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Em vigor
Os Estados Unidos, maior

emissor global de poluentes,
não assinou o Protocolo de

Kyoto, que entrou em vigor
à meia-noite de Nova York
(3hOO em Brasília) para
impor limites e metas para a

redução de emissões de
dióxido de carbono (C02) e

cinco outros gases causa

dores do efeito estufa. O
tratado foi ratificado por 140

nações responsáveis por mais
de 55% das emissões atuais.

Autoridades da área am

bientai de vários países
reuniram-se ontem no

mesmo centro de conven

ções em Kvoro onde, em

1997, o pacto foi elaborado.
A solenidade foi classificada
como um histórico primeiro
passo da humanidade pata
conter o aquecimento global
e amenizar as mudanças
climáticas e seus efeitos
catastróficos. O governo
americano assinou o pro
tocolo em 1997, mas o

FRASES

Senado dos EUA recusou-se

a ratificá-lo por temer que a

adesão ao acordo causasse

problemas à economia do

país. O governo americano

também reclama que outros

grandes emissores de

poluentes, como China e

Índia, não teriam de se ater

às exigências do documento
ambiental. A atitude dos

últimos anos e exige que 35

países industrializados
contenham suas emissões de
dióxido de carbono e cinco

outros gases resultantes da

queima de petróleo e carvão.

A não ratificação do
Protocolo por parte dos
Estados Unidos é um sinal de

que o governo norte

americano não dá a

� O Protocolo de Kyoto foi ratificado por
140 nações responsáveis por mais de
55% das emissões atuais

EUA reflete perfeitamente o

espírito do presidente
George WBush, que, desde

que assumiu, tem priorizada
os conflitos internacionais e

o crescimento da economia

interna, não importa a que
custo. Em suma, o acordo
ambiental negociado em

1997 em Kyoto e que leva o

nome da antiga capital
japonesa foi ratificado por
140 nações ao longo dos

importância devida às

questões ecológicas e não se

incomoda nem um pouco em

continuar poluindo.o planeta
em troca de riquezas e bens.
Não é concebívelque o país
campeão na emissão de gases
causadores do efeito estuda

fique de fora desta iniciativa,
que vem sendo negociada há
oito anos. A questão am

biental e mais especifi
camente o efeito estufam
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tem preocupado, hri muitos
anos, cientistas e kmbien
talistas do mundo todo, que
vêem alertando a comuni

dade internacional sobre a

possibilidade de um dese

quilíbrio ecológico de

proporções irreversíveis, com
prejuízos para todos os seres

vivos do planeta. Infeliz
mente, apenas os países
considerados ricos assinaram
o Protocolo. A Austrália,
considerada uma nação
desenvolvida, também rejei
tou o Protocolo. Países emer

gentes como a China e a Índia
igualmente ficaram de fora e

outras nações também emer

gentes que teriam condições
de investir' na redução de
emissões, estão desobrigados
a isso. A obrigação de veria

ser de todos, em diferentes

graus. Mas toda a humani
dade deveria ser conscienti

zada sobre a importância da

redução do efeito estufa para

que o planeta tenha um futuro.

'Esse ano teremos mais tempo para montar um time e queremos evitar o rodízio de atletas

que teve �m 2004. Depois da boa campanha,o nome do Juventus voltou ao cenário do futebol';

• Alcir Pradi, diretor do Grêmio Esportivo Juventus, acreditando que terá mais facilidade para montar um bom time em 2005.

/

Mun o I Pessoas & Fatos I
� SRI LANKA

Bebê 81" é devolvido
aos pais no Sri Lanka
o bebê de quatro meses levado dos braços de
sua mãe pelas águas do tsunami de 26 de
dezembro de 2004 foi entregue a seus pais
numa reunião diante da Corte de Justiça
realizada ontem, em Kalrnunai: Sri Lanka, depois
de semanas de batalha para recuperar a criança.A
reunião, que ocorre apenas dois dias depois de
provas gen'éticas terem confirmado a identidade
dos verdadeiros pais, pôs fim a um drama que
comoveu o mundo. Inicialmente, nove casais
reivindicavam a paternidade do bebê,
encontrado nos escombros do tsunami algumas
horas depois da tragédia. (AE)

� IRÃ

Explosão pode ter sido causada
por queda de tanque de avião
A televisão estatal iraniana noticiou ontem

que uma explosão ouvida na região de
Deilam pode ter sido causada pela queda
acidental do tanque de um avião que
sobrevoava a área. A emissora estatal não
forneceu muitos detalhes, mas disse que
autoridades locais sugeriram que essa seria
uma hipótese provável para a explosão.Um
porta-voz do Ministério de Interior do Irã não

confirmou os relatos da explosão nem soube
dizer se baterias antiaéreas teriam sido
acionadas.Deilam fica na provlncla de Bushehr,
cerca de cem quilômetros ao norte do local
onde o Irã possui uma usina nuclear. (AE)

Tribunal nos EUA ordena

que [ornalistas revelem fontes
Um tribunal de apelações ordenou que os

jornalistas Judith Miller, do New York Times, e
Matthew Cooper, da revista Time, testemunhem
perante um grande júri e revelem as fontes que
lhes revelaram a identidade de uma agente
secreta da ClA. O veredicto não é definitivo e os

advogados do New York Times e da Time
recorrerão à Suprema Corte contra a ameaça de

prisão.5egundo a decisão judicial,Miller eCooper
devem responder a uma citação judicial para
prestar declarações ao júri que investiga se

alguém do governo Bush repassou ilegalmente
a identidade da espiã à imprensa. (AE)

.

� VENEZUELA

Venezuela eColômbia anunciam
fim do impasse diplomático
Os presidentes da Venezuela, Hugo Chávez, e .

da Colômbia, Alvaro Uribe, contornaram
oficialmente ontem, no Palácio Miraflores, a crise
diplomática e comercial deflagrada pela prisão
de um dirigente das Forcas Armadas
Revolucionárias da Colômbia (Farc) em território
venezuelano durante uma operação
coordenada por Bogotá, em meados de
dezembro.Ao final de um encontro de seis horas,
os dois presidentes concordaram em cooperar
na luta contra o terrorismo e o narcotráfico na

região e em se coordenar de forma mais intensa
sobre questões de segurança, em um claro

esforço para enterrar o conflito. (AE)

� UCRÂNIA

Ucrânia vai revisar cerca
de �.OOO privatizações
o novo governo da Ucrânia vai contestar na justiça

.

a privatização de cerca de 3.000 empresas estatais,
afirmou ontem a primeira-ministra Yuliya
Tyrnoshenko,Muitas das privatizações na Ucrânia
ocorreram sob 'circunstâncias suspeitas, com
companhias sendo vendidas a preços considerados
muito baixos, muitas vezes para pessoas com

relações próximas com o ex-presidente Leonid
Kuchma. O presidente Viktor Yushchenko, que
assumiu o poder nomês passado, havia prometido
na campanha que iria examinar as privatizações. O
número citado por Tymoshenko dá a primeira
indicação da amplitude-da campanha. (AE)

� INOIA

índia e Paquistão acertam
funcionamentode linhadeônibus
Depois de mais de um ano, as negociações
de paz entre [ndia e Paquistão começam a

render frutos concretos. Ontem, os dois lados
chegaram a um acordo para colocar em
funcionamento a primeira linha de ônibus a

ligar as capitais da conturbada e dividida

região himalaia. A linha percorrerá uma estrada
na encosta dos altos picos da cordilheira do
Himalaia e possibilitará a retomada do contato

entre famílias separadas há décadas pelos
Exércitos de fndia e Paquistão.O acordo de
reconexão rodoviária entre as porções, indiana e

paquistanesa da Caxemira também aumenta a

esperança de que os rivais alcancem a paz. (AE)o
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Universidade de São Paulo, Capital.

Câncer de boca
Aldo Adolar Maul"

Somente depois que passei pela amarga experiência dequi
perdermeu irmão acometido de câncer na boca, sem. ser fumanl
não ingerir bebidas alcoólicas nem pertencer a grupos de risco e

todos os anos passar por toda uma bateria de exames de saúde pelos
muitos convênios que este possui, como diretor aposentado da I
Petrobrás Distribuidora, me interessei em pesquisar algo a respeito:
assim comoo câncer do meu irmão, geralmente, quem "descobre" o
mal é o dentista, que tem mais contato com a boca e arredores dos

pacientes; que quando você sentir dor, já é tarde e a cura muito

difícil, com seqüelas horríveis; que este tipo de câncermata três mil
brasileiros todos os anos e é a quinta maior incidência de Câncer,
acometendo três vezes mais os homens do que as mulheres, por
enquanto, mas tende a igualar-se agora que as mulheres, de um

modo geral, fumam mais do que os homens e ingerem bebidas
alcoólicas em quantidades cada vezmaiores.

O diagnóstico tardio é a principal causa do elevado índice de

óbitos. De acordo com levantamento doMinistério da Saúde (MS),
o câncer de bocamata trêsmilbrasileiros a cada ano, o que representa
30% dos dez mil casos detectados no mesmo período. O elevado
índice de óbitos é causado principalmente pelo diagnóstico tardio, o
que acontece em 80% das ocorrências, inviabilizando a cura e

oferecendo ao paciente uma sobrevidamáxima de cinco anos.
A detecção de que algo está errado na boca é muito simples e

pode ser feita sem sair de casa. Para isso, basta parar diante do espelho
e observar se existem alterações de coloração e textura na mucosa

bucal. "Em um local bem iluminado, a pessoa deve verificar a

presença deferidas que permaneçam por mais de 15 dias e o

surgimento de manchas. É importante também apalpar o pescoço e

a região abaixo do queixo em busca de elevações e caroços".
Se alguma dessas alterações for identificada, o indivíduo deve

procurar imediatamente um dentista ou ummedico para que exames
mais precisos como a biopsia e a citologia esfoliativa sejam realizados.

Sangramentos e falta demobilidade na língua também sãomotivos

de preocupação e devem ser avaliados por um especialista.
Nona causa de mortalidade entre os tipos de câncer, os tumores

na boca atingem três vezes mais homens do que mulheres. As
substâncias são fatores de irritação química na mucosa, mas as lesões
cancerosas também podem ser desencadeadas através de irritação
mecânica resultantes damá higiene bucal, comoO'tártaro e dentes
deteriorados por cárie. Basta verque 50% dos doentes são analfabetos,
que ganham até um salário mínimo e não costumam higienizar a
boca três vezes ao dia com escova e fio dental.

A cura é alcançada através da remoção da lesão através de

procedimento cirúrgico, o que em estágios avançados da doença
podem representar perda de dentes, departe do lâbiô ouaté mesmo
da mandíbula. "Atualmente, existe uma sériede métodos para que
o paciente tenha uma vida normal após a operação",como próteses
faciais e ortodônticas. Se a patologia for diagnosticada apenas quando
o paciente já apresenta dor, um dos últimos sintomas desse tipo de

câncer, a dimensão da lesão impede a remoção e tudo que pode ser
feito é tentar deter o avanço com rádio ou quimioterapia."

'Para que o procedimento seja realizado é preciso fazer um
tratamento odontológico completo, com remoção de raízes residuais,
restauração de dentes cariados e todos os outros processos necessários

para minimizar os riscos de-infecção pós-operatórial Mas a indicação
dos dentistas e dos médicos é que a remoção da lesão seja feita omais

rápido possível, evitando seu crescimento e comprometimento de
dentes e ossada facial.

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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� Clima
A secretária da Secretaria de

Desenvolvimento, Niura Demarchi

dos Santos e o prefeito de Massaran

duba, Dávio Leu discordaram ontem

durante a solenidade de posse da

nová diretoria da Amvali. Na avaliação
de Leu, o governo do Estado errou 'ao
aprovar a criação do Fundo de

Assistência Social, que vai sermantido
com verbas do INSS. No parecer do

prefeito de Massaranduba e vice da

Fecam (Federação Catarinense de

Municípios) o "Estado deveria arcar

totalmente com esse custo':

� Medida
O prefeito de Corupá, Conrado Muller,
tomou uma decisão bastante drástica ao

enviar projeto de lei à Câmara de

'Vereadores propondo a redução do

auxílio-profissional de 80% para 50%,
oferecido aos funcionários públicos que
estão cursando o ensino superior. A
medida não agradou ao funcionalismo

de Corupá, que compareceu à sessão

da Câmara no dia 10 último para mostrar

a insatisfação e pressionar os vereadores
a rejeitarem o projeto, até porque estão

sem aumento de salário já há algum
tempo.

� Empenho
o primeiro grupo de 150 homens do

.

Exército deixou ontem Belém rumo a

Altamira, no sudoeste do Estado, onde
vai dar suporte a órgãos fundiários e

ambientais no combate à grilagem de

terras e desmatamento ilegal. Em

Anapu três pessoas foram assassinadas

nos últimos quatro dias, entre elas a

missionária Dorothy Stang. O

comandante da 8" Região Militar,

general Jarbas Bueno da Costa,
informou que a tropa de Belém se

integrará a outras que estão seguindo
de Manaus e Marabá.

� Trabalho
A primeira sessão do ano da Câmara de

Vereadores de Jaraguá do Sul acontece

hoje à noite, a partir das 19h15. Dois

projetos devem ser votados pelos
vereadores. Um deles é o que propõe a

doação de ares de terra de três mil

metros quadrados para o 14° Batalha da

Polícia Militar. O outro projeto a ser

votado hoje é o que dispõe sobre o

repasse de verbas para a Apae
(Associação dos Pais e Amigos dos

Excepcionais) no, valor de 250 UPMs

(Unidade Padrão dos Municípios}ao mês.

O valor da UPM está em R$ 84,39.

POSSE

Walter Zimmermann assume

CAROLINA TOMASELLI

. � Cerimônia de posse
da nova diretoria

foi realizada ontem

na Acijs

JARAGUÁ DO SUL - Prefeitos,
vereadores e outras lideranças
políticas, institucionais e empresariais
da microrregião participaram da
cerimônia de posse da nova diretoria

da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu), na
Acijs (Associação Comercial e

Industrial de]araguá do Sul). O
prefeito de Barra Velha, Walter

Zimmermann (PFL), assumiu a

presidência da associação para

mandato de umano, emsubstituiçâo
ao prefeito de Schroeder, Felipe Voigt
(PP), que estava interinono cargo.

O prefeito de Jaraguá do Sul,
MoacirBertoldi (PL), foi confirmado
para a primeira vice-presidência da
entidade e o prefeito de Corupá,
ConradoMuller (PP), para a segunda
vice-presidência. Os prefeitos de

Guaramirim e Schroeder, Mário

Sérgio Peixer (PFL) e Voigt,
respectivamente, assumiram como

efetivos do Conselho Fiscal, e os

presidentes das Câmaras de

Vereadores de Corupá e Mas

saranduba, Bernadete Hillbrecht

(PMDB) e Almir Trevisani (PFL),
ficaram como suplentes.

OSAICO�INTERINO-----------------------"(
� Jornalistas

.

Todos os repórteres que compare
ceram ontem à posse da nova

diretoria da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu) foram
surpreendidos com as demons

trações de carinho e atenção
demonstradas pelos presentes em

função do Dia do Jornalista, come
morado ontem. O mais interessante

é que a maioria dos jornalistas não

sabia da data. Mesmo assim, todos se

sentiram valorizados com a atenção
e respeitos demonstrados pelos
integrantes da Amvali e SDR.

a presidência da Amvali
RAPHAEL GÜNTHER

Zimmermann aponta o aterro sanitário regional como umas das prioridades

Entre as metas frente à asso

ciação, Zimmermann destacou o

projeto de construção de um aterro

regional para atender osmunicípios
daAmvali, proposta que vem sendo

discutida nos últimos dois anos. Barra

Velha, lembra o presidente, já conta
com uma área com licença ambiental
da Fatrna (Fundação doMeioAm
biente). "Hoje, temos um customuito

alto para depositar o lixo emBrusque,
cercadeR$ 6O,OOpor tonelada.Como
presidente da Amvali, gostaria de

rever essa questão e solucionar esse

problema regional", discursou.
Outra meta apontada pelo

presidente trata da obra na foz doRio
Itapocu, que desemboca na lagoa de
BarraVelha, com sete quilômetros de
extensão. Segundo ele, com as

enxurradas freqüentes e o canse:

qüente aumento no nível do rio, a

região vive problemas de assoreamen
to. "Na última vez, o rio se deslocou

dois quilômetros ao norte", revelou.
Na cerimônia de posse, a

secretária-executiva da Amvali,
, Maria Tereza Nora, relatou as

atividades desenvolvidas ·pela
associaçãonoanopassado, nos setores
de Contabilidade, Arqui-tetura e.

Urbanismo, Tributação e

Admiriistração, além de relatar os

conselhos onde aAmvali atua.Maria

também apresentou asmetas para este

ano que tratam, basicamente, do
assessoramento aos municípios na

elaboração dos instrumentos de
planejamento e de projetos, revisão
dos planos diretores, implantação do
sistema para análise e acom

panhamento da atividade eco

nômica microrregional, e

assessoramen:to nos projetos do

aterro sanitário regional e

Consórcio das Águas.A secretária

apontou, ainda, as metas da

associação em longo prazo.

Müller propõe redução do auxílio-profissional aos servidores
·�·f

CORUPÁ - O. prefei tó (F'Jl1c1o de Manutenção e De

Conrado 'MuILe� (PP} enca-'� senvolvimento do Ensino Fun

m inho u ,
na' pr ime ir a �essão'�' darnental e de Valorização do

ordinária da "Câmara de Ver- _ Magistério}, e o' funcionário

eadores, r��Íizada na terça-feira; arcava com os 20% restantes.

proposta de alteração do projeto
"

Segundo o prefeito, a inten-

que trata da soncessão de çãodo governo corn o novo pro-

auxílió profi:s.sjorial aos servidores.' jeto � fazer com que um número

públicoSlnurli�ipais. O auxílio é maior de funcionários receba o

uma espécie '(�� q,91?a �e.estudq_� .

berief,ídQ, a partir da aprovação
concedida pela Prefeitura aos da lei. "Tivemos informação de

funcionários matriculados em �_ q u e algumas pessoas não

curso superior.
.

conseguiram receber o auxílio no

Muller. prcpõ e que a ano-passado, por isso resolvemos
Prefeitura contribua com 50% do 'diminuir o valor para poder
valor da mensahdade; de cada. -�tender a todos, até porque nosso
funcioná�i.o. Ai·'�dni.i,histraçãQ,. _orçamento é reduzido",
municipa-l anterior' financiava' salientou.
80% das despesas com gr a- No entanto, os servidores

duação, através do Fundef municipais, a maior parte pro-
I

I
I
1
t,

fessor e acadêmico de pe

dagogia, não aprovaram a idéia
e estiveram presentes na sessão

da Câmara para pressionar a

rejeição da proposta pelos
vereadores.

A presidente da Casa,
Bernadete Hillbrecht (PMDB),
informou que o projeto já foi
encaminhado para análise das

comissões, montadas na sessão

extraordinária realizada: em IOde

janeiro. Lembra que as comissões

têm dez dias para apresentar

parecer sobre o projeto.
Bernadete informa, ainda, que
o u tro s três projetos foram
encaminhados pelo Executivo na

sessão de terça-feira, além de
duas indicações de vereadores.

•

RAPHAEL GÜNTHER

Bernadete informa que projeto
já foi encaminhado às comissões

Pcixer encaminha novo projeto
que cria pasta de Bem-Estar

GUARAMIRIM - o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) in

formou que deve encaminhar

hoje à Câmara de Vereadores

novo projeto que propõe a

criação da Secretaria de Bem

Estar Social. Na semana passada,
projeto semelhante, que tratava
não apenas da criação da pasta,
mas dispunha sobre toda a

organização administrativa da

Prefeitura, foi rejeitado pela Casa
com cinco votos contrários. A

proposta vinha sendo alvo de

críticas por parte de alguns
vereadoresem função da criação
de seis novos cargos comis

sionados.
Peixer disse que acredita na

aprovação do projeto, pois
atende pedido de alguns
parlamentares, que sugeriram
uma lei e s p ecífi c a para a

secretaria, ao contrário da

proposta anterior do Executivo.

"Os vereadores João Deniz e

Maria Lúcia falaram que tinham

pré-disposição em aprovar o

projeto se fosse específico",
completou, lembrando que os

quatro vereadores do PP são

favoráveis à proposta.

Quando rejeitaram o projeto
anterior, os vereadores João
Deniz Vick e Maria Lúcia

Richards, ambos do PMDB,
alegaram que não concordavam

com a criação dos cargos de

se'cre tár io-adjun to de saúde,
chefe de setor de manutenção
de cemitério e secretário

executivo de Gabinete, previstos
no projeto anterior. "Se fosse só a

Secretaria de Bem-Estar eu seria

favorável. Agora com a criação
dos demais cargos eu sou contra",
afirmou Maria Lúcia.

Segundo o prefeito, a nova

proposta contemplará quatro'

cargos de confiança: secretário,
assessor, chefe do setor de

assistência à criança e ao

adolescente e chefe do setor de

assistência ao adulto e idoso. A

intenção, explica, é fortalecer o
desenvolvimento social do

município, promover a expansão
dos projetos já existentes e

implantar novos projetos. Lembra
que o governo federal conta com

diversos programas sociais, que
poderão ser executados com a

implantação da pasta. "Depois
de um amplo estudo pela
secretaria e pelo Conselho de

Assistência Social, vamos buscar

recursos, especialmente' em
âmbito federal, para executar os

projetos", garantiu.

Peixer ressalta que novo projeto
trata apenas da. criação da pasta

ESTADO DE SANTA CATARINA/ PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim/Vara Única
Rua 28 de Agosto, 2.000, Prédio,Centro,' CEP 89270·000, Guaramirim

- SC

Juiz (a) de Direito: Karen Francis Schubert

Escrivã (o) Judicial: Sand'ra Maria Weber Dias

EOITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS

Espécie e Número do Processo: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente,

026,04.000649·8.

Exequente: Militino José Kleis

Executado: Luiz Carlos Dognnini
Citando (a) (5): Executando: Luiz Carlos Dognini, atualmente encontra-se em lugar incerto e

•

ignorado.
Valor do Débito: R$7.027,S'. Data do Cálculo: 22.03.2004.

Por intermédio do presente, a (s) pessoa (s) acima identificada (s),atualmente em

local incerto ou não sabido, fica (rn) ciente (s) de que, neste Juízo deDireito, tramitam
osautos do processo epigrafado,bem como CITADA (5) para,em 24 (vinte e quatro)
horas, contadas do transcurso do prazo deste edital, afetuar(em) o pagamento do

principal,acessórios, honoráriosadvocatícosedespesas processuais,ou garantir(em)
o juízo,através de nomeação de bens à penhora, observada a gradação estabelecida
no art. 655, do C'PC, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se emmomento posterioradequado, a interposição de embargos, em
, O (dez) dias. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia do Juízo, proceder-se-á .

a penhora ou arresto de bens do executado. E, para que chegue ao conhecimento
de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital,o qual será afixado no
local de costume e publicado na forma da lei.

Comarca deGuaramirim (SC), , 5 de fevereiro de 2005.

e,

',. Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ECONOMIA

INFOR ECP

� MERCADO

TAM atinge recorde
As duas maiores companhias aéreas brasileiras, a TAM e a Varig,
tiveram aumento na fatia de mercado no transporte aéreo
doméstico em janeiro e melhoraram a ocupação de seus

aviões. Elas abocanharam a participação de mercado da Vasp,
que no mês passado deixou de operar nas suas últimas oito
rotas regulares, ficando apenas com serviços de transporte de
encomendas. A TAM atingiu posição recorde como líder de
mercado. A Gol manteve praticamente inalterada sua posição
no market-share em janeiro, com 23%.A TAM atingiu 44,35%
de rnarket share no mês passado, maior participação de
mercado doméstico já conquistada pela companhia em um

mês.

� REAÇÃO,
Entidades repudiam a MP 232
o repúdio à Medida Provisória 232 produziu está semana uma

das maiores manifestações do setor privado contra o governo
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mais de mil entidades
e associações de prestadores de serviços - entre advogados,
médicos, engenheiros, educadores e comerciários - lançaram
em São Paulo um manifesto contra o aumento de carga
tributária previsto na MP. Lido pela atriz Beatriz Sega li, que
representou a classe artística, o manifesto da chamada Frente
Brasileira contra a MP 232 será entregue aos parlamentares
hoje, em Brasília.

� JUROS

Copom anuncia nova taxa
Os últimos aumentos promovidos pelo Comitê de Política
Monetária (Copom) na taxa Selic (18,25% ao ano) garantiram
a volta do Brasil ao topo do rankinq dos maiores juros reais
(taxa básica menos a inflação projetada para os próximos 12

meses) do mundo, de 11,8% ao ano. Se a expectativa do
mercado for confirmada e o Copom elevar em mais 0,5 ponto
porcentual a Selic, a taxa de juro real do País atingirá 12,3% ao

ano, segundo levantamento da consultoria GRC Visão. Com
isso, o Brasil ampliará a diferença para a Turquia, segunda
colocada no ranking de maiores juros reais do mundo, com
taxa de 7,5%, destaca o economista e gerente de produtos da
GRC, Alexsandro Aqostini Barbosa.
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OFERTA

Comércio local preparado
pra as vendas dePáscoa

ELls BINI

� Variedade e

facilidades de

pagamento
são os atrativos

I

]ARAGUÁ DO SUL- A partir da
semana que vem, os super
mercados da região começam a

oferecer aos consumidores uma

variada linha de ovos de Páscoa,
esperando superar as vendas de
2004. A rede de Supermercados
Breithaupt planejou uma compra
de chocolates 30% acima do que
foi oferecido no ano passado e o

supermercado Angeloni vai
aumentar a sua oferta em 10%.

De acordo com o gerente
comercial da rede de hiper e

supermercados Breithaupt,
Sérgio Kuchenbecker, alguns
produtos já estão sendo expostos,
mas a maior parte estará nas

prateleiras na próxima semana.

"Quem faz as compras an

tecipadamente vai ter uma

grande, variedade de produtos à

sua escolha, o que não acontece

com os que deixam para a última
hora", observa Q gerente. Além
de marcas conhecidas, também

Coelhos e ovos de chocolate já começam a ser expostos

estarão disponíveis chocolates estadual na venda de ovos de
caseiros artesanais. Para in- Páscoa, tendo vendido cerca de
crementar as vendas a rede vai' 500 mil ovos em todo o estado em
facilitar o pagamento com .2004, colocará à disposição dos

cheques pré-datados para até 60 consumidores 12 marcas

dias. diferentes de chocolate,
O supermercado Angeloni, incluindo um mix de chocolates

que há cinco anos é recordista importados da Alemanha, Itália

e Suíça, além de ovos caseiros
artesanais. Segundo informou o

gerente de negócios da Divisão
de Mercearia da rede Angeloni,
Flávio Pereira, a expectativa é

que na unidade de [araguá do Sul
sejam vendidos cerca de 15.500

ovos, contra os 14 mil do ano

passado. As condições de

pagamento também serão

facilitadas com cheques pré
datados. "Clientes do cartão

Angeloni poderão pagar suas

compras em sete vezes", informa
Pereira.

O'gerente do supermercado
Brasão, unidade da Vila Rau,
Egon Sieves, observa que os

consumidores costumam deixar
suas compras para a última hora,

.

por isso, os ovos de Páscoa,
incluindo marcas tradicionais e

chocolates caseiros produzidos no
município, também estarão

disponíveis a partir da próxima
semana. Para garantir boas

vendas, o Brasão, a exemplo dos
outros mercados, vai facilitar as
formas de pagamento, aceitando
cheques para até 75 dias. De
acordo com Sieves os ovos de
chocolate médios e pequenos são

os mais vendidos, o que confirma
informações de ou tros

superrnercadistas.

Mercado Público Municipal também oferece opções
]ARAGUÁ DO SUL- No Mercado

PúblicoMunicipal os consumidores
também tem opções de compras

para a Páscoa. A Apeafa (Asso
ciação dos Pequenos Produtores
Familiares Artesanais) e a filial da
Casa do Chocolate, instalados no
local, dispõem de ovos de chocolate
industriais e caseiros, cestas e

coelhinhos para decoração, entre
outros produtos.

Á Casa do Chocolate oferece,

além de produtos prontos, barras
de chocolate em quilo, para quem
pretende fabricar seus próprios ovos
de Páscoa, com preços que variam
entre R$ 6,00 e R$ 17,00. Os ovos,
bombons, trufas recheadas e

coelhos de chocolate produzidos
pela empresa com chocolate da
marca Garoto, são vendidos a R$
35,00 o quilo. Os chocolates
industriais das marcas Garoto e

Nestlé estão sendo vendidos a R$

Petrobras quer vender em
leilão energia de termoelétricas

DA REDAÇÃO - A P�trobras
quer aproveitar o leilão de energia
nova que será realizado pelo
governo em junho para.
"desencalhar" suas térmicas. A
estatal apresentou proposta para
vender mais de 3 mil megawatts
(MW) no leiÍão - cerca de 30% do

. total de 10,9 mil ofertados - gerados
por usinas que não dão retorno

devido ao excesso de oferta de

energia no País. O leilão é visto

como tábua de salvação também

para parceiros da estatal em
térmicas sob litígio, como EI Paso e

MPX, e para os investidores em

usinas emergencias, cujos
contratos com o governo estão

chegando ao fim.
As 48 empresas habilitadas pela

Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) a participar do
leilão apresentaram projetos já em
andamento, mas que não têm

mercad� definido. São as

chamadas "usinas botox", projetos
que entrararnern operação depois
de 2000, mas que estavam sem

contrato de venda de energia até
16 de março do ano passado. O
leilão, considerado o principal
teste para o novo modelo do setor
elétrico - já que vai definir novos
níveis para o preço da energia no
Brasil -, garante aos vencedores
contratos de longo prazo com as

distribuidoras a partir de 2009.
Na época do racionamento,

a estatal recebeu a determinação
do governo para contribuir na

expansão do parque gerador de
energia e acabou se tornando um

dos maiores investidores do setor
elétrico brasileiro. Com a redução
no consumo e o aumento das
chuvas, a empresa passou a ter

prejuízo. Nos nove primeiros meses
do ano passado, por exemplo, a

área de energia da estatal teve
perdas de R$ 22 milhões.

55,00. A empresa também oferece
a opção das cestas de Páscoa, com
preços entre R$ 10,00 e R$ 15,00.

Para este mês e para março, a
Casa do Chocolate tem agendados
vários cursos que ensinam a fazer
ovos decorados, recheados e

personalizados, entre outros.

Interessados emparticipar poderão
obter infotmações a respeito dos
cursos pelo telefone 275-2450 ou

na loja do Mercado Público;

A Apeafa, que durante o ano é

especializada na venda de pães,
bolos, cucas, bolachas, conservas,
defumados, pratos congelados e

doces caseiros, também está ofere
cendo ovos de chocolate, bombons,
trufas e cestas de vime. Quem
comprar chocolates ali poderá
preencher um cupom para
concorrer a um ovo de Páscoa de
três quilos da Casa do Chocolate. O
sorteio acontece no dia 26 demarço.

Criação de emprego com

carteira assinada bate recorde
DA' REDAÇÃO - O emprego

formal continuou crescendo neste
início de ano, com a abertura de
115.972 postos de trabalho em

janeiro. É um número cerca de
15% superior ao de janeiro de
2004, que havia registrado a

criação de 100.106 vagas. Os
dados constam do Caged
(Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados, divulgados
ontem pelo ministro do Trabalho,
Ricardo Berzoini.

.

Na divulgação dos dados,
Berzoini chamou a atenção para o

fato de janeiro apresentar o melhor
resultado 'para o mês da série
histórica do Caged. Ele destacou a

elevação generalizada do emprego
em todos os setores' da economia,
com predominância para o setor de

serviços (54.501 postos de trabalho
a mais) e a indústria de
transformação (32.844 empregos).
De acordo com Berzoini, o

""

emprego formal está em expansão
-

por causa do dinamismo do
mercado interno e o bom

desempenho das exportações.
Para o ministro, as taxas' de

J '

juros altas e a apreciação cambial
ainda não comprometeram o

,

nível de atividade da economia.
Essa situação, no entanto, pode
mudar. ''A taxa de juros elevada
e o atual nível do câmbio
preocupam o governo", admitiu.
Ele argumentou que, se a taxa

de câmbio prosseguir durante
algum tempo nesse nível, os

setóres exportadores, que mais

contribuíram para o recorde de

empregos criados no ano passado,
vão sofrer. Mesmo que uma

eventual perda de postos de
trabalho no setor exportador
venha a acontecer, Berzoini
acredita que o desempenho do
mercado de trabalho como um

todo será positivo este ano.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



:lIi�)9�ij["U:tlíl.1I.. QUINTA-FEIRA, 17 de fevereiro de 2005

CP NOTAS

Mor.adOre5 dO Ja ra9 ·u a,·.'..,., .... ,.,.,'.;r....:';'"'
;"", """"'�',;;:.� �o:::���A����f�atura básica da Brasil Telecom

. ',.

','

lJá estão sendo distribuídos em pontos estratégico ex: comércios,
postos de gasolinas,empresas etc. a 'fixas de coletas de assinaturas.

d d d/ -' Pedimos a toda população Schroedense a participação nesta

ameaça .

O5 e e5P· e::,': campanha. É preciso 21 votos dos40 deputados estaduais para quebrar
o veto do governador. O abaixo assinado é uma das maneiras de
Pressionarmos os deputados a votar em favor da população.
Aqueles deputados que votarem contra esta matéria com certeza

ano que vem 2006 ano eleitoral estaremos lembrando a população
para que pense antes de decidirem pra quem vai o seu voto. Cantata
para pegar lista e ajudar na campanha. João Reis Fone: 374-1828 ou

mandaremos por e-mail joaodopt@terra.com.br para imprimir.

MARCIA BENTO

.... Ligações não
identificadas avisam
invasores sobre
possível despejo

JARAGUÁ DO SUL - A
moradora Bairro Jaraguá 84,
Rejane Pires de Lara, afirma vem

recebendo ameaças anônimas, por
telefone. "Ligam sem se identifi�"
car e falam que seremos despeja
dos", conta Rejane, faz parte de
um grupo de nove famílias que
invadiu casas do conjunto
habitacional, em dezembro de
2003. Os moradores alegam que as

.

casas estavam abandonadas e que
a seleção das famílias foi
fraudulenta. "Teve gente que tinha
casa em bairros chique e carro do
ano que ganhou uma casa. Nós que
precisamos, tivemos que invadir",

. justificou [anete Aparecida Ribeiro.
Ela também está na listas de
"invasores" e vem lutando para ter
a casa transferida para seu nome.

O secretário de Habitação,
Alberto João Marcatto, afirmou
que nenhuma casa estava vazia, e
que os invasores expulsaram uma

das famílias para ocupar a casa:
Segundo os moradores, das

nove famílias que ocuparam casas,

apenas três ainda estão com a

situação irregular na prefeitura. Os

AGÊNCIA FAPESP- O Parque
Nacional do Jaú, na parte central
do estado do Amazonas, foi palco
do mais forte terremoto a atingir
o Brasil em quase seis anos. Os

sismógrafos operados pelo
Observatório Sismológico (SIS)
da Universidade de Brasília
(UnB) registraram, no dia 8 de
fevereiro, um sismo de magni
tude 4,4 na escala Richter, O
evento ocorreu às 16h04 (hora de
Brasília). O epicentro esteve a 18

quilômetros de profundidade.
"Foi o mais-forte observado

no Brasil desde o sismo de São
Gabriel da Cachoeira, no

IMPASSE

RAPHAEL GÜNTHER

Alberto João Marcatto: "As invasões devem ser coibidas"

moradores alegam que já
procuraram' a Secretaria de
Habitação, � foram informados
que a solução para o problema
depende dos donos oficiais das
moradias. Eles devem abrir mão
das casas em li tígio para receberem

Amazonas, em 15 de março de
1999, que também teve

magnitude registrada de 4,4",
disse o professor Vasile Marza, do
SIS, à Agência Fapesp.

O SIS opera na Amazônia
uma rede sismográfica composta
pelas estações de São Gabriel da
Cachoeira (AM), Balbina (AM),
Samuel (RO), Tucuruí (PA) e

Porto dos Gaúchos (MT).
O epicentro foi em uma

região desabitada entre as

cidades de Barcelos, Tefé e Novo
Airão. Segundo Marza, um

levantamento feito pelo ob
servatório indicou que o

Terremoto atinge Parque Nacional do ]aú no dia 8 de
t, �<..

Especialistas em aterro vão

elaborar projeto para região
JARAGUÁ DO SUL

Especialistas em implantações de
aterros sanitários da PUC-PR
(Pontifícia Universidade Católi
ca) estiveram ontem emJaraguá
do Sul para oferecer o serviço de

.

assessoria na implantação de um
local de tratamento para os

resíduos sólidos urbanos produ
zidos na região.

A Amvali (Associação dos

municípios do Vale do Itapocu),
já pensa em unir esforços para
resolver o problema de destinação
dos dejetos produzidos pela
população. Atualmente os

resíduos produzidos em Jaraguá
do Sul são levádos, pela BR-10l,
até Brusque. Já Guaramirim e

Schroeder transportam os detritos
até Mafra.

A comissão' da PUe-PR já
desenvolveu assessoria para vários

municípios do Paraná que implan
taram o aterro sanitário. Segundo
o professor Nicolau Leopoldo
Obladem, os custos podem ser

diluídos. "O processo de implan
tação é realizado em várias etapas,
mas só podemos firmar acordo
depois de saber as necessidades da
região", informou.

outra, também dentro do
programa habitacional da
Prefeitura. "Nós só invadimos por
que as casas estavam fechadas.
Algumas há três meses, outras

mais.A daJanete tinha água, m,ato
e tava quase caindo quando ela se

terremoto não foi percebido
nessas localidades. Apesar da
intensidade, pouco comum no

Brasil, o pesquisador explica que
o evento, aparentemente, não
teve a ver com o terremoto que
abalou o sudeste Asiático no

final de 2004.
De acordo com Marza, dados

históricos e instrumentais apon
tam a Amazônia como uma

região "sismotectônica notável no
contexto da sismicidade intra

placa brasileira". O maior sismo
da área ocorreu em 5 de agosto
de 1983, no município de Coda
jás, com uma magnitude de 5,5.

GERAL

.... WEB DESIGN

CoordenadoraCursoTécnico Informática - CEPEG
Com o objetivo de.capacitar o aluno a desenvolver homepages e

Websites interativos utilizando ferramentas comuns no mercado.

Criação e aplicação de conteúdos para sites multimídia e com

interatividade com o internauta. Publico alvo: Profissionais de
e:Ó,« design e comunicação que desejam dominar as técnicas e
.'�' fe,rramentas de WebDesign, profissionais de TI .que desejam
'.:��� :.desenvolver interfaces de qualidade para suas aplicações Web,

,estudantes e pessoas que atuam na área de informática e em

outras áreas.
"'j>" . Mais informações: Rua dos Imigrantes, n° 500 - Vila Rau - Jaraguá
"'''C'' 'do Sul/Se. E-mail: cepeg@cepeg.org.br - Site: www.cepeg.org.br

-Fone / Fax: (47) 273-5267/273-1033.
MEIO AMBIENTE TEM PROGRAMAS DE DESTINAÇÃO DE MATERIAS

.... DESTINO

Pilhas e baterias vão ser recolhidas
não perIÍ},i'tet"

. �"'_."""''' A divisão de Meio Ambiente, realiza trabalhos que visa se dar umadesistência·[iii. '.
regulares ·�8fii:. .' ,s

correta destinação final a pilhas e baterias de celulares. A divisão
••.;,,_.."'·'-I.��f:ftí<;,'.;:IPI�y<.,. " encontrou este material disposto em tambores inapropriados eainda nã'0",ãoiCIóJ;Ígi's'iíá�ãsa8i;,Â colocados em áreas sem proteção em terreno próximo da Arsepum,secretaria",����"I'll�.�$J.

.

}!.!l'l� próximo portanto do leito do leito do rio e pouco acima do local
ação de .rrH'lratiz\;l$.. ��Í'n: i.« "ontíe o Samae capta água para ser tratada e após consumida pelahabitacional 'RàJ;::!:tiíiRê ir quê' ." -,

'população
novas f�m1:�����ri:c:.fZas Hoje, estas pilhas e baterias são produzidas com cuidados que
construídas. �TI;rp.?.§Ç,.MWa.;�!���âo podem ser, inclusive, acondicionados ao lixo doméstico. Mas,
grave. Noss6"dHtctEl<m!biriléionat" aquelas baterias e pilhas antigas não foram produzidas desta forma.
chega a 4,5 mtL�sâ�,;�'f;;:r.à'e�itpl;;,. A Gerência de Meio Ambiente informa que após estas providências", �-·r·"�
mais proble

�
..." o material está sendo corretamente manuseado e colocado em

rigor", '�f:tFfu .
:�,., 'lugares com segurança. Também estão sendo mantidas gestões

secretário�'afrrfuâ0;��Jrttfi(,gÚé com as indústrias fabricantes para que material seja recolhimento.
nenhum fufl:ción�a:�tierotaria.4t"" .

ligou ou esd;lÜ(��\it;?P.â§t:tia:S)l' .' .... CRIANÇAS
dos invaf9!,;,�!:"')�j::::i.�r�T Renilda Fariasempossada na presidênciadoCMOCA
notificadospelaj�s:çiÇâ:, êoncluiu. o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente) de Jaraguá do Sul, realizou seu primeiro encontro
do ano na sala de reuniões da prefeitura municipal.
Na oportunidade ocorreu a posse da presidente Renilda Farias,
que vinha respondendo pelo cargo de vice-presidente, e dos
conselheiros, titular, Maria Maes da Educação Especial e das
suplentes, Lidiane S. Wittaczik, representando o sistema Fiesc/
Fecomércio, e Andréia S. Maciel, representando os clubes de
serviço. O mandato é de dois anos.

Os 29 integrantes do Conselho formam as comissões de
planejamento, finanças, legislação e normas e de ética, no trabalha
voltado as políticas dos diretores da criança e do adolescente do
município.

.... GUARAMIRIM

Prefeitura voltaao horário normal deatendimento
o prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer, o Dêgo, definiu
durante reunião com os secretários a data de encerramento do
chamado horário de verão, implantado na prefeitura dia 1 ° de
novembro de 2004. Neste períodg o expediente foi das 07h às 13
horas. A partir do dia 1 ° de março de 2005 o horário voltará ser das
08h às 12h e das 13h às 17 horas. Na secretaria de obras o horário
do expediente é diferenciando iniciando às 07h30 até às 11 h30 e

das 13h às 17 horas. Nos postos de saúde o atendimento funciona
das 07h às 12h e das 13h às 16 horas.

.... MÚSICA
. Cravo-da-terra encerra projeto de circulação
.

O CRAVO-DA-TERRA presente no cenário artístico de Florianópolis
desde 2000 retorna a Jaraguá do Sul dia 18 de fevereiro às 20 horas

,

depois do show que apresentou em agosto último pelo Circuito SESC
. de Música com composições próprias concluindo projeto de circulação

. rp'��!o estado de Santa Catarina.O grupo fecha a turnê na cidade em

que obteve a captação do projeto; aprovado por Lei Estadual de
lrícentivo à Cultura.
Tocando em Florianópolis desde 2000, o quarteto formado por Ive
tuna (voz e flauta), Luis Coelho (violão e vocal), Marcelo Mello (violino,
violão e voz) e Mateus Costa (contrabaixo acústico), o Cravo-da-Terra
vem' se firmando como um dos principais nomes na produção musical
de vanguarda em Santa Catarina. No ano de 2004, o grupo apresentou
se em mais de 20 cidades do Estado, através do Circuito Catarinense
deMúsica, promovido pelo SESC-SC (15 cidades), e do projeto "Cravo
da-Terra em Circulação de Música Catarinense Contemporânea" (8
cidades catarinenses, mais Porto Alegre), realizado com recursos da
.Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

A Prefeitura de Jaraguá do Sul está recãp�
rua Feliciano Bortolini, na Barra do Rio Cerro.'
sendo' realizado em todo o perímetro da, �,fà;>.
no ano passado.

.' -
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t' Coral da Scar selecciona novos cantores
..

'

I
I G

}ARAGUÁ DO SUL - Até o fiaal
de março a diretoria do Coral da
Scar estará selecionando cantores
interessados fazer parte do grupo.
Os testes serão feitos às quartas
feiras, na sala de ensaios no Centro
Cultural, segundo informou o

presidente do Coral, Luiz
Lanznaster. Como as atividades
deste ano reiniciaram ontem, o

coordenador não pôde informar o
número de interessados em

integrar o Coral, que atualmente
conta com 3.7 pessoas, sendo� 1

mulheres e 16 homens.
Em junho deste ano o Coral da

Scar completa 31 anos de
atividades e ao longo desse período
tem conquistado prêmios, sendo
que atualmente está entre os 13
melhores da Liga Artística Alto

Uruguai, na categoria Classe 1.

Lanznaster lembra ainda que até o

hoje o Coral conta com a partici
pação das cantoras que ajudaram

.

a fundar o grupo. "Nayr Schwarz
Wiele, Camila Isbemer Schveinle,
Paula Passold e Dorotea Pasold de
Souza ainda estão no Coral",
informa o presidente, destacando

c

b

c

I'

c

c

f

Lanznaster; "Todo cantor tem que ter espírito de grupo"

ainda a presença do maestro Luiz
Fernando Melara, que há muitos
anos vem regendo o grupo.

Uma das principais atividades
do Coral para este ano é a

participação no evento promovido
pela Liga Artística AltoUruguai,
que acontece no segundo semestre
do ano. Além disso, o coral recebe
convites de eventos e se apresenta
durante todo ano conforme a

programação agendada no

calendário. Amaioria dos convites,

destacaopresidente, é feita pelos
próprios grupos de todo o Brasil.
"Funciona como uma espécie de

intercâmbio", explica Lanznaster.
E para quem ainda tem interesse

em entrar para o coral deve ter

"voz afinada, bom ouvidomusical,
espírito de grupo, disponibilidade
para as apresentações, ensaios e

viagens", destaca o presidente. Os
interessados devem ter mais de 18

anos. Não é cobrada nenhuma
mensalidade.dos integrantes.

t-
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RETORNO

Aulas na rede estadual

começam dia 28
Eus BINI

.... Atraso deve-se

ao concurso público
realizado no

último domingo

Oeni Rateke informou que concurso de 2001 terá sete chamadas

atividades realizadas aos sábados,
como Conselhos de Classe.

Neste ano, o regime de horário

integral continuará na Escola
Básica Estadual Professora Valdete
Inês Piazera Zindars, que aderiu
ao novo horário no ano passado e

obteve boa aceitação por parte de

pais e alunos. Deni informou que
a Gerei vai realizar pesquisa para

milhões das c1,ntas de 200

correntistas nos cinco Estados.

Prata está preso em Brasília
com mais três comparsas. A

Polícia investiga se houve

participação de funcionários dos
bancos nas operações criminosas.
É que os estelionatários
utilizavam dados dos correntistas

para entrar nas contas via

internet e fazer transferências'
interbancárias e então sacar..

"Os criminosos quebraram os

Um dos principais temas da

Cúpula será como reduzir as

diferenças tecnolôgícas entre

países pobres e riç;qs:Acriação de
um fundo intem�óh'al está sendo
estudado e teria recursos dos países
desenvolvidos. 0iIecanismo teria
a função de

- financiar o

desenvolvimento-de':!Jfojetos para
levar tec�ologils:Co

.

o internet às

regiões mais remo as. Mas para o

Brasil, o dinheirodo fundo deve.

saber sobre a viabilidade de

implantação do regime em outras

unidades da rede estadual, devido
à grande procura por vagas que

ocorreu nesta escola. No regime
integral, os alunos iniciam as aulas

de manhã e vão até' a tarde, com
atividades extras, como aulas de

dança e teatro, e almoçam e

lancham na escola.

.... Gestão Estratégica da Qualidade
A ACIJS e a SOCIESC promovem o curso Gestão Estratégica da Qualidade, grande oportunidade
para quem busca aprimoramento profissional com qualidade, oportunidades no mercado de trabalho e

ampliação dos relacionamentos profissionais e pessoais. O objetivo é especializar profissionais no
campo da Gestão Estratégica da Qualidade nos seus aspectos técnicos e gerenciais para atuarem 'como

, agendes de mudança, estabelecendo a qualidade como fator competitivo para as empresas. O curso,

com 432 horas/aula, destina-se a profissionais de nível superior que fazem uso da gestão da qualidade.
O programa inclui: Sistema de Gestão da Qualidade; Gestão de Custos; Metodologias para Melhoria da

Qualidade; Planejamento Estratégico; Oficina de Inovação e Qualidade; Técnicas de Apresentação e

Metodologia de Pesquisa;Jogos de Empresas e TCC, entre outras matérias. Com início previsto para abril

de 2005, será ministrado às sextas-feiras. (das 18h30min às 22h50min) e aos sábados (das 7h45min às

14 horas). Inscrições abertas. Informações com Cássia, fone '(47) 275 7017 ou e-mail

capacitacao@acijs.com.br.

}ARAGuÁ DO SUL- O início do
.
ano letivo nas 18 escolas da rede

estadual, onde estudam cerca de
25 mil alunos, foi adiado do dia 21

para o dia 28 deste mês, em função
da contratação de professores que
prestaram concurso em 2001. A

informação é da gerente de

o, .•Educação e Inovação, Deni
'

'"

-'Rateke.
Amanhã acontece a quinta

chamada para os professores que
fizeram o concurso 'em 2001. A

lista dos aprovados estará dispo
nível das 13 às 17h15, na Gerei

(Gerência de Educação e Ino

vação). Os nomes dos aprovados
em sexta chamada será divulgado
no dia 3 de maio próximo, e a di;

vulgação da sétima chamada ser.á

feita em 11 de julho. Os professores
que participaram do concurso

realizado no último domingo, serão
chamados até Iode março. O
levantamento do número de

professores contratados será feito
e publicado pelo Diário Oficial.

De acordo com a gerente, a

data de término do ano letivo será

mantida � deve acontecer até o dia
20 de dezembro. Durante o ano os

professores participarão de algumas

PF desarticula quadrilha que sacouR$ 10milhões
DA REDAÇÃO - A Polícia

Federal desarticulou ontem-uma

quadrilha de estelionatários que
aplicou golpes pela internet em
correntistas da CEF (Caixa
Econômica Federal), Banco do

Brasil, Itaú e Bradesco. O grupo,
liderado pelo taxista Renato

Prata Silva, conseguia acessar

contas bancárias destas insti

tuições em São Paulo, Ceará, Rio
de Janeiro, Goiás e Distrito
Federal. E sacou cerca de R$ 10

sigilos bancários dos 'clientes e

faziam isto utilizando dados

teoricamente secretos das

pessoas e pedem ter contado
com ajuda dos bancários. Isto é

que vamos descobrir com a

continuidade das inves

tigações", comentou o delegado
Walmir Oliveira, um dos

responsáveis pela operação.
Entre os presos está Amilquer
dos Santos, ex-funcionário da

Caixa.

Faleceu às 06:00h do dia 15/2,0 senhor Marino Costa,com idade de 93 anos.O velório foi realizado

em sua residência e o sepultamento no cem itério 2° Braço do Norte.
Faleceu às 06:00h do dia 15/2, a senhora Mária Pereira Petry, com idade de 59 anos. O velório foi

.

realizado em sua residência e o sepultamento no cemitério de Massaranduba.

--,

Brasil vai defender software livre em cúpuladaONU
ser usado para comprar programas
mais baratos, ou seja, o software
livre.

Os países ricos admitem qtie
um fundo deve ser implementado,
mas que a tecnologia das mul

tinacionais seja a escolhida para

superar as divisões no mundo. Para
o governo brasileiro, não apenas'
essa tecnologia é mais cara, como

também 'os países beneficiados

teriam de pagar royalties ..

OBJETO: Aquisição de Medicamentos.
TIPO:Menor Preço por item.
REGIMENTO: Lei Federal na 8.666/93 e suas alterações posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA EIíITRE�A DOS ENVELOPES: Até as 16:00 horas do dia 07 de março de 2005, no Setor de
Protocolo da Prefeitura, sita à RuaWalterMarquardt na 1.111 - bairro: Barra do Rio Molha.

ABERTURA DOS ENVELOPES: às 08:30 horas do dia à8/03/200S, na sala de reuniões. .

OBTENÇÃO DO EDITAL:O Edital completo poderá ser obtido vlá Internet no ende,rli!ço:-W.w-w.;araguadosul.sc.gov.br
ou na Divisão de Licitações da Prefeitura, no endereço abaixo. .'

,.: 'r' ',";;: J":' - ",,'i:, 'L,. .

INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte en'dereço: RJaWalterMárquardt, na
1.111 .ou pelo foneOxx47-372-8085!372-8058, Fax 047-370-7253 ou pelos e-mail's-$pntratoi@jaraguad95ul.com.br
ou licitacoes@jaraguadosul.com.ljj-I'
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DA REDAÇÃO - O Brasil e os

países ricos vão entrar em rota de
colisão a partir de hoje nos debates

.:;�.�:sobre o futuro da tecnologia: no,��,mundo. A ONU abre as nego- ,

:.;-; dações preparatórias para aCúpula
,..;;Mundial da Tecnologia da

, ')nfon,uação, que ocorre na Tunísia
."/'em novembro. Mas o governo

�:�promete apresentar um pacote de
MOACIR ANTONIO BERTOLDI

..propostas para garantir a expansão
� .--_-,-- P_r_ef_e_it_o_M_u_n_ic_i�p_a-,1'�_"""_"'_=_:::'__':__':___ _;___:_":"'::!" __J"

'- .do software livre no mundo.
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TEMPORADA

ESPORTE

Juvenil da Malwee iniciia os

treinamentos para a temporada
JULlMAR PIVATTO

...Trabalhos físicos e

técnicos iniciaram

segunda-feira,
no Parque Malwee

]ARAGUÁ DO SUL - A equipe
Juvenil da Malwee iniciou
segunda-feira os treinamentos

para a temporada 2005. Sem

Augusto, William e Ariel, que
subiram para o profissional, o

técnico Renato Vieira conta com

três reforços: Maicon (ex-AABB
Chapecó), Caio (que volta

depois de uma temporada no

Corinthians) e Anderson (que
também retorna de uma

temporada na Univali). Além
deles, subiram do Infanto

Juvenil, os jogadores Café,
Ricardo e JardeI.

Vieira comandou ontem um

treino físico na quadra de Vôlei
de Areia do Parque Malwee.

"Esse é o trabalho típico de início
de temporada. Além da parte

física, .va,lfl.o� treinar também a

técnica para depois começarmos
a tática", disse. A pr irne ir a

competição do ano será em abril,
quando inicial o Campeonato
Estadual, que esse ano aumento

de 19 para 20 a idade para

participação dos atletas.
A equipe vem com a

responsabilidade de manter o

título Estadual e também dos

RAPHAEL GÜNTHER

Jogadores treinaram a parte física ontem, na quadra de Vôlei de· Areia do Parque Malwee

Joguinhos Abertos de Santa
Catarina. "Se repetirmos os

resultados do último ano já está
ótimo. Mas a nossa prioridade
continua sendo os Joguinhos",
disse Vieira. Mesmo se não

houvesse a mudança de idade,
a base do time seria a mesma

para esse ano. "Se tornou mais

difícil para o Estadual. Mas áinda
estamos esperando a chegada de
novos reforços".

Alguns já estão em fase de
------------------------------------------_.�

teste e, pelo menos um deles,
deve conquistar a vaga. "O

André, que estava com a gente
.

no ano passado, ainda não

definiu se fica ou se procura

outro Clube. Estamos

aguardando a posição dele e da

diretoria", afirmou o treinador.

J á Felipe, que não conseguiu
uma vaga na equipe principal,
deve ser encaminhado para
outro clube. Outro reforço está

na comissão técnica. Vieira

agora terá a companhia de Vítor,
que será o auxiliar e supervisor
técnico da equipe.

No Estadual de 2003 a

Malwee ficou com o título ao

derrotar o Concórdia na final. O

terceiro lugar ficou com a Anjo
Futsal, de Forquilhinha e o

quarto com o Colegial, de

Florianópolis. Durante a

competição foram disputados
188 jogos e marcados 1.356 gols,
uma média de 7,2 i por partida.

Definido o novo regulamertto da Série A2 do Catarinense

]ARAGUÁ DO SUL - Na tarde

de terça-feira diretores dos 13

clubes participantes da Série A2

do Campeonato Catarinense se

reuniram com o presidente da FCF
(Federação Catarinense de

Futebol), na sede da entidade.
Neste dia, foram discutidas as

mudanças na disputa e no

regulamento. A data inicial da

competição será em 8 de maio e

vai até 18 de dezembro.

.

O diretor do [uventus, Alcir
Pradi, disse que agora o ano

começa para o tricolor. 'Apartir da
semana que vem vamos nos reunir

para falarmos sobre contratações e

fazer o planejamento do ano". No
ano passado, com o pouco tempo
que teve para montar o time,
houve muita rotatividade de

jogadores, o que pode ser evitado

esse ano. "Foi complicado porque
o Juventus tava parado. Mas agora
teremos mais facilidade em

contratar jogadores", comentou.
Pradi preferiu não revelar

nomes, mas especulações apontam
a volta de jogadores como o lateral
esquerdo Itaqui e o volante

Leandro, que nunca escc .ideram
a vontade de voltar. Sobre o

treinador, o dirigente disse que

nada foi definido, ju as não

descartou a volta de Itamar

Schüller, q�e está nas categorias
de base do Figueirense. A fórmula
de disputa diz que se classificam

para a Primeira Divisão em 2006 os

nove primeiros colocados da

competição e descem os dois

últimos.

Enquanto isso, o Estádio João
Marcatto vem passando por

reformas', principalmente o

gramado, os alojamentos e o

refeitório. A diretoria pretende,
também, pintar todo o estádio.

ARQUIVO CP/ALEXANDRE BOGa

o lateralltaqui pode voltar para
o Juventus este ano

Malwee vence o John Deere de virada e está na semifinal

DA REDAÇÃO - Depois de
estrear com vitória contra o

Diplomata Cascavel, na terça-feira,
a Malwee venceu por 3x2 o John
Deere no final da tarde de ontem,

pela Copa Sul de Futsal. O jogo,
disputado em Erechim, garantiu a

classificação da Malwee para as

semifinais da competição com uma

rodada de antecedência. O time do
técnico FernandoFerrettientrouem
quadra com a obrigação de ganhar
para garantir a vaga, pois na partida
preliminar, [oinville e Diplomata
empataramemSxS.

O jogo começou equilibrado,

rum as duas equipes perdendo várias
chances de gol. No final do primeiro
tempo, as duas equipes tiveram

chances de marcar com o tiro livre
direto. Fiu bateu para a Malwee e

desperdiçou, mas Rodrigo acabou
abrindo o placar aos 19 minutos,
chutando sem defesa para Bagé.

Na etapa complementar, a

Malwee voltamelhor, mas sómarca
aos seis minutos com Chico, em
jogada ensaiada de escanteio. Meio
minuto depois, o mesmq Chico
chuta forte e marca o segundo dos

jaraguaenses. O jogo continua

equilibrado e a Malwee acaba

1"1
J \

fazendo o terceiro. William tenta

fazer a jogada e Valmir acaba

fazendo contra.

A equipe de Horizontina (RS)
conseguiu diminuir com Valença,
após um bate-rebate dentro da área.

A partir daí, o John Deere foi pra
cima e perdeu duas boas chances

nõfim da partida, mas o placar ficou
mesmo em Jxâ.

A Malwee volta à quadra hoje
pela última partida da primeira fase.

A equipe enfrenta o Joinville, às

17h30, com transmissão da Rádio

Jaraguá. As semifinais acontecem na

sexta e adecisãodo títuio é no sábado.

• O time do técnico

Fernando Ferretti entrou em

quadra com a obrigação de

ganhar para garantir a vaga,

pois na partida preliminar,
Joinville e Diplomata
empataram em 5x5. �

• A Malwee volta à quadra
hoje pela última partida
da primeira fase. A equipe
enfrenta o Joinville, às
1 7h30, com transmissão da
Rádio Jaraguá.

ESPORTIVAS
... VOLEIBOL

Bernardinho eZéRoberto renovam com aCBV
OS técnicos Bernardo Rezende, o Bernardinho, e José RobertoGuimarães

foram confirmados ontem. no comando das seleções brasileiras

masculina e feminina, respectivamente, pelo presidente da CBV

(Confederação Brasileira de Vôlei), Ary Graça, até a Olimpíâda de Pequim,
em 2008, O treinador medalha de ouro nos Jogos de Atenas, inclusive,
revelou que um dos projetos para o novo ciclo à frente dos homens é

o de armar um time B.

"Não posso revelar valores. Só falo que hoje em dia nenhum treinador

é melhor remunerado do que os do Brasil; disse o presidente da CBV.

No cenário mundial, o técnico argentino Júlio Velasco que até 2003

dirigiu a República Tcheca e atualmente está no Módena, da Itália, é
considerado o de maior salário: recebe 100 mil (cerca de R$ 338 mil),

por ano. Para manter Bernardinho e Guimarães nos cargos, a CBV

ofereceu um reajuste salarial de 8%. Considerando a comparação feita

pelo presidente da entidade com o treinador argentino é possível dizer

que os técnicos da seleção recebem por ano, pelo menos, cerca de R$
365 mil, sem incluir o valor dos direitos de imagem e das premiações
obtidas na conquista dos títulos. Somente em 2004, as duas equipes
dividiram R$ 5.011.600,00, referentes a esses dois itens.

... OLíMPIADAS

Paris éfavorita para sediarem 2012

Paris é a cidade favorita para sediar os Jogos Olímpicos de 201 2, seguida
por Londres e Madri, segundo as duas principais casas de apostas do

Reino Unido: Ladbrokes eWilliam Hill. A Ladbrokes indica a capital francesa
como favorita, de modo que as apostas a favor estão a 1:4 (um euro

para cada quatro apostados). No caso de Londres, as apostas estão em

3:1. Madri confirma o terceiro lúgar entre as favoritas com 14:1. Os

resultados das duas casas britânicas também situam NovaYork no quarto

lugar (16:1 1 e Moscou na quinta e última posição (40:1 l. Os responsáveis
pela equipe do ComitêOlímpico Internacional, liderado pelomarroquino
Nawal EI Moutawakel, se encontraram ontem, em Londres, para avaliar

a capacidade da capital britânica para sediar os Jogos Olímpicos de
2012. O COI anunciará qual é a cidade escolhida para os Jogos de 2012

no próximo 6 de julho em Cingapura,

... COPA DO MUNDO

México entra na briga pelaCopa de2014
o Brasil encontrou um concorrente de peso na disputa para sediar a

Copa do Mundo de 2014. Nesta quarta-feira, o presidente da FMF

(Federação Mexicana), Alberto de Ia Torre. anunciou que o país se

candidatará para organizar o Mundial."Faremos o possível para sermos

a sede. Quem não quer organizar uma Copa? Seria a terceira para o

Méxicotdisse De Ia Torre ao jornal Esta, lembrando que o país já foi sede
da competição em 1970 e 1986. Para o dirigente, o México tem a favor

o fato de as duas Copas disputadas no país terem deixado uma boa

impressão no mundo do futebol pela capacidade de organização. No
ano passado,o presidente da Ffia,Joseph Blatter, afirmou que o Mundial

de 2014 deverá ser jogado na América.

Estado de Santa Catarina
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. N°.: 8/2005
Edital: TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E 5ERVICOS N°.: 7/2005

Tipo: Menor Preço/Por Item
Objeto :CONTRATAÇÃO DE SERViÇO DE MÁQUINA
Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Oito de Março de 2005.

Abertura dos Envelopes: 09:15 horas do dia Oito de Março de,2005

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço
e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das Segunda à Sexta,
das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo fone 373-0247.

GUARAMIRIM, 17 de fevereiro de 2005

TANALlN GUESSER

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2005

INTEGRATOR - COM0200

Aviso de Licitação

)

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. N°.: 6/2005

Edital:,TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS N°.: 6/2005

Tipo: Menor Preço/Por Item
Objeto: AQUISiÇÃO DE MACADAME E AREIA.

Entrega dos Envelopes: 09.:00 horas do dia Sete de Março de 2005.

Abertura dos Envelopes: 09:15 horas do dia Sete de Março de 2005

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço
e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das Segunda à Sexta,
das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo fone 373-0247.

GUARAMIRIM, 16 de fevereiro de 2005

TANALlNGUESSER

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2005

INTEGRATOR - COM0200

Aviso de Licitação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- Cachaçaria Água Doce
Música aovivo com Júnior (Jaraguá).

- Choperia 8ierbude
Música ao vivo com EdqandsAcústico (Itajal).

-DI.18 Sexta-felrall
- Choperia 8ierbude
Música aovivo com Deco Dal Ponte e Mazinho (Blum.)

-Dia19 SAbadoll
- Choperia 8ierbude
Música ao vivo com Renato (Pop Band - Joinville).

- Última Festa doVerão I BananaJoe
Show com banda TPM encerrando a temporada verão

2005 da famosa casa de Ubatuba.

-Dia20
_
Domingoll

-GrupoOPTC I SCAR>videnota

Circo abre temporada
2005 da SCAR

..

o Grupo OPTe - Oficina Permanente de
Técnicas Circenses, de pelotas (RS) abre a

temporada cênica de Jaraguá do Sul com o

espetáculo "Tholl, Imagem e Sonho", no

domingo, dia 20 de fevereiro, às 19 horas, no
Grande Teatro da SCAR. Esta será a primeira
exibição do grupo gaúcho em palcos
catarinenses.

Consagrado através de 68 apresentações
realizadas em 2004,0 espetáculo é direcionado

para públicos de 3 a 80 anos. "Tholl, Imagem e

Sonho" reúne um elenco de 17 atores, -

dançarinos, crianças e adolescentes que'
através da leveza de coreografias,
proporcionam momentos de emoção+e'
alegria.

Horário: 19 horas. Onde: Grande Teatro do
Centro Cultural da SCAR, em Jaraguá dô Súl,.:
Ingresso: R$ 15,00 e R$ 7,50 (estudantes e

pessoas acima de 60 anos), Telefone para
'informações e compra de ingressos: (47)PS
247713706488.

"

"

Falando pouco mas

dizendo tudo
"Se você realmente não tem nada a dizer, dê

uma entrevista na televisão." - Frase do
brasileirfssimo Millôr Fernandes, que claro, não
pode ser generalizada, mas leva a pensar na

quantidade de besteira que assistimos e

consideramos válida, simplesmente por estar

passando em algum programa de entrevistas,
Infelizmente televisão ainda não é sinônimo

'de qualidade.Aindamais a nacional .. ,

Rodovia SC-301, 771
Fone (47) 631-1111 • São Bento do Sul
www.rudnick.com.br

"

jAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Transporte terrestre
também é com a

Brasil Aero Cargo.
Consutte!

47371 0363

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

Rua Bornardo DornbulCh, 00. J"r"gutr do Sul li

Oftê (47) 371 ..4000 ax (47) 371 ..6124
CUFtlglJi@euretgua.vêfclJf.§,com,br

J
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2 CORREIO DO POVO NllI'!! QUINTA-FEIRA, 17 de Fevereiro de 2005

CUo Authentiqu
Ar quente, Barras de proteção lateral;FFarói

Verdes, Para-choques na cor

Frete inclusa:

jlmauri
.

Motos

(371-l97�
Compra Vende
Troca - Financia ITAJAí

346 - 7400

JOINVILLE JARAGUÁ
4�5 - 3700 370 - 6006• }� BLUMENAU

Liberte 322-8800

Não FechamosAlmoço
(1) Mais Informações, na sua Concessionária Renault. (2) Taxa de juros válida para o Clio �uthentique 1.0 8V 2 portas 04 I 05 nas

seguintes condições: financiamento pelo CDC ( Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor do veiculo + saldo

financiado em 24vezes com0,99% de juros+ IOF + R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário. (3) Taxa de juros válida para oScénicAlizé
1.616V 04105 nas seguintes condições: financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor do

veiculo + saldo financiado em 18 vezes com 0% de juros + IOF. + R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário. Financiamento Renault

através da Cia de Crédito. Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito à análise e aprovação de cadastro.
Taxa de abertura decrédito não inclusa. As taxas poderão ser alteradas se houver mudanças significativas no mercado financeiro sem

prévio aviso. (4) Preço à vista do Clio Authentique 1.0 8V 2 portas 04/05 com frete incluso para todo o Brasil. Não está incluso o

valordePintura Metálica. (5) Preço à vista do Scénic Alizé 1.6 16V 04/05comAr-condicionadoe2anosdegarantia. Não está

inclusos. O valor de Pintura metálica. Ofertas válidas na data de

veiculação deste anúncio ou enquanto duraremos Estoques.Fotos
para fins publicitários. Alguns itens mostrados elou mencionados Financeira Renanlt
são opcionais elou referem-seá versões especificas. A Renault

reserva -se ao direito de alterar as especificações de seusveiculas
sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintosde segurança em conjunto groupe ReI Da.que
com air bags salvam vidas.

Horario de Funcionamento

Das 8:00 ás 19:00

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

..�
\ I
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QUINTA-FEIRA, 17 de Fevereiro de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais

8803-7468.
372-2907, GOL - Compra-se. GIII, 8V,

02/03. ou celta VAC, 03/04,
Tr: 372-0389 ou 9143-0509. GOLF - Vende-se, gl 1,8,MI.

97, 4pto, branco, cornpl, CI
trava central Tr: 9936-1304
ou371-8153.

CORREIO DO POVO 3

60 meses 73 meses

YBR 125 K-----R$107,10 R$ 11.916,00-- R� 207,93

,
C 100 BIZ ES--R$109,43 R$13.193,00--R$ 230,22
CG 150 KS----R$116,58 R$14.142,00--R$ 246,78
CG 150 ES----�R$ 128,37 R$ 15.876.00-- R$ 277,04
XTZ 125 K------R$134,94 R$16.332,00--R$ 284,99
NXR 125 KS"-R$ 137,65 R$16.669,00--R$ 290,88
NXR 150 ESD-R$171,87 69 meses
Twister 250-----R$ 193,91 R$ 20.070,00--R$ 370,52
Yamaha XT --- R$ 193,14

-

R$ 21.988,00--R$ 405,93
Tornado 250--- R$ 212,47 - R$ 24.520,00--R$ 452,69

56 meses R$ 26.460,00--R$ 488,49
R$10.990,00--R$ 238,88 R$ 27.750,00--R$ 512,31
R$13.193,00--R$ 290,21 R$ 30.740,00--R$ 530,15
R$ 14.712,00--R$ 323,62

_ R$33.550,00--R$ 578,62
R$ 15.876,00--R$ 349,23 - R$ 35.327,00--R$ 609,26
R$16.669,00--R$ 366,67

-

R$ 36.160,00--R$ 623,62
R$ 18'.444,00--R$ 405,72 R$ 38.760,00--R$ 668,47
R$ 20.130,00--R$ 442,81 R$ 44.740,OO--R$ 771,60

da tabela do fabricante

Consórc.·io

UNIAO

* ( 03) três contemplações
mensais,
* Antecipação de parcelas na

ordem direta ou inversa.
...

• Lance embutido de até 30%.
* Redução das parcelas
contemplação.
* Prazo indeterminado para
faturamento.

,

• Sem taxa de adesão.
• Sem taxas extras durante
todo o plano.
* Livre escolha do veículo.
* Planos de até 80 meses

para pagar. , <:
• FISCALIZADO PELO BANCO CENTRAL j �,.i
DDG:( 0800 992345)

.. ..

NESSE VOCÊ PODE CONFIAR!

UNO Vende-se, 97/98, 2 pts.
ótimo est. Tr: 9975-0931.

APOLO - Vende-se. gl. 1.8,
TIPO Vende-se, IE, 85, preto. gasolina. 90. R$ 4.500,00
4 pts.R$ 3.500,00 + 31x de +5x de R$ 264,00 fixas. Tr:

R$ 245,00. Tr: 376-3274 ou 9979-0605.

9121-1745.

GOL - Vende-se, branco

97/98. R$ 12.000,00 ou

R$5.0000,00 + 20x R$

APOLO - Vende-se, 90. cl 390,00 nego Tr: 370-9163.

rodas esportivas, AR. Tr:

9141-2513.

PARATI SURF - Vende-

94/95. 1.8, azul. orig lt e ld,

GOL - Vende-se, especial, R$ 10,950,00. Tr: 147) 379-

1.8, 8 válvulas, 2pts. R$
.

1314 ou 147) 379-2573 ou

14.500,00, Tr: 9138-7591 cl 9161-1461,

Reginaldo ou Mônica.

PREMIUM Vende-se, CSL.
89 cornpl, R$ 6.000,00. ou R$
2.400,00. + financ. Tr: 273-
0074. FUSCA - Compra-se, em

bom est., qualquer ano até
79. Tr: 9975-0078, após 19h

Solicite a visita de um de nossos

representantes

TELEVENDAS

( 47) 371':0153/ p122.6233 19936�13º41�';;
Rua: João Januário Ayroso, nO 80 sala 03 - Jaraguá Esquerdo '.,..,

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

Bagageiro PY cargas

Engate de Reboque

Adesivo de

Personalização
Alargador do '

Pára-lama

Sanlo Anlonio

* Capota Marítima
* Estribos
* Parachoque de Impulsão!]
* Grade Protetora
* Faróis Auxiliares
* Bagageiro
* Santo Antonio
* Protetor, de Caçamba
* Engate/P/ Reboque
* Calha de Chuva

Ui
* Alargador de Pára-lama
* Protetor de Cárter

'

ASTRA Vende-se, ci,
branco ou prata. 99, cornpl.
ou troca-se por astra 2 pts.
acima de 00 Tr: 372-2907.

PARATI - Vende-se, 92,
impecável, rodas esportivas.
R$ 8.300,00. Tr: 9979-0605.

GOL - Vende-se, Special,
02/02, desern., vd.v., doc .

Quitada até final 9, branco,
aceito troca menor vir. Tr:

370-4810 ou 8803-7468.

SANTANA - Vende-se, GlS,
1.8, 87 à ale, preto. RO. VE.
AR. OH, bancos de

CUR,bateria e amorte

cedores novos. Tr: 9922-

8567 ou 376-4387 ou 372-
6650.

COMPRA-SE S10 cabine

dupla ou Blazer. G. Tr: 374-
11170u9975-0117.

.
FUSCA - Vende-se, 81, bom

ESCORT Vende-se, 00, GL. est. R$ 2.700,00. Tr: 8412-

1,8.TE.OH. aro alumínio. R$ 0929.

16.800,00, Tr: 9967-9864.

COMPRA-SE Corsa ou Ká ESCORT Vende-se, XR-3. 89.
até R$ 11.000,00. Tr: 371- R$ 5,900,00. Tr: 372-0400 ou
0991. 9144-8106.

FUSCA - Vende-se, 81, ótimo
estado. Tr:'9602-2747. GOL I PLUS - Vende-se. 96.

Pessoa assume o financio ou

entrego quitado. R$

10,500,00, Tr: 273-1860.
FUSCA - Vende-se, 75,
amarelo claro, lata, motor

1.600 R$ 2.500,00 Tr: 8806-
9250.

KADET Vende-se, Gl, 96. Tr:
370-5627 ou 9928,2981.

,

MONDEO - Vende-se, 97

cornpl. ótimo est R$
17.000,00. Tr: 371-3298.

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

GOL - Vende-se, branco

02/02. AR. Aceito troca. Tr:

370-4810 ou 8803-7468,

GOL - Compra-se 91/94. Tr:

376-1293, c/Glaudecir.
.

SANTANA Vende-se,
Quanto, GLS, 88. à ale.
Cinza. R$ 4.800,00. Tr:
9146-2794.

VECTRA Vende-se, CD. 2.0.

16� 97. branco. R$
22.000,00. ou R$ 16.500,00.
+ consórcio.Tr: 273-5542. SANTANA - Vende-se ou

troca-se, financ. CU, RO, em
ótimo est. Tr: 276-0397 ou

9103-8986.-
ASTRA - Vende-se, GL 99,
branco compl. ou troca-se

por astra ou corsa sedan. Tr:

GOL Vende-se, 90/91. R$
6,300,00. Tr: 276-0238 ou

8814-2127.
.

GOL - Vende-se, special,
vermo 02/02. Tr: 370-4810 ou

Estofamento de carro,

.coloceçêo de couro,

manopla, volante,

limpeza interna e

capotas.

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

"\1
(

o alto espírito de inovação
Está presente no kit de

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

aparência de off-road.

VENHA CONHECER ESTA
NOVIDADE!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"'" Votorr8ntim I Finanças

Peugeot compl.
Fiesta 2p Ar/Dh

Astra Hatch

Palio 2p
Uno Mille

Uno 4p 1.0

Gol4p
0-20

Gol4p

Gol2p
F-754x4

00

99

99

97

93

99

04

92

99

00

78

86

azul

cinza

prata

grafite
vermelho

prelo
branco

branca

verde

branco

azul

branco

GOL GIII PLUS
ClIO 1.0, 4P
PALIO FIRE,4P PRATA
ClIO 1.0 RL, 4PBRANCO
FIESTA GL, 2P
SAVEIRO GIII, COMPLETA C/GNV
S10, COMPLETA + GNV
ESCORT GLX, COMPLETO
CORSA WAGON GLS
SAVEIRO 1.6 ClI
MTRA SEDAN GL, COMPLETO
GDL1.0
UNO MILLE SX
PALIO El, 4P
VECTRA GL, COMPLETO {-AR)
PALIO EX, 2P
FIESTA,4P
ESCORT HOBBY
S-10, DELUXE, COMPLETA {DIESEL)
GDL1.0 CI RODAS
VERONA GLX, COMPLETO
FIORINO LX
BElINA L
MONZA SUE

BRANCO
BRANCO
2003
2002
PRATA
PRATA
CINZA
BEGE
CINZA
BRANCO
BRANCO
BRANCO
PRATA
ROXO
BORDO
BRANCO
VERDE
PRATA
CINZA
BRANCO
PRATA
BRANCO
PRATA
VERDE

2004
2003

2001
2001
2001
2000
2000
1999
1999
1999
1998
1997
1997
1997
1996
1996
1995
1994
1990
1990
1988
1986

Av: PrefeilQ Wàldemar.Gruba, 3747 .. Jaraguá do Sul
Vectra GlS

Vectra GLS

Vectrà GlS

Vectra GNV

Corsa comp 97

Corsa Sedan 99

Escort SW 98

Escort GL 97

Escort GL cl ar 96

Tipo comp. 95

Uno EP 96

Gol cl ar dir. 00

Gol 91

Renault Senic comp. 00

Golf 1.8 GTlTurbo
Toyota Corolla
Omega CO
Fiesta 4p
Tempra 8v
Tempra 811
Corsa 1.0
Saveiro 1.6
Gol1.6
Go11.6
Gol BX
Uno EP 4p
Uno MIIlII
Escort Hobby
LM200 4p comp
Escort Chia
êseart Gll.6
E�cort i t.s
Chevi 1.6
ühevett 1.OJunlor
Caravam 6ec
Versales 4p
Fusca 1.500
Fusca
CBX 200
CG 125
Brasilia
0·10 c/baú

95

97

97

97

bege
verde

cinza

branco

cinza

prata
vermelho

azul

marrom

verde

azul

RS 13.000,00
R$ 18.500,00
R$ 18.500,00
RS 21.000,00
RS 13.500,00
R$14.700,OO
11$ 15.500,00
R$ 13.500,00
RS 10.500,00
RS 9.800;00
RS 8.500,00
RS llf.OOO,OO
R$ 7.000,00
R$ 28.000,00

R$ 28.000,00

Branco
Branco
Azul
Branco
Verde
Verde
Cinza
AlUi
Preta
Verde
Azul
BrunlOo
Branca
Cinza
Vinho
Vinho'
Drolllco
Bege
Bordõ
Vermelha
Vinho
Branco

bege
verde

ãas
Gas
Gas
üas
Ale
Ale
üas
Gas
G.,
Dle
Gas
Ale
Ale
Ale
Gas
Gas/GNV
Gai
Gas
Gas
Gas
Gas
üas
Die

0,

2000
2000
1997
1998
1906
1993
1995
1999
1995
1994
1983
1996
1994
1994
1996
1989
198a
19a4
1907
1993
1990
1995
19aO
1911
1991
2000
1980
1981

Rua Walter Marquardt • De Front Ao Posto Cidade III

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

G

G

Ka

K, c/ope.
Palio EX 41'
Paratl I.ü C/ope
Corsa Sedan GL 1.6

Escor! GLX comp 1.8

Fieslal.0

Flestat.ü

Tipo IE 1.11 tompl
Monza �L

Omega GLS comp

logus Gl comp
logus GL COll1p
ChoveUe SlE

Apolo
0-20

G

Branco

Boge
Vermelho

Prata

Branco

Azul

Vermelho

Branco

Verde

Praia

Bordo

Branca

Oege
Verde

Prata

Prata

Preta

Oego

G

GNV

G

G
G

G

G

G

A

A

G

O

2000

2000

1998

1999

1998

1998

1997

1997

1997

1995

1994

1994

1994

1993

1990

1990

1985

A'lro Exp. Sedan 02

Monz. GlS 2.2 comp 98

Veelr. GLS 2.2 comp 98

03

04

03

95

Palio 16V oomp - ar 96

Palio EX vd/lrv/al/rd 00

00

01

01

Palio Wekeod ELX 01

04

Praia

Prata

Prata

Prota G

Prata

I'rala

Cinza G

Branco G

Rranco

Branco G

Prelo G/GNV

Vermelho G

Branco G

Prata G

Flesla

Escorl GLX 16V F 00

Courler 1.Gl 01

Flesla Slroet ac/tv/dh 03

Courler 1.6L 03

Secnl. Ri 1.6 comp 02

Kangu 1.6 completa 03

Scenlo Exp 1.616V 04

Goll000l 96

Gal CL 1.6 MI 98

Gol 1.0 GIII 00

Gol P 1.0 16V comp 01

Go112.0 03

Paje,o Tr4 03

Azul

Branca

Prata

Prata

Cinza

Praia

Prata

Vermelho

Branco G

Verde G

Prata G

Amarela

373-0806
373-1881

NOVA AUTOMÓVEIS.,.·
Fone/Fax: 276-3466

Celta 4p cl ar
Gol1000 16v et opc,

Goll.8

Gol Plus

Fox4p
Astra Sedam '1.8 Gl comp.

Palio EX 4p c opc.

Ranger Splash compl (6 cc)
VectraGlS

Fiesta Bersoll clOH

Fiesta Bcrson cl Ar

Blazer 2.4 compl + rodas

Clio4p

Gol Special
Gol Special
Gol GIII Power

Parali GIII

Gol1GV

Golf GlX

Palio EX

Corsa Wind

Escort HobbV

1.0/2p trio e ale

1.0/2p/ac
1.0 / 4p dh.ldt.te

1.0/4p Idt/aq/dh
1.01 4p haslcu

2.0/4p comp

1.0/4p vte.ldt

1.01 2p a/q
1.0/2p Idl/aq

prata 03

cinza 00

branco 96

azul 95

verde 05

verde 99

verde 01

preta 94

branco 97

prelo 03

vermelha 03

branca 01

cinza 03

2002

1999

2002

2000

1998

1995

2000

1997

1995

1998

G

G

G

G

G

G

G

G/GtIll

G

G

G

G

G

Brava SX 4p
Senle compl.
Strada c/ kil gas
Palio EX
Renau! 1.6
RlL

Tipo 4p
Honda 'Civic
Mercedes C180
BMW Americana
Calibra
Kadetl
Pampa
Fie.ta ctass
Corsa Wind

yermelha
preto
preto
azul

branca
cinza

preta
prata I

Vermelho •. ,

Verde
branco

prelo
branco

branco

vermelha

branco

vermelho

prata
branco

azul

verde

Gol Cll.6

Omega GLS 2.2

Monza SlF. comp
Kombl
CliolR 1.6

F-lODO

Corsa Millenium 4p 1.0
0011.8 MI

Bll2801(/I!f {ii}, 329� (J{úu'lw,ir(ffl (emJhmie ilÍr;ÚVlEG)
,... '..,'

'

...•.<;."; .. \' .• ' '«"

BARRA VEICULOS
Rua: Angelo Rubini s/n, Barra do Rio CerrplGoU 1.6 sr comp verlnelh. tOOl

CoU Gl4p CoOlp .tul 1995
Goll.0 Plus pral> 1996
Gol GU1.S "",dê 1995
Gol CU1.6 cl dh arata 1996
Gol Special brMco 2002
noll.0 GI1I4p b.rdê 2000
Santana Quantum 1.8 Gl tonlp bordõ � 992
Voyagll preto 19801
Logu. Cl .,ul 1993
Verona gula ecrnnt, 2.0 bnrdfi 1994
Flesta 1.0 verde 1991
Escorl 1.6 L hordo 1993
Palnpa 1.8 rili pr�to 1996
Courlcr 1.6 - ar prata 1998
Del Rey Ct hordo 1991
KadeU SL prata 1992
Monza GL4p compl b'ge 1995
Monza CL branco 1995
Blober Dl etma 1997
Palio 1.0 br.nco 2000
rempra16V 4p ,ompl aLUI 1995
Iempre 8V 4p cumpt aZul 1995
Tipo 1.61E 4p eomll azul 1994
Uno Mille branco 1994
Uno Mille branr.n 1995
UM CS beye 1990
fiorino furgão 1.0 branco 1994
Furio IX 1.31 compl vermelho 1995

�, '! ;�rs.:���tl:.•l:.'���r,i�:m�i��l�lrN.!íi!i1i

\!
')
\ I

't I

I.
..

R$ 31.500,00
R$ 14.300,00
R$lUDD,OO
RS 11.300,011
R$ 11,500,00
R$13.900,00
R$ 16.800,00
RS 10.900,00
R$ 3.800,00
as 8.BOO.OO
R$ UOO,DO
R$ 10.500.00
RS 8.800,00
R$ 9.500,00
R$ 12.700,00
R$ 6.900,00
RS 7.900,00
R$ 11.aOo,00
R$ 9.300,00
R$ 22.900,00
RS 12.900,00
RS 9.900,00
R$11.500,00
R$ 9.300,00
RS 7.500,00
ns 7.ROO,00
R$ 5.300.00
RS 9.300,00
R$. 1 0.900.00

Gol16v

Gol! GTI

Santana cl ar + dir

Passat VIIIage Gl

Corsa Sedan Classlc

Corsa Wlnd 1.0 4P.
Blazer DLX 2.8 ·4x4

Morlva 1.8 8v

Escort GL 1.6

Fiesta Class 4p
Verona LX

Escorl 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

gas

gas

gas
ale

die

die

gas

vermelho

branco

hranco

cinza

preto
branco

branco

prata
branco

vermelho

vermelho

prata
branco

bege
prata

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compra Vende Troca Financia

'--_i.IJ,l: ....,Rua Walt�r Marqúardt;'1850 ""Da,r.ra do Rio M,olh�_" Jêlrag�á do Sul';; se

Ilho

Escort GL 1.8 16V comp.
Florino furgão 1.5

Corrier GNV 1.6

Corsa4pl.0
"

Santana GLS compl. 4p
UnoSX 1.0

Chevette Junior 1.0

GolGL 1.8

Chevette 1.6

Hilux SW 4 die.

Santana GLS 2.0 comp.

Pampa L 1.8
ila

CARROS NOVOS E USADOS

Verde

Branca

Branca

Prata

Azul

Branco

Azul

Azul

Vermelho

Cinza

Azul

Vermelha

Azul

1999

2000

2000

2000

1992

1998

1992

1992

198Q
1993

1988

Fiesta 1.0

FINANCEIRA
VIVotorantim I Finanças

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

Palio Flex comp

BR 280 - Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127

Palio Flre c/ opcionais

4p

4p

Palio EX 1.0 c/ opcionais 4p

4p

2p

2P

Saveiro 1.6 Ac/GNV

Golll.0

Golll.6 2p

2p

2p

S-10 AC/DH

Fusca 1.300 L

Corsa hatch c/ar 4p
Corsa Wind 2p
Corsa Sedan Super
Gal City GUI compl 4p
Gol Special 2p
Voyage CL

Fiesta GL 4p
Uno Mille Smart

Uno Mille 5mart

Mille Fire Básico

Clio RN compl

branco

vermelho

prata

prata

branco

praia

branco

verde

azul

branco

praia

1999

2003

2002

1987

2001

2001

2001

2004

2001

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Clio RT 1.6 16V gas. compl.

Clio RL 1.0 gas. a/q /trv

Coro lia XEI gas, 4p, compl. + bc/aut

Corolla XLI 16V gas, 4p compl.

0-20 - die

Flesta Street 1.0 - gas., 2p, IImp/desm.

Ford Ka Básico 1.0 - gas., 2p

Ford Ka Image gas., Llm/desm/aq/al/trv

Gol 11.0 gas/limp/desm.

Peugeot 106 Selectlon - gas., Lim/desm/aq verde

Fone: 370-2109
Ranger XL Cabo Estend. - gas., comi.

Senic RXE

Gol

Gol GIII8V

Gol Limp/Des

Escort GL 1.6

Escort GL

10

10

Polo Classic
Fusca
Fusca
Fusca
Goll.0 16V
Gol CL 1.6
Gol Plus
Gol
Gol
Gol S
Kombl
Belina
Btasllla
Btas ilia
Btasilia
Santana
CheveUe

verde

pteto
prata
azul
branco

bege
botdô
branco

branco

prata
azul
branco

bege
prata
bordô
vermelho

boge
branco

Prata

Vermelho

Branco

Branco

Cinza

Vermelho

1996
1997
1974
1973
1917
1999
1988
1996
1985
1985
1985
1995
1990
1979
1974
1978
1999
1979

SI O Executivo
Voclta GL
KadeU
Plck Up Corsa

Opala
Tipo

- Tipo
Mondeo
Ka CLX
Escott
Escott

P.ugeot 405
Clio RN 4p
Ctrpton
Moto YDR
Blz 100
Sundow
Strada
Susukl
Blz

pteto
grafite
azul

prata
prata
prata
prata

, branco

preto

• azul

FRONTAL

2004

2004

1999

2003

2003

1996

1995

1995

1983

prata

prata

grafite

prata

branca

branca

prata

branca

preta

Branca

Prata
VW 8.150 02/02

Prata

Preta VW 15.190 - 6x2 02/02

Prata
VW 23.250E - 6x2 04/04

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

Branco

MB 1218 97/97
Vermelho

Vermelha Toyota Bandeirantes 4x4 99/99

Branco

2001

2001

2005

1989

2002

1999

1999

1996

2001

2002

R$17.800,00

R$ 30.500,00

R$ 53.000,00

R$ 19.500,00 .

R$15.300,00

R$ 13.400,00

R$ 13.500,00

R$ 11.300,00

R$ 13.300,00

R$ 34.800,00

Honda Clvlc comp teto+ couro
Galaxle 500
Saveiro
CB 450 DX
Belina II GL
Monza SUE
Pegeout 306
Silverado DLX
Dakota Sport a;g C/ GNV
RD 350.R
Apolo GL
Parall16V
Blazer GNV
Dodge/Dart
Bug Duna 1.600
Peugot 307 SW comp
Palio ED
Celta 1.0 4p
Gol 1.0 1.000 "Ius
Santana Gll.8 comp

Chassi

Chassi

Carroçeria

Chassi

Carroceira

Branco

Branca

Praia

Azul

Branca

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

Veículosl
371·4570/376·2895

Verde

Prata
Azul
Branca
Branca
Vorde
Azul
Cinza
Azul

Bege
Branca
Verde
Prata

rempra HLX comp.

0011.0 2p

Santana 2.0 comp

Megane RXE comp

L-200 4.4 compl

F-IODO

F·l000 CO comp

Verona GLX 4p

-Branca

02

Blaser 4Cc
Vectra GL 2.0
Corsa Sodan 1.0 4p
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Wlnd 1.0 2p
Corsa Wlnd 1.0 2p
Corsa Super 1.0 2p
Kadelt 1.8 2p
Uno Flre 1.0 4p
Uno Smart 1.0 4p
Uno IE 1.0 2p
Palio ED 1.0 2p
Gol Gllll.0 18v 4p
Kombl envld.
Escort Hobbr
Escort Hobbr
S10 2.2 2p
CG 125

XR 250 Tornado

Branca
Vermelha
Prata
Branca
Vermelha

03

00

02

91

88

Branco

Branco

,Branco

1999

1998

2003

2003

2002

2001

2000

1999

1999

1998

2000

1997

ONV

GNV

Oa.

, Prata ONV

ONVCorsa Sedan 1.0 4p Praia

Corsa Wlnd 1.0 4p Branco

Corsa Wlnd 1.0 Azul

Orand Dlazer OLX 4.2 TB Prata

Gas

Ga.

Ole

GNVBranco

Branco Alc
,< Alfa 184 comp

Oa. Manz.SIJE

Dle Calibra comp

Azul

Preta

Flesta C/AR.
Flesta completo
FlestaOH/trio branco 03
Flesta comploto branco 03
Eseort GLIOH/trlo prata 00
K. GL branco 00
Ka preto 98
Escort GLX SW completo verde 98
Corsa Hatch(mOd.novolcompleto prata 04
Celta VHC 2p/Klt + prata 03
Cor.al.6 4p c/opc. branco 02
Corsa .edan c/opc. branco 02
Celta 2p c/ Klt + prata 01
Corsa Wlnd c/opc. branco 01
Corsa sedan c/opc. branco 01
Corsa sedan e/ope. prata 01
Corsa4pe/rodaslsom prata 01
Corsal.6 4p e/opc. branco 00
Astrasedan GLS completo cinza 00
Vectra GL completo prata 00

Vectra CD compl. + GNV prata 99 Scenle RT 1.8 e/ope. verde 00 �
Corsa 4p c/ ope preto 98 Clio RL c/Ar + alr bag cinza 00 #

,,,,,�<brapeo.,,,.98"__���9M'JQ�.,IJt�!19P._,,,,·,_,,·P!�,,_ ..�l,,"i�"

, 2000
1998
2001
1998
1999
1999
1997
1997
1995
2002
2001
1998
1997
2000
1998
1995
1994
1996
1982
2002

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

Gol18v powor OH, trio
Gol plus16v AR/OH/trava
Gol plus 16v c/opc.
Gol plus 16v c/ope.
Gol16v 4p c/ope.
Palio Flre 4p c/AR
Palio Flre 4p c/ope.
Palio Fire 4p c/trio
Palio EX Fire 2p e/ope.
Palio EX Flre 4p c/ AR
Palio EX4p c/trio
Palio ELX c/OH/trio
Clia express l"n completo
Seenlc RT 1.8 completo
Scenlc RT 1.8 completo
Scenlc RXE(top delinhal
Scenlc RT 1.6 completo

Rua Prel.Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

R$ 62.000,00

R$ 95.000,00

R$ 138.000,00

R$ 65.000,00

R$ 47.000,00

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

cinza

prata
praia
Bordo
cinza
cinza

preto
branco

.zul

prata
bege
prata
cinza

prata

01

98
04
03
03
01

01
99

99
04

" 02
02
01
01

Cinza 1998

Tempra 16v ouro

Vectra GL compl + GNVDa.

Preto 1999
Tr�lIIer Angola c/ 1 eixo

Oa.

Branco 2000
Kombl stander c/ 11 lugares

ONV

Btanco 1999
Escort Xr3

Gol! GTI comp

Goll.000

GNV

Azul 1993

Prata 1999

Verde 1990

Bordo 1994

Azul 1994

Azul 1988

018

Dle

Dle

Alc

Paratl CL 1.6

Gol

GNV
Monza

Alc
Monza + GNV

Vermelho 1994

97

97

90

95

89

95

96

97

96

91

95

79

73

R$ 12.500,00
RS 21.000,00

R$ 6.500,00

R$ 8.900,00

R$ 5.800,00

RS 13.800,00

R$ 11.500,00

R$ 13.600,00

R$ 11.300,00

R$ 7.800,00

R$ 12.000,00

R$ 2.300,00

R$ 2.300,00

,
,

I
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6 CORREIO DO POVO

;·,Trup'p�·1 �'ar
.

VEíCULOS MUtTIMARCAS

Compra - Vende - Troca - Financia

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

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

Revendedora excluslca da região de Reboques Plrãmlcos

Slralul comp 96 verde mel G
Goll.0 MI 97 branco G
Gol 1.8 (bola) 95 preto G
Chevette 89 bege A
Bellna L1.6 88 bege A
Escort Europel GlX completo 98 azul G
Escar' Ghla 89 verde G
Ford Landal em couro 80 azul GNV

8r35111a 80 branca G

Voyage 86 verde A

Jeep em couro/dh/frelo a disco 65 Bordo G
Gol Preparado (De Corrida) 97 Azul RS 6.500

Opala SLE tompl 89 Verde A
Audl A31.8 T lurbo 98 preto G
Fusca 77 bege G

Pampa 1.8 91 prata G

Omega Suprema GLS lop linha, campl. 93 azul G
Elba 88 azul A
Gol 84 branco G
F�1000 Gab. Dupl� campo Turbo 84 prata D

Uno 1.6 comp 93 praia G
Escorl Xr31.8 comp 91 azul G
Kadell vd e "V en. e dlr 93 preto G

QUiNTA-FEiRA, 17 de Fevereiro de 2005

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

GOL GIII PLUS
CLIO 1.0, 4P
PALIO FIRE, 4P PRATA
ClIO 1.0 Rl, 4PBRANCO
FIESTA GL, 2P
SAVEIRO GIII, COMPLETA C/GNV
S10, COMPLETA + GNV
ESCORT GLX, COMPLETO
CORSA WAGON GLS
SAVEIRO 1.6 ClI
ASTRA SEDAN GL, COMPLETO
GOL1.0
UNO MillE SX
PALIO El, 4P ,

VECTRA GL, COMPLETO (-AR)
PALIO EX, 2P
FIESTA,4P
ESCORT HOBBY
S-10, DELUXE, COMPLETA (DIESEL)
GOL 1.0 CI RODAS
VERONA GlX, COMPLETO
FIORINO LX
BElINA L
MONZA SLJE

Atendemos linha geral:

,.,._�)�, II""
IN.·�EÇ�q.7�i .1.

ónlêrtr ié�OSS s s ro

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax:276-3466

Brava SX 4p 03 Preto
sente tompl. 00 Prata
Slrada cl kit gas 01 Branco
Palio EX 97 Branco
Ronaut 1.6 9B BrancoClio
RLL 9B Branco
Tipo 4p 96 Cinza
Honda Civic 94 Vermelho
Mercedes Cl BD 95 Azul
BMW Americana 95 Branca
Calibra 95 Preto
KadeU 9B Azul

Pampa 93 Branca
Flesta Class 00 Bordô
Corsa Wind 95 Vermelho
Fiesta novo 03 Bordô
Kia LS 00 Branco
Omega cl kit gas 94 Azul

Voyage 91 Verde

I RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1656 ANTIGO BAR DO OCA

370·3113
BRANCO
BRANCO
2003
2002
PRATA
PRATA
CINZA
BEGE
CINZA
BRANCO
BRANCO
BRANCO
PRATA
ROXO
BORDO
BRANCO
VERDE
PRATA
CINZA
BRANCO
PRATA
BRANCO
PRATA
VERDE

2004
2003

2001
2001
2001
2000
2000
1999
1999
'1999
1998
1997
1997
1997
1996
1996
1995
1994
1990
1990
1988
1986

Wille Car 371- 5917 -
9149-0840

SAVEIRO - Vende-se, 1.8,

Joaquim Francisco de Pauia - Lote 16 geração 3,01. Tr: (47) 373-

1343,

Diplomata 90 Bordô GNV R$ 9_700,00 VOYAGE - Vende-se, 1.6, 84,

Fiat 147 84 Bege Gas. R$1.600,00 gás. prelo, em bom est. R$
3,600,00, Tr: 8806-9250.

Escor' 87 Verde Alc. R$ 4_500,00

Gol 83 Bege Gas. R$ 2_200,00
GOL - compra-se, 96 ou 97'.
Tr: 372-2907,

Gol 81 Cinza Gas. R$ 2.200,00
Chevette 78 Bege Gas_ R$ 2.300,00 -Fusca 75 Vermelho Gas. R$ 1.300,00

F600 Caçamba 75 Verde Die. R$ 10.500,00

Prêmio 4p 89 Dourado Gas. R$ 5.500,00
CBR Vende-se, Honda 450.
89. R$ 6.900,00. Tr: 374-

Kombi Furgão 82 Bege Gas. R$ 4_000,00
1117ou9975-0117.

F75 Pick-up 73 Verde Gas. R$ 5.500,00 GARELLI Vende-se, 90,

Chevette Hatch 80 Prata Gas_ R$ 1_600,00
documentade.Rs 650,00. Tr:
371-7341.

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

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Finan iamento---------

27�-3711
372-1919

VE.COLOS

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

Marea ELX 99 azul

Aq Ac Dt Oh Ve Te

PALIO EX FIRE 2001 C/OPc

C3 GLX 1.4 2004 Ab2

Aq De Re Ve Te Lt Dt Cb
Classe A 160 Classic

2001 Completa

Ka 98 Prata Aq Os

Lp Ve Te AI R"
Celta Super 2003 preto

, Aq Dt Lt Pc Vv
Brava SX 02 Ac Oh

Ve Te Os Lp AI R" Fn Cd

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 17 de Fevereiro de 2005
CORREIO DO POVO

CLASSIMais

CORREIO DO POVO 7

275-1823

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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eu Volks do [eito quevocê 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

, 1
� I

rI'Ie

Q.
Z
W
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QUINTA-FEIRA, 17 de Fevereiro de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais

-
SUZUKI Vende-se, 750 F.

94. 23.000.00Km. R$

020 Vende-se, 89, turbo.

diesel. compl. prata. CUR e

teto. R$25.000,00. Tr: 376-

2973.

F4000 • Vende-se, motor

MWM. R$ 16.000,00. Tr:

TITAN Vende-se, 150. 05. 275-6515.

6.300Km. R$ 4.200,00. +

18x R$ 122,00. Tr: 273-0241.
JIPE Vende-se, 76 p/ trilha .

.

R$ 8.500,00. Tr: 9933-6533.

17.500,00. Tr: 9914-4669.

AR Vende-se, condicinado.
Tr: 275-6180.

TITAN Vende-se, 03 c/
8.000 Km c/ partida.R$
2.000,00. + 19 x de R$
230,00.Tr: 370-3564.

AR Vende-se, condicionado.
Cônsul. R$ 1.200,00. Tr: 371-

KOMBI Vende-se, 82. 1.6. 4741.

R$ 4.000,00. troco por

pampa, saveiro. Tr: 9932- BERÇO - Vende-se. R$

2441. 120,00. Tr: 370-5576 ou

9952-8812.

VENDE-SE YBR 04/05. ou
troca-se. assumir financ. 23x

R$ 170,00. Tr: 9141-7288.

PUMA Vende-se, GTS. 80

conversível. R$ 7.000,00. Tr:
9933-6533.

BICICLETA Vende-se,
infantil. R$ 30,00. Tr: 275-

2803.

}
OPALA Vende-se, 85 à ale. 4

ptos. 4 cilindros. R$4.000,00. CACHORRO vende-se filho-

Tr: 9133-0757. tes de Cooker, desvermina-

dos, Lindos. Tr: 370-0975,

OPALA Vende-se, GNV. 80. 2 após 19hs ou 9973-5052 _c/
ptos. Ótimo estado. R$ Denis.

6.500,00. Tr: 376-1428.

APARELHO Vende-se, CD,
c/ c.o n t r o I e , f r e n t e

destacável. Tr: 370-8384.

CÃO Vende-se, Ihasa-apso.
Brancos e escuros. Puros. R$
2x de 280,00. Tr: 370-1225.

CELULAR Vende-se, Nokia

8260 NEG. R$ 250,00. Tr:

370-2059 ou 9975-8760.

CÃO Vende-se. filhotes

Cocker puro,macho,
caramelo. Desverminados.

R$ 90,00. Tr: 370-0975 ou

9973-5052.

CELULAR Vende-se,
Siemens C55. R$ 300,00. Tr:
370-2059 ou 9975-8760.

CELULAR Vende-se,
Siemens MC 60. R$ 50ú,OO.
Tr: 370-2059 ou 9975-8760.CÃO Vende-se, filhotes de

pitbull c/ pedigree. R$
200,00. Tr: 373-4156 ou

9122-5901.

DOA-SE Gatinhos. Tr: 376-

1255.

CÃO -Vende-se, 2 femêas

micro-toy podlle c/filhote. Tr:
372-3292.

ESTEIRA Vende-se,
Atlethic. Elétrica. R$ 250,00.
Tr: 275-2803.

CÃO Compra-se, flihote

fêmea de Hotwailler. R$
100,00. Tr: 376-4112 ou

9963-1576.

FOGÃO Vende-se, 6 bocas.

R$ 50,00. Tr: 275-2803.

GATO - Vende-se, persa puro.
R$l 00,00. Tr: 370-1225.

CELULAR - Vende-se, Mc 60,
c/ câmera. Pré-pago. Tr:

380,00. Tr: 370-1225.
GERADOR Vende-se,
corujinha, motor branco

1.800. R$ 1.300,00. Tr: 376-

3945.

OPALA

CAIXA Vende-se, 4 de som CELULAR Vende-se, Nokia

c/ 8 autofalantes.400W. 8265 I c/ visor azul. R$
RMS. R$ 2.000,00. Tr: 370- 250,00. Tr: 370-2059 ou

4461. 9975-8760.

COMPUTADORES

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

Computadores
completos

Assistência Técnica

Especializada

CORREIO DO POVO 9

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

Computadores
completos

Maquinas
Digitais

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

Um micro por aluno

Periféricos
Gravador de CD
e Leitor de DVD

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.

Periféricos Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

"Um c/,ck em sua Vida pessoal e profissional"

Suprimentos
Informatização
de comércio e

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

Oferta-

Acessórios

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6/9/
12 / IS / 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

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

R$ 15,00 deslocamento

Outras cidades +
R$ 0,50 o km rodado

ITôl
NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA

1'\ .

CONCORRENCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMPRESSORA Vende-se,
HP 3535 c/ cart. Cal. R$
200,00. Tr: 9903-0500.

Brastemp de tambor. R $
450,00. Tr: 9905-8113.
TV Vende-se, 14 c/
controle. R$ 150,00. Tr:
9136-0973.

Baenpendi. R$ 300,00. Tr: ÁGUA VEROE Vende-se, a Indumak, servidão c/
371-4741. sobrado c/155m', em fase 3.334m', R$ 135.000,00.

de acabamento. R$ Tr:371-2357.
VENDE-SE Play-station I 140.000,00. Tr: 371-2357.
c/ 25 jogos. Seminovo. R$
250,00. Tr: 9137-5709.

PROCURA-SE Casa p/
BARRA DO SUL Vende-se alugar, em rua principal. Tr:
ou troca-se, c/300m'. R$ 9932-2441,

VESTIDO DE PRENDA 3.500,00 + finane. Tr: 370-

Vende-se, verde c/ 1796.
detalhes branco. R$ 80,00.
Tr: 371-5270.

SCHOROEDER Vende-se,

BARRA VELHA Vende-se,
c/ 1 suíte, 5 qtos. 2 sI. eoz.

VIDEO-GAME Vende-se, bwe. Imobiliados. Tr: 370-

play station. C/3 controles 2365. ou 9953-6121.
+ 10 ed's. R$ 300,00. Tr:
372-2833.

centro, alvenaria, sI. Bwe.
1 qto. c/ 90m' e terreno
700m'. Tr: 374-5133.

IMPIIESSORA Vende-se,
HP 656 c/ cart. Cal.
R$150,00. Tr: 9903-0500.

MÁQUINA Vende-se, de
costura baby maehine.
R$80,00. Tr: 275-2803.

MÁQUINA Vende-se, de
costura Singer. R$ 450,00.
Tr: 9136-0973.

VENDE-SE 2 máq.
Overlok.2 cobertura. 2 reta
e 1 motor trifásico. Tr: 370-
2417.

VENDE-SE Cons6reio de
im6veis. Carta de créd. R$
35.611,29. Vir. à combinar.
Tr: 371-0508.

30

VILA LENZI Vende-se c/
525 m', de madeira. R$

BAENPENDI Vende-se, 1 65.000,00.Tr: 371-2357.
suíte, 2 qtos. si .eoz. bwe.
R$ 65,000. 00. Tr: 370- VILA NOVA Vende-se, c/
1417.

MÁQUINA Vende-se, 2 VENDE-SE Aquarela
retílineas Shima Seiki e 1 branca, revistas e jornais.
conicaleira p/8 cones. Tr: Tr:376-41690u9149-1340.

8808-5378.
VENDE-SE Vídeo Cassete,

MONITOR Vende-se, 14 R$ 80,00. Tr: 275-2803,

Samsung Syncmaster. R$
200,00. Tr: 370-0037. VENDE-SE 2 cadeiras

praia. R$ 20,00 cd. Tr: 275-
2803.PENTI U M Vende-se,

AMO K6-2-360Mhz-32 Mb
de RAM. R$ 350,00. Tr:
370-0037.

VENDE-SE 1 espreguiça
deira p/ pscina. R$ 60,00.
Tr: 275-2803. ÁGUA VERDE - Vende-se,

e/364 m'. R$ 32.500,00.Tr:
Título do 371-2357.

SECADORA Vende-se,

CORUPÁ Vende-se, Rota
das Cachoeiras, e/142,000
m', c/ 15.000.00 pés de

pinos, local turítieo. R$
150.000,00. Tr: 371-2357,

64m' e terreno de 500m'.
Tr: 370-7760 ou 8807-
2574.

VENDE-SE

IMÓVEIS VENDE-SE l.ot. Miranda,
e/2 qtos. bwc. rancho. toda
murada. R$ 40.000,00. Tr:

ESTRADA NOVA Vende- 273-1627.

;e'q��sma:tr;5c6�6�0�"{: SANTO ANTÔNIO Vende-

376-3913. se, c/ 492 m', c/ escritura.
R$ 10.000,00. Tr: 371-

ILHA DA FIGUEIRA - Frente 2357.

I ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CELULARES I

�
iC)pt

COMÉRCIO E CONSERTOS
DE TELEFONES LTDA

qConsertos de Celulares
(TIM/ VIVO/CLARO/BRASIL TELECOM)
e Tel, Convencionais.

C::>Toda Linha de Acessórios.
C::>Telefones s/ fio e convencionais.
c::> Identificador de chamadas.
Celulares Usados e Semi Novos.

VENHA CONHECER NOSSA LOJA!

FONE/FAX: (47) 275-1902
R. Henrique Piazera, 22 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Centrais telefônicas Intelbras

35_ 00,00,
40.000,00
45.000,00
50.000,00
55.000,00
60.QOO,OO
70.000,00
80.0QO,00
90.000,00
110.000,00,
140,000,00'
186:000;00
200:000;06

" MAIS chance: ( (04) quatro contem'
mensais)

.. MAIS: (sem taxa de inscrição)
• MAIS: (sem fundo de reserva)
.. MAIS econômico: (menortaxa)
" MAIS prêmio: ( extra: R$ 31.384,00,
prêmio pontualidade)

.. MAIS flexibilidade: (antecipação de

parcelas poderão ser usadas como lance)
�lance: ( FGTS pode ser usado

,

e}.
IS: ( últimas (60) parcelas sem

�;ãdminis1ração e sem seguro),

;/MAIS, MAIS: (confira com o

Representante, abaixo)

RODOBE�s1
5 c. ,80'\
572;00
':,629,20
,686,40,

.

sco.so
915,20
.Q29',60
(25§AO�'

REPRESENTANTE: Silver Serviços Ltda
Rua: João Januário Ayroso, nO 80 - sala 03 - Jaraguá Esquerdo

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.

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

Confira outros créditos

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 telcfônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pi telefones

VENDAS E SERVIÇOS: R�a:'Oné/ia Horst, 104. Vila Lenzi· Jaraguá do Sul· se j emai':makete/@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371·7007

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e) .. ,

Racks- Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

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

AUTOMAÇÃO. PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

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

"
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,

ADESE
" '"
...

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

AGORAIOcE TEM DINHEIRO
FAell E SEM BUROCRACIA Sua hábilitação

com maior rapidez

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

� flORICULTURA

Centro de Formação
de Condutores

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

,'7io.cicl.IJiura

l7Josl(ue Y./OI·es i

I .[
I !
Arranjos-Decorações-Buquês-Jardins I

I COM DISK ENTREGA DE
'.

f
I CESTAS CAFÉ DA MANHA .1
I ·_-·--·······1

IFONE/FAX: 371-4051 CEL 9905-0202!
f Rua Epitácio Pessoa, 555� Centro I

VVILLE
REFRIGERAÇÕES

- 1" Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

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

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

371-5917

Plant:ão: 9149-0840

�\ FRAN

'-� -STÚDIO FOTOGRÁFICO
r:::::::.�

�
..

�, ...... ,_,..Ges_.B_"

..... RevelaçAo e ReproduçAo
....

�

Fone: 310-6261
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

Bairro Nova Brasília - Jaraguã do Sul � se

Antiua Ano lajo

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

Sigilo Absoluto
E-mail:
Francifotos@ibest.com.br
Rua Barão Do Rio Branco nO 411

Sala 3 Jaragua do Sul SC
Atendimento 24 horasFone:372-0556 ou 9912"8114

SEGURANÇA PATRIMONIAL

Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

. SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
rlHÚ4 de� ..� "- s� deS�,de�&�_
;t:?�.�.,.,.�� ......�tÚS�áa-rl�

� ASSISTÊNCIA TÉCl'iICA

�l ENDE�Eçon��ELHOR1TENDER VOCÊ!!!
I.:;;," @ i.
M." §"'",

Ruá Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

, .:
"',7

76.0679
Barão do Rio Branco, 620 - Centro

Computador e Impressora
MELHOR PRFCO DA CIDADE

Atendimento a domicílio

Tr.: 37?-1309 ou 9123-7162

� MÓVEIS USADOS
,

".

Rua José Teodoro Ribeiro, 1365
Ilha da Figueira - Próx. Posto Pérola

Móveis Usados

FIGU IRA
..

LINDAS MULHERES
Eduarda Morena
Fernanda Loira

ATENDIMENTO 24 HORAS
em motéis, hotéis e residências

Tr: 9909-4381
Precisa-se de moças

TERRAPLANAGEM
Rompedor de Pedras e Concreto

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

. Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cf Lajotas

Serviços com Retroesc'avadeiras

Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

370-3 1
H: Wiwmdo Menslin - Bne )endi 275-1101/9104-2393

('

/

......Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



· .

1 2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
\...

Faça a diferença no mercado de trabalho!

(47)' 275-8400

senac

.....}

QUINTA-FEIRA, 17 de Fevereiro de 2005

Á concorrtincia aumenta ii Cilda diat 6$$18 alguém iniciar -,

um bom t1I;\Igódo a outro taJilO COOISÇl;'I 11 Imitit·IQ.

Alíslm, nummercadQ onde ii compêtlção éXig$ muíta
competência. li difereflÇíil pode 0slar no serviço.
Entretanto, às vezes, o proptiô runtiónátfo é o maior
concorrente quando oferece um atel'ídimerrto rulm.

Os cuslos empresariais fâ e'evadoSj saltam para valores
muito lT'laior�s com a perda constante de díootes.
SÓ TEM UM JEITO: QUALIFICAR O PESSOAL PARA
QUAlIFICAR OATENDIMENiO.

roi por 1$$0 que aAPeVllrouxe pál'à Jaraguá do Sul I) cursQ
Qualidade noAtendllMnto: para mostrarQue é possilllll ser

OO1ado e escolhido num l!'srcado de iguais•
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VENDE-SE
CASA

Mista c/112m2,
Terreno c/

335m2, 3 qtos,
sala, eoz. + dep.

Bairro
Czerniewiez.

R$ 65.000,00
Tr: 371-7963
8406-9918 Proma Construções

Fone: 371-6310 I Plantão: 9131·5751

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

VENDE-SE Próx. à Pref. cl COMPRA-SE Terreno ou VENDE-SE Na praia do

4 qtos. cl suítes.R$ casa naVila Rauou Estrada Ervinoc/escr.Tr:371-3132.

120.000,00. Tr: 147) 326- Nova. Pago á vista. Tr:

6565. 9121-5932. -d'dVILA NOVA CI 1250m'. cl

__ lagoa. R$ 35.000,00. Tr:
ALUGA-SE Ou vende-se,

370-3141.
2Vb estamaparia cl sI.

RIO MOLHA Vende-se. Tr: gravação. Tr: 373-0263.

CZERNIEWCZ Procura-se, 370-8563.
flORICULTURA Vende-

moça que já tenha pi dividir se, ponto come. à 5 anos.

aluguel. Tr: 9903-2012.
VENDE-SE 681' m', próx. Tr: 370-0412.
Madri. Tr: 371-3509.

CENTRO Procura-se moça TERRENO _ Vende-se, R:
LOJA Vende-se, no centro

pi dividir, mobiliado. Tr: Walter Marquardt. cl 1.111
de Jguá. Tr: 9975-4389.

9113-9552. m', nego Tr:370-8097.

D
CO,.J

LOJA Vende-se, de roupa
feminina.Tr: 370-0459.

VENDO APARTAMENTO ALTO PADRÃO
PADARIA Vende-se, na

Ilha da Figueira cl clientela.
Tr: 276-0576.Praia de Piçarras, 208 m2, mobiliado

(móveis sob medida), 1 suite, mais 2
dormitórios, banheiro social, ampla
cozinha, copa e estar integrados,

churrasqueira, amplo terraço, área de
serviço e garagem. R$ 300.000,00.

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

Contato com Silvia

47371-8227 ou 47 91025735

SCHOROEDER - Aluga-se
galpão. T: 373-0263.

-
CHÁCARA Vende-se, cl
12.500m' no Wigando
Meyer.Tr: 370-3141.

RIO MOLHA Vende-se,
2. Tr: 370-8563.

()

CORREIO DO POVO 13

Transporte terrestre

também é com a

Brasil Aero Cargo.
Consulte!

I
,

"'-'

�II"� ií
ii I-Ji�EmBRlRGEnS

MAIS COMPLETA

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.475 - Jaraguá do sul/se - e-mail: embalagens@ciaembalagens.com.br
Fone/Fax: (47) 371-3400 / 371-1275

_____ -'-----.�.--'IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SE VOCÊ GOSTA DE VENDAS,
JÁ FOI PROMOTORA,
LíDER DE GRUPO OU

EXECUTIVA NO SISTEMA
PORTA A PORTA VENHA

FAZER PARTE DA CONTÉM 1 g.

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

mínima de 2 anos.
- Salário compatível com cargo

- Vale Transporte
- Vale Refeição

- Produção
Enviar currículum:

servitecl@uol.com.br
P'ROCURA-SE Tr: 273-6264

com Cláudia ou Andréa
Campo Grande - MS

(67) 398-4104Diarista pi todas as

sextas. Baenpendi. Tr:
9113-0213.

Metalúrgica
Lombardi Ltda
Oferece vagas de

auxiliar de produção.
Interessados ligar:
(47) 275-8900

ASSISTENTE DE VENDAS

-. Masculino ou Feminino

Superior completo ou cursando
02 anos de experiência na função

(atendimento a Clientes/RC
via telefone)

Os interessados deverão
enviar curriculum para
rh@dalilatextil.com.br

OFEREÇO-ME PI
trabalhar de motorista

particular. Tr: 9975-
0931.

OFEREÇO-ME PI
trabalhar de babá. Tr:

376-2036.

Comparecer em horário comercial,
munido de Curriculum Vitae e 1 foto 3x4.

Seleciona
PROFESSOR DE

INGLÊS/ESPANHOL

Seleciona
AGENTE DE TELEMARKETING

MOÇAS E RAPAZES

Requisitos:
* Fluência plena
* Com/sem experiência
* Tempo parcial/integral

Requisitos:
* Ensino médio completo
* Conhecimento de informática
* Dinamismo
* Fluência verbal
* Bom relacionamento interpessoalOferece:

* Salário compatível
* Treinamento
* Acompanhamento didático

Disponibilidade:
2" a 6" - 9h às 15h ou 15h às 20h30 e

Sábados - 9h às 12h ou 13h às 16h

Comparecer em horário comercial,
munido de Curriculum Vitae e 1 foto 3x4.

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 297 - Centro
Jaraguá do Sul - 275-1364

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 297 - Centro
Jaraguá do Sul - 275-1364

<'

RENDA EXTRA!
Procuramos pessoas com visão.
empresarial para oportunidade de
negócio baseado em casa ou

escritório. Liberdade de horário.
Fornecemos treinamento e apoio.

Informações:
(47) 9955-9782/275-3122

QUINTA-FEIRA, 17 de Fevereiro de 2005

Móis recursos.
Melhores humanos.

<:TRABALHO TEMPORÁRIO. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO .. CONSULTORIA. ESTÁGIOS

• 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.

• Operador de Máquina

• Torneiro Mecânico
Ensino fundamental

completo. conhecimento
de dois anos na função.

de Corte
Ensino médio completo

ou em curso. Conhecimento
em informática básica,
dinamismo, agilidade.

• Operador de
Produção

Ensino médio em curso.

Para atuação em segundo
turno com montagem de
estruturas metálicas.

• Atendente Interno e

Externo
Ensino médio completo

ou em curso. Ser
motorista habilitado
em categoria AB,

conhecimento básico
em informática.

• Auxiliar de Produção.
Ensino fundamental

completo.
• Secretária Executiva

Bilingüe
Cursando ensino

superior em Secretariado
Executivo.

Inglês e Espanhol
intermediário.

Conhecimento intermediário
com ferramentas do office e

internet.

• Vendedor Externo
Ensino médio completo. Ser
motorista habilitado e ter

carro próprio. Vivência em
vendas. Facilidade na

comunicação verbai.

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

com rotinas de

Departamento Pessoai.
Para atuação em Jaraguá
do Sui. Necessário residir
próximo ao bairro Barra do

Rio Cerro.

.Orçamentista/vendedor
Ensino médio técnico

completo na área mecânica
ou elétrica

ou eletro eletrônica.
Conhecimento

em informática, AUJO
CAD, leitura e interpretação

de desenho mecânico.

• Auxiliar Contábil
Cursando ensino superior
na área, necessário um ano

de conhecimento na

função.
• Operador de Máquina

}:;�_�';;'"_::::éf,�;�rr."�::1B;;i{;�itr>'; wmm' _ ���' ",>��ptf::;�g:i1'::�l�m@:if{t!Nfl$/�illlagas :':.Guaramirim -�Rua'28'de
, r-'--.-.-_' '."'':-:'«_.; "'-","coo,

Extrusora
OS vagas. Ensino médio
completo. Dois anos de
conhecimento na função.

• Torneiro Mecânico
03 vagas. Ensino
fundamental

completo, conhecimento de
dois anos na função.

• 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 Sui.

• Auxiliar Químico
Têxtil

01 vagá. Ensino técnico na

área. Conhecimento
de seis meses na função.

• Operador de Corte e

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

• Operador de Produção
20 vagas. Ensino médio
completo. para atuar em
setor de serralharia.

• Costureira
Conhecimento de dois

anos com qualquer tipo de
máquina industriai.

• Auxiliar de Produção
SO 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 fiscai.

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

JOINVILLE . CURITIBA. FLORIANÓPOLIS. GUARAMIRIM . JARAGUÁ DO SUL

TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

TEM CULTURA,
E TEM MUITA INFORMAÇAq!,
POR ISSO TODO MUNDO LE!

E AGORA, COM APENAS

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

E MAIS COMPLETO DIÁRIO
REGIONAL NA SUA CASA!

CORREIO DO POVO
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Vale a pena reformar? Esta
foi a pergunta feita à Arq.
Silvana Pretto pelos
proprietários, mas a

resposta não é tão simples,
pois muitos pontos devem
ser analisados. A localização
do imóvel, bairro, vizinhança
e até mesmo fatores
sentimentais, às vezes falam
mais alto do que o próprio
valor do investimento, mas a

avaliação do estado de

conservação e a estrutura
existente são de
fundamental importância.
O retorno é imediato, como
tudo que tem um bom

design , com a casa não é
diferente, o valor que se

agrega além de financeiro é
também de satisfação ,

aumentando até mesmo a

auto estima de quem vive
ali.

1};t9C �9"9 ceCI CfJh4fJ h9fJ �;"9" �ec9Je,f):
Contrate um arquiteto que possa lhe auxiliar, tanto para projetos,
quanto para execução;
Tente resolver tudo no papel, é mais fácil que derrubar paredes;
Programe a mão de obra;
Tenha os materiais previamente definidos e se possível comprados
para não haver paradas desnecessárias; .

Tenha paciência, imprevistos acontecem, ainda mais quando não

se conhece a estrutura, mas também para isto tem solução.

créditos da consulta: Arq" Silvana Pretto
contato: (47) 371 4006 - sapretto@terra.com.br

'\
J
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� GINECOLOGIA -

I"� íJaslri
",4m. fi}
'&l:êal�o .• CRM/SC 1242· TEGO 030/79

Habilitação SOBRACIL 1.079

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

Fone: 370-1705

��º;��
,

eúv:u«v�

387

Manipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

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

Receituário

ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

farmácia de manipulação
www.receituario.com.br

v��
WING TSUN

ARTE MARCIAL CHINESA

* A OPORTUNIDADE DE APRENDER A
. RELAXAR EM SITUAÇÕES
DE ALTO STRESS OU PRESSÁO

* TÉCNICA DE DEFESA INTELIGENTE

*TÉCNICA SEM USO DA FORÇA FíSICA

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL
PELOS MESTRES DA ALEMANHA:

,

.

HANS-JÜRGEN REMMEL
> ANDREAS GELLER

'

DORES EM GERAL, LER,
OMBROS, BRAÇOS,
PERNAS, COLUNA.

TEMOS TRATAMENTO
ANTITABAGISMO

9955-0230 376-0698

�
HERBALIFE
'Perca 'dê pesp. ganho dê

,. Q1a�.�êl myscular'l:! saúde.
'êim"Í'inhó para o bem estarl

,
�

SAUDE··aINFORMAÇAO
ALFAAPV MUITO + SAÚDE

Produtos Naturais

Revolucionário energético á base de guaraná;gengibre,jurubeba,abacaxi,

cacau,jiló,aça í.

No Brasil35% da população sofre de fraqueza sexual.Preocupação,cansaço,

fadiga e stress.

São algumas das causas.Cuidar do nosso corpo.Da energia,das funções

vitais é o mínimo que devemos fazer.

ALFA APV estimula o apetite sexual, trata e previne o envelhecimento, problemas de pele; seusuco

tem valor energético, duas vezes superior ao do leite. Indicado em casos de anemia, conservação dos

ossos, dentes, sistema imunológico, nervoso,musculoso e coração, atua como cicatrizante, favorece o

trânsito intestinal, ajuda na digestão, no emagrecimento, na circulação, na dissolução de mucos ou

catarro dos pulmões, na prisão de ventre, nas infecções, na dissolução de gorduras, na prevenção de

MARILENE NEGHERBON

(47) 371-5176 ou 9118-8386

Av. Getúlio Vargas. 49 Sala Ias - Em cima Banco Unlbanco

câncer de cólon.

Saiba como se inicia o processo de envelhecimento

o processo de envelhecimento inicia aos 22 anos, devido a diminuição da qualidade de cópias

genéticas.Tem como causa principal o estresso
O que é o stress? E como ele age no organismo humano?
As emoções negativas (frustrações, raiva, ódio, rancor, tristeza, mágoa, sofrimento ...), atuam sobre a

hipófize, que por sua vez controla as glândulas supra-renais, produzindo em grande quantidade as

catecolaminas das quais a mais conhecida é a adrenalina e também os corticosteróide. Essas

quantidades anormais de hormônios provocam alterações do metabolismo e do sistema endócrino,

obrigando o organismo a mobilizar o sistema imunológico, para defender-se do alto envelhecimento

endócrino. A diminuição das defesas 'do organismo leva-o ao cansaço, franqueza, esgotamento, das

reservas de énergia, configurando o quadro que chama-se estresso A progressão faz com que a

situação se agrave ainda mais, diminuindo as defesas do organismo, tornando-o vulnerável ás

doenças. A contaminação desse fluxo de veneno endócrino poderá provocar: 1. stress; 2. estado

depressivo;3.desanimo total;4.fadiga muscular;5.Mono amino oxidade.

A mono amino oxidade é uma enzima produzida pelo nosso próprio organismo. E diante da tensões,

nervosismo, preocupações, ansiedade etc. Ela acumula no organismo e quando chega á um
""

determinado nível, atravessa a barreira encefálica criando um estado depressivo de desanimo geral,
!

fadiga muscular, apatia, angustia que são fatores estressantes. A depressão, o estress, preocupações; .

Falta de dinheiro, faz com que a enzima M.ao entre em ação provocando estress e depressão. A

oxigenação e nutrição celular sãomuito importantes porque isso vemem declineo em todos os seres

humanos.

'I
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