troca-se por
constr, Tr: 370-3141 cl carro até R$ 9.000,00,
Eduardo. pga. dif. Tr: 9156-5575.

VENDE-SE Sítio na R:

PROCURA-SE PI alugar ALUGA-SE CI 2 qtos. SANTO ANTÔNIO CI
em Corupá paga-se até garagem. condomínio 492m2, cl escritura. R$
R$ 250,00, Tr: 375-2093. incluso. Tr: 372-1395. 10.000,00, Tr: 371-2357. VENDE-SE Restaurante

e lanch. Centro. cornpl. Tr:
276;2214 ou 9128-8282.RIO MOLHA Vende-se,

alv. c/ 4 qtos, terreno de
3.700m2 à 1 Km da Pref.
R$ 55,000,00. Tr: 9979-
9188.

CORSA Vende-se, 99,
branco, Zp t o s . R$
12.000,00. Tr; 8802-
8965.

ALUGA-SE C/2 qt no Rau VilA NOVA Vende-se, cl
e Vila Nova. Tr: '8409- 1250m2, R$ 35.000,00
0953. apt n�g. Tr: 370-3141 hor. VENDE-SE

VENDE-SE Sítio. CHEVETTE Vende-se,

I
84, verde mel. ale. Tr:

75.000.00 m2 c nascente
371-7542/8405-2364.

de água. Troca-se' por
carro. R$ 12.000,00. Tr:

375-2781.

DEL REI Vende-se, 83

compl. Branco. R$
MONZA Vende-se, 87, 3.200,00. Tr: 370-4468
SLE. R$5.000,00. Tr:

come.

EDIF. MENEGOTTI
Vende-se, toda imob. Tr: TERRENO Vende-se cl

SÃO lUIS Aluga-se,R: 370-0103. 2.500m', R$ 40.000,00.
ou troca-se pi casa na

praia. próx. Prel. de
Schoroeder - 'Centro.Ir:
(47)374-1828,VENDE-SE CASA

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

dep. Bairro Czerniewicz.
R$ 65.000,00

TERRENO - Vende-se, R:
Walter Marquardt. cl
1.111 m2, neg, Tr: 370-
8097.

VENDE-SE - Terreno,
próx. Brasão e Unerj. R$
19.000,00. Tr: 370-0674,

Salão de
Beleza, cl clientela foram
da. Tr: 275-0975 c/Eliane,

Móveis Usados

FIGUEIRA

370-3141
Rua José Teodoro Ribeiro, 1365

Ilha da Figueira - Próx. Posto Pérola

9602-2747,

S10 - Compro, 4.3, V6,
pgo.á vista. Tr: 372-0665.

. FUSCA - Vende-se, 81,
UNO Vende-se, 1.5R, 88, ESCORT _ Vende-se, 98. 4 MONDEO Vende-se,95, bom est. R$ 2.700,00, Tr:
alc., trio + rd, azul. R$ pto, cornpl. cinza, aceito SLX. cornpl, Tr: 379-1372. 8412-0929.
4.200,00, Tr: 9131-41 00. carro de menor ou maior

vir em troca. Tr: 372-
0230.

UNO Vende-se ou troca

se, 96 cl LDT, AR, AQ, AL,
engate de carretinha cl
manual. Tr: 276-0397.

-

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

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

ESCORT - Vende-se, 97,
prata. compl. R$
13.8000,00. Tr: 8807-
1094.

ESCORT Vende-se, 97,
GL. 1.8. 16V. compl R$
13.500,00, Tr: 9953-
2642.

Completa

Sobrado com salas no terreno ponto comerciai
área construida 437m2 Rua Leopoldo Malheiro 125
Centro R$ 450,000,00

Terreno ponto comercial Rua jorge Czenewicz n°
37 esquina ao lado do pama 1.300 m R$ 200,000,00

Chácara .. Nereu, 8S,000m, casa, rancho, luz, fonte
natural, próximo Estância, R$ 85,000,00

Chácara - Corupá, c/23,00àm, próximo centro, com
uma casa, rancho, luz e água natural. R$ 90,000,00

VENHA TOMAR UM CAFÉZINHO CONOSCO!! !
, �. �. � A

'"
;

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

de menor vir. Tr: (47) 374-
5001.

SON
compra - vende - troca - financia - novos e usados
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A
G

RS 6,500
A
G
G
G
G
A
G
o
G
G
G

Slratus comp
Goll,O M'
Goll.8 (bola)
Chevette
Sellna L 1.;,6
bcort Europel GLX completo
beart Ghla
Ford landal em couro

Br3sllla
Voyage
Jeep em couro/dhlfrelo a disco
Gol Preparado (De Corrida)
Opala SLE compl
Audl A3 1.8 T turbo
Fusca
Pampa 1.8
Omega Suprema GLS lop linha, comp!.
Elba
Gol

,

F·100D Gab. Dupla comp. Turbo
Uno 1.6 comp

�:�:�� ��3e1i����: dlr

96
97
95
89
86
98
89
80
80
86
65
97
89
98
77
91
93
88
84

·84
93
91
93

verde met
branco
prelo
bege
bege
azul

• verde
azul
branca
verde
Bordo
Azul
Verde
preto
bege
prata
azul
azul
branco
prata
prata
azul
prelo

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

R$ 12.000,00. Tr: 371- 84.000 KM, ótimo est, R$ Tr: 8806-9250,
9992. 17.000,00, Tr: 371-3298.

FUSCA - Vende-se, 78,
bege. - R$ 2.800,00. Tr:
370-4468.

ESCORT - Vende-se, 98. 4
pto, cornpl, cinza, aceito
carro de menor ou maior
vir em troca. Tr: 372-
0230.,

ASTRA - Vende-se, GL. FUSCA - Compra-se, 69

99, branco compl. ou ou inferior. Tr: 372-3922.
troca-se por astra 2p. ou
corsa sedan. Tr: 372- FUSCA - Vende-se, 81,
2907. ótimo est. Tr: 9602-2747.

FIESTA - Vende-se, 95.
R$ 4.500,00 + 13X de R$
320.00. Tr: 9909-5503 ou

8405-9633.

FUSCA - Compra-se, pg.
à vista até R$2.000,00.
Tr: 371-5917.

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

KA Vende-se, 99. cinza 0605.
c/ AL. R$ 12.400,00, Tr:
371-0465.

Gal - Compra-se, GIII, 8V,
02/03, ou celta VAC,
03/04. Tr: 372-0389 ou

9143-0509,
APOLO - Vende-se, rodas
esportivas, AR, Ótimo

PAMPA Vende-se, 1.8, est. Tr: 9141-2513.
azul, 94. R$ 7.400,00.
Negoc. Tr: 372-0665.

",

Gal - Vende-se, branco
97/98, R$ 12.000,00 ou

R$5.0000,OO + 20x R$
390,00 nego Tr: 370-91 63.MONDEO Vende-se, 97,

top de linha, estudo troca,
R$ 18.500,00, parto Tr:
371-6000 ou 9991-6798.

FUSCA - Compra-se, em
bom est., qualquer ano

até 79. Tr: 9975-0078,
após 19h

BRAVA Vende-se, 02.
SX. AR, OH. rodas. R$ ESCORT Vende-se, 2.0 I,
23.800,00. Tr: 371-3214 XR3, conversível, vermo MONDEO Vende-se,
ou 9117-8880. _ 93. comp. Banco de CURo 97,2, O. 16V, cornpl, RD.

FUSCA - Vende-se, 75,
amarelo claro, mt 1.600 e

pneus, ótimo est. R$
2.500,00, aceita-se moto.

Gal - Vende-se, Special,
02/02, desem., vd.v., doc.
pg. até final 9, branco,
aceito troca menor vir. Tr:
370-481 ° ou 8803-7468.

Classe A 1 60 Classic
2001 Completa

Palio Fire 2001 Palio Yang 2001 4p

Tr: 371-7963 ou 8406-9918

Novos e Semi-Novos
Oonsórcío - Seguro - Financiamento

( ) 5
R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora Corsa Sedan 2002 Fiesta 97 2p

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

Seu Volks do [eito que você queria.
Uma linha completa de acessórios internos e externos

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul - se

Fone (47) 371-4000' Fax (47) 371-6124

caragua@caragua-veiculos.com.br

'I
"J

o.
z
w

�
�

.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FINANCEIRA
VI Votorantim I Finanças

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

Peugeot compl.
Fiesta 2p Ar/Dh

Astra Hatch

00

99

99

97

93

99

04

92

99

00

78

azul

cinza

prata

grafite
vermelho

preto
branco

branca

verde

branco

azul

Uno SX

Ka

Ka cl opc.
Palio EX 4p
Parati 1.0 Clopc
Corsa Sedan GL 1.6

Escort GLX comp 1.8
Fiesta 1.0

Fiestal.0

Tipo IE 1.6 compl
Monza GL

Om.ega GLS comp

Logus GL comp

Logus GL comp
Chevetle SLE

Branco

Bege
Vermelho

Prata

Branco

Azul

Vermelho

Branco

Verde
Prata

Bordo

Branca

Bege
Verde

Prata

Prata

GNV

G

A

A

II
� Palio 2p
Uno Mille

Uno 4p 1.0

Gol4p
D-20

Gol4p

Gol2p
F-754x4

S!jtEIomóveíS 370-3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul • se

•

-.1>1-.'

'.:<;'

'{"I

Palio 4p cf ar cond.
Palio SX comp
Palio EL

Uno Mille SX

S�10 Diesel comp
S-10 comp + GNV
Celta 1.0 2P.

Corsa Wagon GlS
Vectra
Astra GL Sedam comp
Peugeot 106 comp
Clio 1.0 4,P.

Prata

Vermelho
Roxo

Prata

Cinza

Preta

Vermelho
Cinza

Vermelho

Branco

Prata

Branco

Prata

Bege
Branco

Branco

Branco

Branca

Prata

Escort Hobby
EStart GLX, Completo
Gol G 1114p
Gol16V
Fusca 1300 L

Fiorino

Vectra GLS

Vectra GLS

Vectra GLS

Vectra GNV

Corsa comp
Corsa Sedan

Escort SW

Escort GL

Escort GL C/ ar

Tipo comp.
Uno EP

Gol c/ ar dir.
Gol

Renault Senic comp.

95

97

97

�7
97

99

98

97

96.

95

96

00

91

00

bege
verde

cinza

branco

cinza

prata
vermelho

azul

marrom

verde

azul

bege
verde

Jayala Caro lia
Omega CD
flesta 4p
Tempra 8,
Tempra 8v
Corsa 1.0
Saveiro 1.6
Goll.6
Goll.6
Gol8X
Uno EP 4p
Uno Mille
Escort Hobby
L-200 4p comp
Escort Ghla ,

Escort GL 1.&
Escort L 1.&
Chevll.&
CheveH 1.0 Junior
Caravam 6cc
Versales 4p
Fusca 1.500
Fusca
C8X 200
CG 125
Bra5lHa
0-10 c/baú

üas
üas
üas
Ale
Ale
üas
üas
üas
Oie
üas
Ale
Ale
Ale
üas

Gas/GHV
üas
üas
üas
üas
üas
üas
DI.

2000

2000

1998

1999

1998

1,998

1997

1997

1997

1995

1994

1994

1994

1993

1990

1990

Pick-up Corsa GL 96

'I
Blazer DL comp 97

Vectra GLS 2.2 comp 98

Corsa 4p limp/des 98

Corsa Classic Sedan 03

04

03

95

Palio 16V comp - ar 96

Palio EX vdltrvlallrd 00

Palio EX arlvlt 00

Palio ELX comp 01

Palio Weke"d ELX 01

Palio Fire 1.0 04

Ka GL v.e/trv.el 00

Branca

Branca

Prata

Prata

Prata

Prata

Prata

Cinza

Branco

Branco

Branco

Preto

Branco

Prata

G

G/GNV
G

Courier 1.6L

scente RT 1.6 comp

Kan9u 1.6 completa
Clio Aut. 1.OH 2 P

Clio EXP 1.616V

scentc Elp 1.6 16V

Goll0001

Gol CL 1.6 MI

Goll.0 GIII

Gol P 1.0·16V comp
Go112.0

Pajero Tr4

Honda NX-4 Falco"

Branca

Cinza

Prata

Branco

Cinza G

Verde Met G

Prata G

Vermelho G

Branco G

Verde G

Prata

Amarela

Vermelha

373-0806
373-1881

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 276-3466

2003

2001

1997

1998

1995

2001

2002

2000

,.1997
1999
1999

2003

1996

2000

2004

1999

1983

1990

2001

Celta 4p c/ ar
Gol1000 16v c/ npc,
Go11.8

Gol Plus

Fox4p
Astra Sedam 1.8 GL comp.
Palio EX 4p e opc.

Ranger Splash compl (6 cc)
VectraGLS

Fiesta Berson c/ DH

Fiesta Berson c/ Ar

Blazer 2.4 compl + rodas

Clio4p

R$ 13.000,00
R$ 18.500,00
R$ 18.500,00
R$ 21.000,00
R$ 13.500,00
R$14.700,00
R$ 15.500,00
R$ 13.500,00
R$ 10.500,00
R$ 9.800,00
R$ 8.5QO,00
R$ 18.000,00
R$ 7.000,00
R$ 28.000,1l0
R$ 28.000,00

Palio Fire

Renault Clio,
Gol GIII Power

Palio EX

Gol Special
Astra GL

Gol Special
Fiesta

Corsa Wind

Palio ED

Gol16V

Branco
Branco
Azul
Branco
Verde
Verde
Cinza
Azul
Preta
Verde
Azul
Branco
Branca
Cinza
Vinho
Vinho
Branco
Bege
Bordô
Vermelha
Vinho

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

Golf 1.6 sr comp
Gol GL
Gol CU1.6 c/ dh
Gol Special
Santana Quantum 1.8 Gl comp
Voyage
Verona guia compl. 2.0
Fiesta 1.0
Escort 1.6 GL ale
Escort 1.6 L
Escort 1.6 L
Verona 1.8 GH
Pampa 1.8 GIi
Escort Zetek GU comp
Courier 1.& • ar

SI O Cabo Dupla die.
Vectra CO comp + GNV
Monza 1.8 SlE 4p comp.
KadeU SL EFI
Opala Comodoro 4p
Furio 1.8i IX compl.
Palio 1.0

Tempra 16V 4p compl
Tempra 8V 4p compl
Tempra 16V compl
Tipo 1.6 IE 4p comp

" Un�. EP 4p c/opc

ti

1.0/ 4p trio e dh

1.0/ ri alc

1.0 / 4p dh.ldt.te
1.0 / 4p vte.ídt

1.0/ 2p trio e a/c
1.8 / 2p compl
1.0/ 2p alc

1.0 / 4p Idt.a/q
1.0/ 2p alq
1.6 / 4p vte.ldt.dh

champanhe
prata
branco
bordô
preto
bordá
verde
cinza
bordô
cinza
branco
preto
prata
prata
Branco
verde
champanhe
prata
azul
vermelho
branco
azul
azul
bordá

prata O�
cinza 00

branco 96

azul 95

verde 05

verde 99

verde 01

preta 94

branco 97

preto 03

vermelho 03

branca 01

cinza 03

2003

2001

2002

2000

2002

2001

1999

1998

1997

1998

1998

2001
1990
1996
2002
1992
1984
1994
1997
1989
1993
1993
1994
1996
1997
1998
1999
·1997
1985
1992
1990
1995
2000
1995
1995
1994
1994
1996

G

G

G

G

G

G

G

G/GNV
G

G

G

G
G

srava SX 4p
Clio RLL

Tipo 4p
Renaut 1.6
Honda Civic
Mercedes C180
BMW Americana
Calibra
Senic compl.
Kadetl
Palio EX

Pampa
Fiesta Class
Palio
Gol IODO
Fiesta novo

Kia LS

cinza

branco

branco

prata
preto
preto
branco

branco

branco

azul

branco

Fusca 1300

CBX200
Gol CL 1.6

Omega GLS 2.2
Monza SLE COI)1P
Kombi
Clio LR 1.6

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

BARRA VEICULOS

O�
98 '

96
98
94
95
95
95
00
98
97
93
00
00
96
03
00
94
01

Vermelho

Bege
Vermelha

preto
preto
azul

branca
cinza

preta
prata
Vermelho

Verde

Preto
Branco
Cinza
Branco
Vermelho
Azul
Branca
Preto
Prata
Azul
Branco .

Branca
Bordô
Vermelho
Bordô
Bordô
Branco
Azul

Rua: Angelo Rubini s/n, Barra do Rio Cerr�.

,"'. ..1

RS 31.500,00
R$ 5.900,00
R$11.500,00
RS 13.900,00
RS 10.900,00
RS 3.800.00
RS 9.800,00
RS 10.500,00

'RS 5.300,00
RS 8.800,00
R$ 8:600,00

.

RS 8.900,00
R$ 9.500,00
R$ 13.200,00
RS 12.700,00
R$ 39.000,00
RS 24.000,00
R$ 4.900,00
R$ 7.900,00
R$ 5.500,00
RS 10,900,00
RS 12,900,00
R$ 9.900,00
RS 11.500.00
RS 8.900,00
R$ 9.300.00

R$1E.:8��,o0

Gol16v

Golf GTI

Santana c/ ar + dir

Passat�illáge GL

Corsa Sedan Classic

Corsa Wind 1.0 4p
Blazer DLX 2.8 4x4

Meriva 1.8 8v

Escort GL 1.6

Fiesta Ciass 4p
Verona LX

Escort L

Mercedes 608

Toyota Bandeirante

Palio Weekend

- 2000

1995

2000

1985

2004

2002

2000

2003

1995

1999

1991

1988

1983

1999

1997

gas

gas

gas

gas

gas

gas

die

gas

Qas
gas

gas
alc

die

die

gas

vermelho

branco

branco

cinza

preto
branco

branco

prata
branco

vermelho

vermelho

prata
branco

bege

prata

,

'I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VEICULOS
370-7516

r,Compra Vende Troca Financia
'-- .��ua"Walte(t.1ár'quãrdt:185«(-Bâjrà Ílo]lioMolha �'Jar�giiá doSul- se

nca

d Escort GL 1.8 16V comp.
Fiorino furgão 1.5

Corrier GN� 1.6

Corsa4p 1.0

Santana GLS compl. 4p
UnoSX1.0

ta .

Ia

�co

ta G

le Met G

ia G

nelho G

lCO G

le G

Chevette 1.6

Hilux SW 4 die.

Santana GLS 2.0 comp.

Pampa], 1.8
rela

elha

Verde

Branca

Branca

Prata

Azul

Branco

Azul

Azul

Ilermelho
Cinza

,Azul

Vermelha

Azul

4rduíno
Veículos 371·4225

FINANCEIRA
VVotorantim I Finanças

4p

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi '

Prata1999

2000

2000

2000

1992

1998
1992

1992

1986

1993

1988

1994

1993

Fiesta 1.0 4p

2004

2003

2003

2000

1997

1996

1995

1995

1983

02/02
Prata

Branco VW 15.190 - 6x2 02/02

Chassi Branco

Saveiro 1.6 Ac/GNV 2p

Preto fi)
e
ii
"C
e
e

VW 23.250E - 6x2 04/04

Chassi Branca

Vectra 2.2 comp 4p

Azul

Branco

97/97
Vermelho

Vermelha Toyota Bandeirantes 4x4 99/99

Carroçeria Prata

Ou R$ 100.000,00 entro + 27x 1.822,00 fixo

Chassi

Carroceira Branca

Ranger STX 4.0 c/estendída 2p

Branco

CARROS NOVOS. E USADOS
'
....

Corsa hatch c/ar 4p

Corsa Wind 2p

branco

vermelho

.Gol City GIII compl 4p

Gol Special 2p

Vllyage CL

.'
..Uno Mille Smart

Uno Mille Smart

Mille Fire Básico

Fiesta GL 4p

prata

branco

prata

verde

'azul

branco

branco

Golll.0 2P

2002

1997

2003

2002

1987

2001

2001

2004

2001

Golll.6 2p

S-10 AC�OH 2p

Fusca 1.300 � 2p

Gas

Clio RT 1.6 16V gas. compl.
Clio RL 1.0 gas. a/q /trv

Corolla XLI 16V. - gas, 4p, compl.
0-20 - die

Escort Hobby 1.0 gas. lim/desm.

Fiesta Street 1.0 - gas., 2p, limp/desm.
Ford Ka Básico 1.0 - gas., 2p
Ford Ka Image gas., Lim/desm/aq/al/trv
Gol I 1.0 gas/limp/desm. preta

Gas

prata

prata

prata

branca

verde
Gas

Gas
branca

Gas
prata

brancaGas

Gas

Gas Peugeot 106 Selection - gas., Lim/desm/aq verde

Ranger XL Cabo Estend. - gas., comi. Branca

Fone: "370-2109

20011

2001

2005 R$ 53.000,00

1989 R$ 19.500,00

1996 R$ 9.300,00

2002 R$ 15.300,00

1999 R$ 13.400,00

1999 R$ 13.500,00

1996 R$ 11.300,00

2001 R$ 13.300,00

2002 R$ 34.800,00

Honda Civic comp teto+ couro
Galaxie 500
Saveiro
CB 450 OX
Belina II GL
Monza SL/E
Pegeout 306
Silverado OLX
Oakota Sport 3.9 C/ GNV
RO 350 R
Apolo GL
Parati 16V
Blazer GNV
oodge/Dart
Bug Duna 1.600
Peugot 307 SW comp
Palio EO
Celta 1.0 4gGoll.0 1.0 O Plus
Santana GI 1.8 comp

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

R$ 62.000,00

R$ 95.000,00

R$ 138.000,00

Azul R$ 65.000,00

Rua Valdemar Grubba N° �841 Centenario'"

R$ 47.000,00

�\
i:'�>;:·. , .. ,',:._.,-;

-...",;.� ·(/X>,.,; ';, ;>;:_,.

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

FRONTAL
311-0802

371.4570 / 376.2895 .·1Ir.,....."IIII!If'!t��...,.�1I!IIIW'!��3�1.1,...-8""2..,8�1"'"
Senic RXE Prata

2000'

1992

1993

1993

2003

2000

1989

2001

1997

1996

2000

Gol Vermelho

"Gol GIII8V ,\ranco
,BrancoGol LimplDes

Escort GL 1.6 Cinza

.
Escort GL Vermelho

Carretinha
Polo Classic
Fusc:a
Fusca,
Fusca

. Fusca
Gol ct i.s
Gol Plus
Gol
Gol
Gol S
Kombi
Bolina
Brasilia
BrasUia

Kadett
Pick Up Corsa

Opala
Tipo
Tipo
020
Mondeo
Veron� GU
F600
Ka CLX
Escort
Escorl
Escorl

Peugeot 405
Biz 100
Sundow
Slrada
Susuki

prata
azul
branco
branco
bege
branco
branco
prata
azul
branco
bege
praia

, vermelho
bege
branco

1997
1974
1979
1973

'G 1977
A 1988
G 1996
G 1985
A 1985
A 1985
G 1995
G 1990
G
G
G

GNV
G
G

02

Blaser 4Cc
Vectra Gl2.0
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Wind 1.0 2p
Corsa Wind 1.0 2p
Corsa Super 1.0 2p
Kadelt 1.8 2p
Uno Fire 1.0 4p
Uno Smart 1.0 4p
Uno IE 1.0 2p
Palio ED 1.0 2p
Gol Gllll.0 16. 4p
Kombi envid,
Escorl Hobby
Escort Hobby
S10 2.2 2p
CG 125

03

Verde
Branca
Prata
Azul
Branca
Branca
Verde
Azul
Cinza
Azul

Bege
_ Branca
Verde

2000
1998

2001
1998
1999
1999

1997
1997

1995
2002
2001
1996

1997
2000

1998
1995
1994
1996
1982

Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
GNV
Gas
Gas
Gas

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 CO compl + GNV
Corsa 4p Trio e Oh
Fiesta Personalite
Ka GL
Fiesta comp
Scenic RT 1.6 comp
Corsa 4p
Scenic RT 1.6 comp
Courrier
Corsa Hacth Mod Novo c/ Trio/ar
Palio Wekend ELX comp
Palio ELX 1.3 Flex
Aslra Sedam GLS comp
Clio RT comp
Vectra GL comp

00

02

91 Prata

Rua Pref. Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

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

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

Branca
Vermelha

.

88
Prata
Branca
Vermelha

Cinza - 1998 Gas

bordô
branca
azul
preto
grame
vermelho
azul
vermelho
azul

prata
prata
prata
vermelho
prata
azul
roxo

preto
prelo
preto
azul

XR 250 Tornado Branca 2002

1997

1987
1995
1995
1991
1997
1991
1971
1998
1994

1993
1994
1994
1997
1997
2001
1998

Branco

1999 GNV

1998 GNV

2003 Gas

2003 GNV

2002 GNV

2001 Gas

2000 Cas

1999 Die

1999 GNV

1998 Ale

Branco Tempra HLX comp.

Goll.0 2p
Branco

Prata
Santana 2.0 comp

Megane RXE compPrata

Branco

Azul

Prata

Branco

Branco

Azul 2000 Gas

1997 OiePreta

Prelo 1999 Gas

Tempra 16v ouro

Vectra GL compl + GNV

Trailler Angola c/ 1 eixo

Kombi stander c/ 11 lugares
Escort Xr3

Golf GTI comp

Goll.000

Parati CL 1.6

Gol

Monza

Monza + GNV

Passai

Fusca 1.300

Branco 2000 GNV

Branco 1999 CNV

Azul 1993 Die

Prata 1989 Die

1990 OieVerde

Bordo 1994 Ale

1994 GNV

1988 Ale

Azul

Azul

Vermelho 1994 'Gas

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.&00,00
R$ 12.000,00
R$ 2.300,00

I
I

"I
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CLASSIMais

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

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

BIZ Vende-se, 03, c/
partida, azul. R$ 1.500,00
e assume financiamento.
19x R$ 231,00. Tr: 8803-
7474.

TERÇA-FEIRA,8 de Fevereiro de 2005

TODA LINHA DE ACESSÓRIOS
PICK-UP E AUTOMÓVEIS

"

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.

ou9101-3494.32.000,00. Tr: 37.0-3076 A E R O M O DEL O CELULAR Vende-se,
c/Ademar. .'.... .

TRE'INAOilR Vende-se, Simens A52, c/ 2
• .

c/ �otór'ABé,'46,-radio capinhas, novo. R$
BESTA Vende-se, GS, 12 futaba, 7 canais, novo. R$ 250,00. Tr: 273-0516 ou

lugares. 01. branca, 1.700,00. Tr: 275-0018. 8412-0861.
compl. R$ 30.000,00 +

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

GOL - Vende-se, GT. 86. SAVEIRO - Vende-se, 1.8, BIZ Vende-se, Cl00,
R$ 4.500,00. Tr: 9962- geração 3.01. Tr: (47) Honda, verm.04. R$ CUO - Vende-se, 2p, ar,
3664. 373-1343. 4.300,00. Tr: 9973-8955. 04. R$ 22:500,00. Tr: 373-

0106, c/Junior.

SANTANA - Vende-se ou

troca-se, financ. CU, RD,
em ótimo est. Tr: 276-
0397 ou 91 03-8986.

GOL - Vende-se, BX. 81. VOYAGE - Vende-se, 1.6, CBX Vende-se, estrada,
R$ 2.500,00. aceito troca. 84, gás. preto, em bom 97. R$ 3.6000,00. Tr:
Tr: 371-5917. est. R$ 3.600,00. Tr: 9953-9966.

8806-9250.
GOL I PlUS - Vende-se.
96. Pessoa assume o

financio ou entrego
quitado. R$ 10.500,00. Tr:
273-1860.

HONDA - Vende-se,
GOL - compra-se, 96 ou Dream, 97. IPVA, 05 pga.
97. Tr: 372-2907. Tr: 9104-7131 manhã.

MOTO Vende-se, palio
akil, seminova c/ partida.
R$ 1.500,00. Tr: 376-
0617.

F6000 Vende-se, motor
1113, à diesel. 'ij. R$
16.000,00 Tr: 9973-9654.

COMPRA-SE Bultet

quente c/ 6 ou 8 cubas. Tr:
371-8772 ou 9101-3494.

VENHA CONHECER ESTA
NOVIDADE!

GRAVADOR DE CD costura, bainha c/ 3 Brastemp 4Kg. Tr: 370-
Vende-se, HP + est., + agulhas jinji. R$2.000,00. 0707 ou 372-2018 .

CD + fonte ATX + mouse Tr: 370-7825.
óptico. Tr: 9903-0500.

HOME THEATHER
ANTENA Vende-se, CELULAR Vende-se, COMPRA-SE Prateleiras Vende-se, Gradiente (na
parabólica s/ contr. R$ GD55, Panasonic. R$ de madeiras. Tr: 371- garantia). Tr: 8802-3688.
230,00. Tr: 371-8992. 300,00. Tr: 9136-0973. 8772 óu 91 01-3494.

BATERIAS Vende-se, 2

originais, Nokia 8860

(chroma) e um carregadór
de mesa (1 + 1), R$ 70,00.
Tr: 275-0018.

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

KADET Vende-se, 96. c/ 9952,8812.
TE, azul. Tr: 370-5627 ou

9928-2981

lOGUS Vende-se, 95, GL
1.8. R$ 9.000,00. Tr:
9953-2642. c/ Junior.

RENOULT Vende-se, 19

sedan, 94. ci�za. compl.
,c/ motor novo. R$
3.5.00,00 + 35x de R$
339,00. Tr: 275-0308 ou

8402-6707 c/Sandro,

VECTRA Vende-se, CD
2.0, 16V. 97 compl. R$
16.500,00 + financ. ou

R$ 22.000,00 à vista. Tr:
9118-0313 ou 273-5542.

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

COMPRA·SE

transportes, canarinho.
Tr: 273-0516

CADEIRA - Vende-se, de
carro p/ bebê. Tr: 371-
1335.

CAIXA DE SOM Vende-

MÁQUINAS Vende-se,2
Retilíneas SHIMA SEIKE e

1 máq. CONICALEIRA p/8
cones. Tr: 88085378.

IMPRESSORA Vende- MÁQUINA Vende-se,
CELULAR - Vende-se, COMPRA-SE Banheira se, matricial. 80 ·col. R$ reta industrial. Singer. Tr:
samsug luminix fashion. de pé p/ bebê e andador. 350,00. Tr: 9903-0500. 275-0707 (hor. come.)
4 meses de uso, pré pgo. Tr: 371-8772.
Tr: 370-2749 manhã.

COMPRA-SE Esteira

GOL - Compra-se 91/94.
Tr: 376-1293, c/
Glaudecir. APARELHO CD Vende

se, p/ carro, Pioneer DEH
P 7300, 9 gráficos, frente
dest.. contr.remoto, sem

nenhum arranhão. R$
500,00. Tr: 275-0018.

NX FAlCAON Vende-se,
400, 02, verm.13.000kr1!,

CELULAR Vende-se.
rnotorola, Talkabout, 1
ano de uso. R$ 50,00. Tr:
376-1903.

elétrica e máq. Overlock.
Tr: (47) 459-0071.

NX 150 Vende-se, 91. R$
2.800,00. Tr: 9991-6798.GOL - Vende-se, 95 c/

som. Rodas esportivas e

pneus novos. Tr: 375-
2136

GOL - Vende-se, branco
02/02. AR. Aceito troca.

Tr: 370-4810 ou 8803-
7468.

impecável. Entr.+ cons.
APARELHO CD Vende- Tr: 9936-1304. ou 371-
se, c/ frente destacável, 8153
c/ 2 69 E 2 autof. 400w.
Tr: 276-1196.

CROSSOVER Vende-se,
Soundstream Sx2, pouco

CELULAR Vende-se, uso. R$ 250,00. Tr: 275-
novo, Siemens A50. R$ 0018.
200,00. Tr: 376-1903.

Vale

CAIXA Vende-se, 4 de
som, c/ 4 autof. de 15 e 4
autof. de 12. R$ 2.200,00.
Tr: 370-4461 c/Bilce. ESTABILIZADOR

VENDE-SE Carta de

ESTEIRA ELÉTRICA
Vende-se, COR PORE
FITNESS H-l00 (nova),
comp. c/ 6 funções,
dobrável (2 posições),
vel. 2,5 a 7,5 km/h, Bivolt
(110/220V). R$ 500,00.
Tr: 371-0508 / 372-0902
hor. comI., c/ Danielle ou

Anderson.

se, P.800. 2 microfones, 1

tripé. Tr: 9902-5259 c/ COMPUTADOR Vende
Vilmar. se, Pentium 133Mhz,

drive 1,44, cd-rom,
monitor 14", teclado,
mouse, estab., mesa de

mogno, em perfeito est.

de func. R$ 550,00. Tr:
275-0018.

GOlF - Vende-se, gl
1.8,MI, 97, 4pto, branco,
compl. C/ trava central Tr:
9925-8966.

VECTRA Vende-se, GL CÃ!! Vende-se, filhotes
compl. R$ 19.000,00. Tr: de labrador. Tr:. (47) 376-

VENDE-SE Moto CG 9962-3664. 2244.
Todey 90. R$ 2.100,00.
Tr: 91 02-9891. VECTRA Vende-se, CD CELULAR - Vende-se

2.0 16V. branco. R$ C210 Motorola, vem c/

PARATI SURF - Vende-
94/95. 1.8, azul. orig Lt e
Id, R$10.950,00. Tr: (47)
379-1314 ou (47-) 379-
25730u9161-1461.

RODAS Vende-se, jogo
aro 14, esp. c/ pneus e

fura. universal. Tr: 276-
1196.

YOSUNG Vende-se ou 22.000,00 á vista ou capinha branca e de
troca-se. 97. Tr: 371- R$16.500,00 + cons. Tr: proteção. R$ 120.00. Tr:
9311. 273-5542 ou 9118-0313. 376-3415 c/Douglas.

�
rmmmmIi m p e cé v e I, r o das APOLO _ Vende-se, rodas

esportivas. R$ 8.300,00. VENDE-SE Bis c/ esportivas, AR. Ótimo
Tr: 9979-0605. partida, em ótimo est. R$ est. Tr: 9141-2513.

3.000,00. Tr: 9102-9891.

PARATI - Vende-se, 92,

SANTANA - Vende-se,
GLS, 1.8, 87 à ale. preto. VENDE-SE Bis, C 1 00. c/
RD. VE. AR. OH. bancos partida, verde, 03. R$
d e C U R, b a t e r i a e 1.900,00 + 20x de R$

AUDI Vende-se, A3, 1.8.
g. 98, prata, aspirado,
teto, CUR, compl. c/
manual e reviso R$

GOL - Vende-se, special, CARROCERIA Vende-se
vermo 02/02. Tr: 370-4810 de mad. p/ caminhão, 8-
ou 8803-7468. 150 longa. R$ 2.300,00.

Tr: 370-5705.

crédito bis contemplada.
c/ partida. R$ 5.880,00
49X pg. falta 11 x de R$
113,72. Tr: 276-0440.

APARELHO Vende-se,
de ginástica. Atletick. c/
vídeo. Tr: 275-0707 ou

372-2018.

PNEUS Vende-se, 5.
Firistine 660. aro 15. Tr:
371-9157.

CELULAR Vende-se,
Nokia 3320 TIM, c/
capinha nova, carrsqador,
manual, em ótimo est. R$
150,00. Tr: 275-0018.

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

ótimo est. .R$ 350,00. Tr:
275-0018.

COMPUTADOR Vende
se, HD. c/ 6.4 GB.

Samsung. R$100,00. Tr:
9992-9300.

FREZEER Vende-se,
vertical, 2201, c/ 6

gavetas, branco. Ótimo
est. R$ 400,00. Tr: 370-
7981.

matricial. Expson Lx 810.

R$180,00. Tr: 373-3073.

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

JANELA Vende-se, 2 de
mad. e/vidro, bom es!. R$
80,00. Tr: 370-8342 ou

9102-9162.

MÁQUINA - Vende-se,
tanquinho. R$ 70,00. Tr:
8803-8881.

MÁQUINA Vende-se,
digital. seminova. R$
300,00. Tr: 9991-6696.

MINI SISTEM Vende-se,
seminovo.370-6651.

se diplomata modo Novo
c/ CD, AM e FM. R$
70,00. Tr: 370-6651.

MÁQUINA Vende-se,
fotográfica. Vivitar. Mod.
PV 31 i 8. R$ 250,00. Tr:
9992-9300.

MÁQUINA Vende-se,
fotográfica, YASUKA,
MOO. M800, alto flax. R$
100,00. Tr: 9992-9300.

MÁQUINA - Vende-se de MÓVEIS Diversos, gela
lavar, Enxuta e Arno, aut. deira, cama e outros. Tr:
R$ 100,00. Tr: 371-1335 275-1335.
ou 9953-1446.

MÁQUINA - Vende-se,
Lavet Arno, 3 anos de
uso, perf. est. R$ 100.00.
Tr: 370-8878 após. ás
17:00h.

FRIGOBAR Vende-se,
COMPRA-SE Casa de Cônsul. R$ 300,00. Tr: MÁQUINA - Vende-se,
boneca. rr: 910 1-3494 ou 9932-2441. tanquinho e centrifuga
371-8772. soft Muller. R$ 250,00. Tr:

FREEZER Vende-se, 276-0340.
ótimo est. R$ 400,00. Tr:
9932-2441.

MINI SIYTEM Vende-se,
marca CCE. R$ 300,00.

RELÓGIO Vende-se, digo Tr: 370-6651.
DOAÇÃO Precisa-se, de Citizen PromasterWR 1 00

tijolos e eternites. Tr: 274- (orig.) de aço inoxidável. MINI SVSTEM Vende-
8620c/Valdete. R$ 270,00. Tr: 371-7331

ou 9102-9162, c/ Rafael.

Vende-se, Orneli. Mod. LACRES Vende-se, de
COMPUTADOR Vende- 1200. R$100,00. Tr: latinhas. Tr: 274-8620.
se, DX4 100Mhz, drive 9992-9300.
1,44" monitor 14",
teclado, mouse, estab.,
em perfeito est. de func.
R$ 300,00. Tr: 275-0018.

COMPRA-SE Brinq. de

parque infantil ou play
qround. Tr: 37,1-8772 ou

9101-3494. GAITA Vende-se, 120

super 6, preta amplifica
COMPRA-SE Chiqueiri- da. Tr: 9902-5259 c/
nho p/ bebê. Tr: 371-8772 Vilmar.

MÁQUINA Vende-se,
fotográfica c/ zoorn, 6

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

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

TV Vende-se, Panasonic.
29 c/ controle. R$ 600,00.
Tr: 371-9242 ou 372-0079

WALlTA Vende-se,
Máster. seminova. R$
320.00. Tr: 9969-4207, c/
Kleidy.

VENDE-SE
memória RAM DOR

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

9102-9162 hor. comI. c/
Rafael.

VENDE-SE Hub 3 c/3 p.
modo SuperStack� II. R$
170,00. Tr: 371-7331 (hor.
comI.) ou 91 02�9162, c/
Rafael.

. VENDE-SE 4 litros de
lacre de latinha. Vir à
comb. Tr: 275-2701 (hor.
comi ..

VENDE-SE Lacres de
latinha. Tr: 9143-0040.

VENDE-SE Jornal velho.
Tr: 274-8620.

VENDE-SE Livro de

256Mb

VENDE-SE Gaita, 120

inglês 5° e 6°. Take Vour
Time e compro de 70. Tr:

PENTE DE MEMÓRIA 273-0516
Vende-se, 128MD e

256MD. Tr: 9903-0500.

800 c/ 2 microfones. Tr:
9902-5259.

VENDE-SE Secadora,
Brastemp 8 Kg. R$
380,00. Tr: 371-0742 ou

9903-8855.

preta, amplificada super
PORTA Vende-se,sanfo- 6. Tr: 9902-5259.
nada, 2 de larg. e 2,30 de
ai!. pires. Tr: 371-5829. VENDE-SE Cx de som P-

VENDE-SE - Play station

c/2 C. e 4 tnemoricard. R$
MÁQUINA Vende-se, de SECADORA Vende-se, 450,00. Tr: 372-3184.

SCANNER Vende-se,
Gênio modo CS-FC 1300.
R$ 150,00. Tr: 9992-
9300.

SECADORA Vende-se,
de roupa, Enxuta. R$
40,00. Tr: 9103-9436.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE·SE Jetski, cl
carretinha. Kawasaki.
R$2.000,00. Tr: 376-
3945.

VENDE·SE Carroça de 1

cavalo cl pneus. R$
400,00. Tr: 9979-0605

VENDE·SE Jogo de cozo

compl. + mesa e cadeira,
branco. R$ 500,00. Tr:

9136-0973.

VESTIDO DE PRENDA
Vende-se, verde cl
detalhes branco. R$
80,00. Tr: 371-5270.

)fENDE·SE Subwoofercl
2 sub de 500w( 10 pol.) cl
ex de mad. selada e

forrada cl carpete cinza.
R$ 150,00. Tr: 371-7331
(hor. come.) ou 9102-
9162.

VENDE·SE Câmera

digital. R$ 120,00. Tr:
375-2781.

AQUI EM CASA, TODO MUNDO lÊ!

CORREIO DO POVO 7

TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

TEM CULTURA,
E TEM MUITA INFORMAÇÃO!
POR ISSO TODO MUNDO LÊ!

E AGORA, COM APENAS

R$ 13,00 POR MÊS,
VOCÊ JÁ PODE TER O MELHOR

E MAIS COMPLETO DIÁRIO
REGIONAL NA SUA CASAI

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

•
CORREIO DO POVO

P��1!il19

Periféricos
Gravador de CD
e Leitor de DVD

Maquinas
Diqitais

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

Um micro por aluno

Outras cidades +
. R$ 0,50 o km rodado

Computadores
completos

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

confiraesta novidade.

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.

HUm click em sua VIda pessoal e profissional"

.. -.- OfertaPeriféricos
CDRom

I Móveis
l .. __ � .. __ . . __ . ._

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
gravador e
leitor de DVD

Suprimentos •••,Assistência Técnica

Especializada
Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

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

R$ 15,00 deslocamento /rB7

'.
,

. Financiamos em 6 / 9 /
12/ 15/ 18 e 24 meses.

Configurações: AMD 2.2 GHZ - 128 mb

de memória, Hard Disk 40GB, fax

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

.

vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"
drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, 180w, placa de som

e rede integrada

Acessórios Informatização
de comércio e

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-
�o empresarial.

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�.' AUTO E�COtA

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

AGORAVOOETEI DINHEIRO
FÁOll ESEI BUROCRACIA . - Sua habilitação

'com maior rapidez

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

Centro de Formação
de Condutores

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

VVILLE
REFRIGERAÇÕES

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

Fone (47) 374-{)548 - autounlca@pop.com.br
Rua: Mal. Castelo Branco, 1889 - Schroeder-SC .,

* Reformas e carga' de gás
* Compra e venda de geladeiras ",rranjOS-DeCoraçõeS-BuqUêS-Jardins! j

COM DISK ENTREGA DE I
CESTAs CAFÉ DA MANHÃil
·;';:;��;;::��;;;.:'��.I-;�:'_����l·�
I Rua Epitácio Pesso37 555- Centro :

371-5917
Plantão: 9149-0840

�\ FRAN

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

���, ..... ,...." •• Ga.tanta•• Bo_A Revelação e Reprodução
�

�

.: -:�, &,. �. DETETIVES PARTICULARES.·:.( .-.".::.f

Fone: 370-6261
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

Bairro Nova Brasilia � Janl.guâ do Sul � se

Antiga Arte tale

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

Sigilo Absoluto

Fone:372-0556 ou 991.2-81.1.4 Atendimento 24 horas

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

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETRÔNICA
j Alarmes

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
AHte4. de 6a.pr. a.�� d<U s� des� de <U<a. &mfvte44 t>U

íli:�, e«Pte eH<-�� <UH.�des� da.A�

�. MÓV�S

LINDAS MULHERES. " I >-. A

·EM 2 ENDERECOlPARA1MELHOR ATENDERVOCE!!!
{ .•.. '....

' �

re:' .�"v
g w,-

Eduarda Morena
Fernanda Loira

ATENDIMENTO 24 HORAS
em motéis, hotéis e residências

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro
. ,"� r'� j;S76�O.61·9�,

Barão do Rio Branco, 620 - Centro
�-,�, '''>)'<'<''<'-r:;'� Tr: 9909-4381

Precisa-se de moças

RompedOr 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

H: Wiuando Mrnslin - Bae wndi 275-1101/9104-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 9

telefonia e segurança

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

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

eletrônica e automação de condomínios.

Centrais telefônicas Intelbras

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

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

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

Instalação cabeamento estruturado
Coneçtores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e techos
Vídeo Porteiros

. I

Monitores (PIB e Color)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho

$istemas de gravações de imagens
.

/.

'

.. AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

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

Faça a diferença no mercado de trabalho!

(47) 275-8400

RU,a Domingos da �oYa, 227
. (em frente à Studio FM)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1 O CORREIO DO POVO

Recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

.

• AUXILIAR DE PRODUÇÃO Todos os setores (6923 JE - ES
6990 MO)
• AFIADOR DE FERRAMENTAS (6796 ES)
• ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSO (6798 ES)
• ARTEFINALlSTA (6708 JE)
• ASSISTENTE DE VENDAS (6845 JE)
• AUXILIAR TÉCNICO (6800 MO)
• AUXLlAR ADMINISTRATIVO (6996 JE)
• ALMOXARIFE (6949 ES)
• ANALISTA DETREINAMENTO (6942 JE)
• AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQ.INJETORA (6955 MO)
• AUXILIAR FINANCEIRO (6984 MO)
• AJUDANTE DE MADEIREIRA (6967 ES)
.' AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS (6987 MO)
• AUXILIAR DE CORTE (6981 MO)
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO em faturamento e RH (7000

MO)
• CALDEIREIRO (6732 MO)
• CALDEIREIROSERRALHEIRO (6634 MO)
• CONTATO PUBLICITÁRIO (6572 MO)
• COSTUREIRA (6970JE) ambos os sexos
• CONSULTOR DE VENDAS (6846 JE) para trabalhar em

Blu"menau
• CHACREIRO (6916 MO/6945 MO)
• CONFEITEIRA (6964 MO)
• CUSTOS (6978 MO)
• ENCARREGADO SETOR DE DESTOPADEIRA (6490 MO)
• ESCRITURÁRIA FISCAL/CONTABILIDADE (6935 JE)
• ESTOQUISTA, peças de automóveis (6926 JE)
• ELETRICISTA (AUTOMAÇÃO)PROGRAMAÇÃO CLP (6917

MO)
• FERRAMENTEIRO (6631 JE/6314 JE)
• FRESADOR/FERRAMENTEIRO (6827 MO)
• FRESADOR (6520 MO/6505MO/6921 JE/6975 ES)
• IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6985 JE)
• LAVADOR DEVEíCULOS (6945JE)
• MODELADOR (6637 ES)
• MONTADOR (6635 ES)
• MONTADOR COM CONHECIMENTO EM ELETRÔNICA (6763

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

MOPI)(6976 ES)
• OPERADOR COLADEIRA (7002 MO)
• OPERADOR DE SERRA-FITA (7001-MO)
• OPERADOR DE CALDEIRA (6999/7003 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)
• REPRESENTANTE COMERCIAL (6812 MO)
• RECEPCIONISTA (6988 ES)
• SERRALHEIRO SOLDADOR (6624 MO)
• SERRALHEIRO (6972 ES).
• SOLDADOR (6390 JE/6851/6977 ES)
• SUPERVI$OR DJ FERRAMENTARIA (6630 JE)
• SUPERVISOR DE VENDAS (6563 JE)
• SUPERVISOR OU LlDER DE PRODUÇÃO (6629 JE)
• TÉCNICO ELETRÔNICO (6150 JE)
• TELEVENDAS (6784 MO)
• TORNEIRO MECÂNICO (6620 MO /6504 MO / 6701 MO/ .

6974 ES)
• TECÉLÃO (6814 MO)
• TRAINEE (ENG. MECÂNICO) (6943 JE)
,. TELEFONISTA (6983 MO)
• VENDEDOR (6919 ES/6469 MO/6995 JE)
• VIGIA (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

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

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

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

mínima de 2 anos.
- Salário compatível com cargo

- Vale Transporte
- Vale Refeiçáo

- Produçáo
Enviar currículum:

servitecl@uol.com.br

Vagas - Jaraguá do Sul - Rua Epitácio Pessoa, 933 Tel. 276-0700
- Torneiro Mecânico
Ensino fundamental

completo, conhecimento
de dois anos na função.

Campo Grande - MS

(67) 398-4104
_ Operador de

Produção
Ensino médio em curso.

Para atuação em segundo
turno com montagem de
estruturas metálicas.

_ Atendente Interno e

Externo
Ensino médio completo

ou em curso. Ser
motorista habilitado

.

em categoria AB,
conhecimento básico

em informática.

_ Operador de Máquina
de Corte

Ensino médio completo
ou em curso.

Conhecimento em

informática básica,
dinamismo, agilidade.

_ Vendedor Externo
Ensino médio completo.
Ser motorista habilitado e

ter carro próprio. Vivência
em vendas. Facilidade na

comunicação verbal.

_ Auxiliar de Produção.
Ensino fundamental

completo.

- Auxiliar de
Departamento Pessoal.
Ensino médio completo.
Um ano de conhecimento

com rotinas de
Departamento Pessoal. _ Auxiliar Contábil

Para atuação em Jaraguá
.

Cursando ensino superior
do Sul. Necessário residir na área, necessário um ano

próximo ao bairro Barra do de conhecimento na
Rio Cerro. função.

-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.

_ Secretária Executiva
Bilingüe

Cursando ensino

superior em Secretariado
Executivo.

Inglês e Espanhol
intermediário.
Conhecimento

intermediário com

ferramentas do office e

internet. com Cláudia ou Andréa

V,ªgas - Guaramirim - Rua 28 de Agosto, 1445 Tel. 37�-09JJ9
• Operador de
Bobinagem

20 vagas. Ensino médio
completo, para

Atuação em indústria
de motores,

em segundo turno.
Necessário residir
na micro região de
Jaraguá do Sul.

- Auxiliar Químico
Têxtil

01 vaga. Ensino técnico na

área. Conhecimento
de seis meses na função.

_ Costureira
Conhecimento de dois

�. anos com qualquer tipo de
máquina industrial.

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

Salário médio de
R$ 1.000,00 por mês.

_ Auxiliar-de Produção
50 vagas. Ensino

fundamental completo
ou em curso.

Para atuação em

indústria
têxtil e metalúrgica.

_ Operador de Máquina
Guilhotina I Serra
05 vagas. Ensino
médio completo.

/"

Desejável conhecimento
na função.

- Auxiliar Contábil
02 vagas. Ensino médio
completo. Necessários

dois anos de conhecimento
em área de

escrituração fiscal.

sem experiência e 1

segurança pi serviço
noturno. Tr: 371-0314 ou

9977 -2316 cl Francisco.'

PRECISA-SE Moça ou

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

OFEREÇO-ME PI
trabalhar pintor. Tr: 9902-
5259.

OFEREÇO-ME PI
trabalhar como jornalista
cl registro profissional no
MTB. Tr: 9143-0040.

PRECISA-SE O'oméstica
I

cl experiência. R: Erick
Kaufmann. Jguá Esquer
do. Tr: 275-3725 ou 9933-
1220.

OFEREÇO-ME - PI
trabalhar de diarista, cl
referência. Tr: 273-5056,
cl Jandira.

PRECISA-SE Mensalis
ta, Bairro: Barra do Rio
Cerro. Tr: 376-0332.

OFEREÇO-ME - PI trab,
de doméstica, meio

período, registrada. Tr:

9104-2210após 15h.

PRECISA-SE De costu- OFEREÇO-ME Para trah.
reira pi cobertura e reta. de pintor cl 9 anos de
Tr: 273-0741 c/Ddete. experiência e referência.

Tr: 9902-5259 ou 273-

PROCURA-SE Marce-
- 0234.

neiro que fabrique mesa e

cadeiras infantis. Tr: 371-
8772 ou 91 01-3494.

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

experiência e referência:
Tr: 9902-5259 ou 273-
0234.

PROCURA-SE Moça pi
dividir no Centro. Tr:
9113-9552.

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

experiência e referência.
Tr: 9902-5259 ou 273-
0234.

PRECISA-SE 2 profis
sionais cf contratação
imediata. 1 garçom clou

\
.

RENDA EXTRA!• Torneiro Mecânico
03 vagas. Ensino
fundamental

completo, conhecimento de
dois anos na função.

_ Operador de Máquina
Extrusora

05 vagas. Ensino médio
completo. Dois. anos de
conhecimento na função.

Procuramos pessoas com visão
empresarial para oportunidade de
negócio baseado em casa ou

escritório. Liberdade de horárío.
Fornecemos treinamento e apolo,

. Informações:
(47) 9955-9782 / 275-3122

_ Operador de
Produção

20 vagas. Ensino médio
completo, para atuar em
setor de serralharia.

_ Operador de Corte e

Solda Plástica
05 vagas. Ensino médio
completo. Dois anos de
conhecimento na função.

* Classificados de linha Grátis somente para particular�s.
* Cada anunciante particular tem direito a 31inhas por ítem.
* O ítem anunciado veicula por 3 edições consecutivas, ficando",:
reservado ao anunciante, o direito de repetir o classificado por
mais três edições ou até que seu negócio tenha sido concluldo,
Para isso, deve-se entrar em contato com nossa atendente.
* Horário para anunciar: de segunda a se-xta-feira, das 8:00. às
12:00 e das 13:30 às 17:00, pelo tel.: 371-1919

.,
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CLASSIMais
CORREIO DO POVO 11

Criação de revistos em

quadrinhos e cartilhas de
treinamentos, manuais e

'

personagens.

Crincôo de revistas em..

quadrinhos educativas e

prornocionois, cartilhas infantis
e personagens.

Crioçõo de informativos,
revistos, jornais e relecses com

fotografias para imprensa.

R$ 00,
POR MÊS

''?
.
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.
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CLASSIMais

- GINECOLOGIA -

. (j,Jaslrrii
CRM/SC 1242 . TEGO 030179
•

o SOBRAClL 1.019

Vídeo-cirurgia,
.

Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose

Manipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

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

Receituário
ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

farmácia de manipulação
www.receltuarlo.com.br

v�.
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 FíSICA

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL
PELOS MESTRES DA ALEMANHA:

HANS-JÚRGEN REMMEL
ANDREAS GELLER

PROMETEU PARAR
DE FUMAR EM 2005?

Nós ajudamos.
Tratamento

antitabagismo com

Acupuntura
9955-0230 / 376-0698

�
HERBALIFE

, .,.,.

SAUDE Bc INFORMAÇAO

TERÇA-FEIRA,8 de Fevereiro de,�'005 '

Em alguns homens pode ocorrer a persistência dos sintomas de
uretrite sem sinais objetivos da mesma. Uma secreção mucóide e

clara (translúcida) persistente, não caracteriza anormalidade por si
SÓ e é relativamente comum mesmo após um tratamento

adequado.

o controle (avaliação e tratamento) das(os) parceiras(os) é
recomendável em todos os casos de DST.

Doenças Sexualmente Transmissíveis
Fonte: Http://www.dst.com.br

Na condução do tratamento de uma DST é importante o controle
de cura, isto é, a reavaliação clínica e laboratorial após o término do
tratamento. Algumas doenças podem persistir apesar da sensação
de melhora relatada pelo paciente. Este é também um dos riscos da

auto-medicação pois o controle de cura adequado deve ser feito

por um médico com vivência nesta área.

Na auto-medicação, além dos riscos de ingerir um medicamento
inadequado e sem o conhecimento dos seus potenciais efeitos

, colaterais, corremos o risco de camuflar a doença, quando o

medicamento por alguma de suas ações, promover apenas uma
melhora dos sintomas, sem determinar a sua cura definitiva.

Cuidado com a "empurroterapia" praticada por balconistas de
farmácia. Eu costumo dizer que a mesma equivale a uma "roleta
russa" invertida ...

As mulheres são mais susceptíveis a infecção e desenvolvem

complicações com maior frequência do que os homens, sendo
portanto a morbidade das DST maior nas mulheres.

Em geral, os agentes etiológicos das DST tem o trato qenital
humano como único reservatório e sobrevivem mal ou não
resistem fora do corpo humano.

As doenças sexualmente transmissíveis persistem nas populações
humanas caracterizadas por elevados índices de troca de parceiros
sexuais.

Pesquisas de comportamento sexual concluiram índices de maior

aquisição de parceiros sexuais são mais frequentes entre homens
do que entre mulheres;entre os homosexuais masculinos do que
entre os heterosexuais; entre as pessoas atendidas em clínicas de
DST do 'que entre a população em geral; entre adolescentes e

adultos jovens do que entre os adultos mais velhos.

Já existe comprovação de que as doenças que causam úlceras
"

genitais facilitam a transmissão do HIV.

A infecção uretral gonocócica assintomática parece resultar de uma

condição estável entre parasita-hospedeiro e pode persistir por até
6 meses caso não seja tratada.

o virus da Hepatite B é o único agente de DST para o qual existe
vacina eficaz atualmente.

, ,

Sexo Seguro
Sexo seguro é o sexo sem o risco de ser contaminado ou contaminar

o(a) seu (sua) parceiro(a) com doenças sexualmente transmissíveis.

Esta segurança só poder ser atingida através do sexo monogâmico
com parceiro(a) sabidamente sadio(a) ou quando o sexo é realizado

sem o contacto ou troca de fluidos corpóreos como esperma,
secreção vaginal,sangue e leite.

A segunda situação é obtida através do uso da camisinha,camisa-de
vênus, condom (do latim condare, que significa "proteger") ou

preservativo. A camisinha é um objeto de material elástico, derivado
da borracha (látex), relativamente resistente que envolve os genitais
masculinos (mais usado) ou femininos durante o coito, impedindo o

já citado contacto entre os fluidos corpóreos das pessoas que estão

praticando o relacionamento íntimo.Além da proteção contra as DST

os preservativos constituem um método anticoncepcional seguro,
quando usados adequadamente.

O mercado diversificou muito a industrialização das camisinhas. Hoje
encontramos camisinhas texturizadas, com formatos especiais,
coloridas,lubrificadas,com perfume,sabor,etc.

'!j

As recorrências (retorno das manifestações) podem ocorrer e isso
deve ser lembrado antes de se atribuir culpa a um(a) parceiro(a)
"não confiável".

Um episódio de uretrite não imuniza a pessoa de infecções
subsequentes.

Grande parte da lesões iniciais da sífilis passa desaperbida nas

mulheres em função de razões anatômicas e pelo caráter não
doloroso do cancro primário.

É cada vez mais frequente a associação de dois agentes causando '

uma uretrite ou vaginite. As associações mais comuns são:
Gonorréia + Uretrite por Clamídia
Gonorréia + Tricomoníase
Triomoníase + Uretrite por Clamídia

Os programas de controle das DST tem caracteristicas comuns e

visam:

-modificação do comportamento de risco

-promoção do uso dos preservativos
-tratamento dos casos sintomáticos

-detecção das infecções assintomáticas
-investigação dos contactos sexuais das pessoas infectadas

GLOSSÁRIO

Cancro: úlcera, ferida.
Uretrite: infecção da uretra. Sintomas característicos são a secreção'
uretral e ardor ao urinar e/ou prurido uretral.
Prurido: coceira.
Úlcera: lesão na superfície da pele ou mucosa, causada pela perda
superficial de tecido, geralmente com inflamação.
Vaginite: infecção da vagina. Corrimento vaginal.
Vulvite: infecção da vulva.

Vulvovaginite : infecção da vulva e vagina.
."
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