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DIVULGAÇÃO
Mero, da FME de Corupá, fala
sobre o calendário de eventos
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Morte de mãe e filho causa

indignação entre familiares

Valdecir Soares está revoltado com o atendimento prestado a sua esposa, ao fundo o velório da esposa com o filho ainda no útero
Os familiares de Lindair Lung Damásio, 42 anos, estão
revoltados com o atendimento do Hospital Santo Antônio,
de Guaramirim. Segundo eles, o hospital teria sido negligente
e causado a mqrte de Lindair, que estava no oitavo mês de
gestação. O bebê morreu algumas horas antes da mãe, no

domingo. O Secretário de Saúde, Luiz Pereira, afirma que
todos os procedimentos foram tomados. "Eles só
transferiram ela para Jaraguá do Sul quando não tinha mais
nenhuma chance de sobreviver", afirmou omarido, Valdecir
Soares. ,. PAGINAS

PRESENÇA

Presidente estadual do PFL
visita Jaraguá do Sul

"

.-

• PAGINA 3

OPORTUNIDADE

Museu daWeg abre espaço à

participação' de funcionários
• PAGINA4

TRADiÇÃO

Grupo de dança quer ampliar
número de participantes
O grupo folclórico de dança alemã Sünner
Volkstanzgrupp reiniciou as atividades deste ano com

eri.saioscoletivos, nosábado.

• PAGINAS

SAÚDE

Congresso vai abordar a
humanização nos hospitais
Encontro, que vai contar com presença de profissionais
renomados, discutirá implantação de projetos de humanização
e pedagogia em ambientes hospitalares.

• PAGINA6

VITÓRIA

Triatleta Fernando Radunz

conquista o 10 título do ano

o jaraguaense venceu a primeira etapa do Campeonato Estadual
de Triatlon, na categoria 25-29 anos. A prova aconteceu em

Itap�ma, no domingo, e o triatleta terminou em décimo no geral. .

• PAGINA 7
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Saúde e humanização
A morte de uma gestante,

ocorrida neste domingo no

Hospital Santo Antônio, em
Guaramirim, nos leva a

refletir sobre as dificuldades
da rede hospitalar da região

conseqüências que a

a ta de infra-estrutura pode
�-áêarretar para a população.

Sabemos que existe um

interesse muito grande dos
profissionais da área da saúde
e das administrações públicas
do Vale do Itapocu em

oferecer atendimento de

qualidade. Não se trata de

por em dúvida a competência
ou a boa-vontade dos

profissionais que trabalham
em hospitais e postos de
saúde, mas sim de chamar a

atenção para situações que
chocam a opinião pública e

causam insegurança aos

pacientes e familiares. Há
dois anos, motivados por
denúncias informais feitas à
Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, o Legislativo

FRASES

optou em promover uma CEI
(Comissão Especial' de
Inquérito) com a finalidade
de apurar as denúncias. Nada
foi comprovado, mas muita
coisa ficou esclarecida, pelo
menos no que diz respeito às
dificuldades econômicas
enfren tadas pela rede

hospitalar e a carência de
equipamentos modernos,

mente, nada do que possa ser

feito vai trazer de volta à vida
a mãe e o filho ainda nem

nascido. O fato é lamentável,
mas a sociedade precisa estar

ciente das tragédias ocorridas
e assim ter condições de
refletir e interferir de forma
positiva nas questões de
saúde pública. Sabemos que
a saúde no Brasil é precária

.... Sabemos que a saúde no Brasil é precária
e que as pessoas de baixa rende sentem

diariamente essa precariedade
sendo que alguns não

ofereciam mais a segurança
necessária para a prática
médica. No caso do ocorrido
em Guaramirim, a família da
vítima promete ir à Justiça na

tentativa de esclarecer os

motivos da morte da .gestante
e da criança. Caberá,
portanto, à Justiça decidir

quem teve culpa, se é que
existem culpados. Infeliz-

e que as pessoas de baixa
rende sentem diariamente
essa precariedade, que

aparece na falta de vagas nos

hospitais, carência de
médicos e outros profissionais
para o atendimento de

urgência e emergência, entre
outras dificuldades. O

importante é chamar a

atenção para a necessidade
de transparência nas infor-

mações, para que a verdade
dos fatos seja conhecida de
todas e que não se deixe
dúvidas a respeito de nada
para que a confiança perdida
possa ser retomada. Todos os

dias nos deparamos com

denúncias relacionadas à
área da saúde. Mas, na

grande maioria dos casos, a

denúncia cai no vazio e a

falta de provas neutraliza a

indignação dos reclamantes.
A falta de comunicação
entre pacientes e médicos
pode ser a grande culpada
por essa ausência de sintonia
entre as partes, o que acaba
gerando um distanciamento
irreversível. Já que fata
lidades existem e a medicina
não faz milagres, está na hora
da sociedade exigir mais

responsabilidade de todos os

setores no que se refere a

saúde pública. Humanizar o

atendimento é uma das
primeiras medidas que
deveria ser tomada.

"Se eu tivesse no lugar dele (Valdecir Soares) eu tomaria a mesma atitude. Iria procurar os
meus direitos na justiça, que existe para isso"

• Luiz Pereira, Secretário da Saúde de Guaramirim, sobre trágica morte da grávida Lindair Lung Damásio, no último domingo.

Mundo I Pessoas & Fatos I
� LfBANO

Atentado em Beirutemata

ex-primeiro-ministro
Um atentado contra o comboio que
transportava o ex-primeiro-ministro do
Líbano Rafik Hariri deixou pelo menos dez
mortos nesta segunda-feira (14) em Beirute
inclusive o ex-chefe de governo, informou
o ministro de Turismo libanês Farid
Khazen.Pelo menos 20 veículos incen
diaram-se com a explosão, que devastou a

fachada do tradicional Hotel Saint George.
Também foram danificadas as fachadas do
Hotel Phoenicia e de uma agência de um

banco inglês estabelecido na capital
libanesa .. Pedestres e equipes de resgate
ajudavam no socorro às vítimas. (AE)

.... SRI LANKA

Exames de DNA confirmam
Origem de bebê resgatado
Exames de DNA.confirmaram que um menino

resgatado em meio aos destroços do tsunami
de 26 de dezembro de 2004 no Sri Lanka e

batizado como "Bebê 81/1 realmente pertence
ao casal que desencadeou uma batalha judicial
pela custódia da criança, anunciou uma corte

cingalesa ontem.A confirmação encerra

semanas de drama e incertezas em torno da

criança, transformada em um símbolo das famílias

separadas pela tragédia que mobilizou o mundo
entre o fim de 2004 e o inklo.de 2005. A reunião

. da criança com seus pais, Jenita e Murugupillai
Jeyarajah está prevista para quarta-feira. (AE)

.... FILIPINAS

Atentados deixam 9mortos
emaisde 100 feridos nas Filipinas
Três bombas explodiram ontem em diferentes

partes das Filipinas, matando pelo menosnove
pessoas e ferindo mais de cem, informou a

polícia local.O grupo extremista islâmico Abu

Sayya'f assumiu a autoria dos atentados,
qualificando-os como uma represália a uma

ofensiva militar contra grupos
fundamentalistas no sul das Filipinas.O general
.Edqar Aglipay afirmou que a polícia federal
filipina fortalecerá a segurança em instalações
vitais do governo e locais públicos estratégicos
em todo o país.Uma das bombas explodiu
dentro de um ônibus parado sob uma estação
de metrô situada numa importante avenida
de Manila. (AE)

.... VENE:ZUELA

Chávez e Uribe se reúnem hoje
para encerrar crise diplomática
Os presidentes da Colômbia, Alvaro Uribe, e
da Venezuela, Hugo Chávez, realizam hoje,
em Caracas, o encontro que tinham previsto
para a semana passada e que foi adiado
devido a uma enfermidade do mandatário
colombiano confirmaram hoje fontes
oficiais.A cúpula entre Chávez e Uribe deverá
servir para pôr um ponto final à crise

diplomática entre os dois países, que foi
desatada devido à captura de um dirigente
guerrilheiro colombiano em Caracas.

Originalmente havia-se planejado um

encontro entre os dois mandatários para 3
de fevereiro, mas foi cancelado'porque Uribe
teve uma crise de labirintite. (AE)

.... PAQUISTÃO

Chuvas e nevascasdeixam
mais 93mortos no Paquistão
Autoridades paquistanesas confirmaram ontem
mais 93 mortes por causa de fortes chuvas e

nevascas que atingem o país.Com isso, o número
de mortos sobe para 450 enquanto os esforços
de resgate prosseguem.O departamento de
defesa civil da província de Fronteira Noroeste
informou que tempestades de neve e desliza
mentos de terra causaram a interdição de estradas
e prejudicaram os esforços para levar comida,
medicamentos, tendas e cobertores aos flagela
dos. 181 pessoas morreram por causa do mau

tempo na província nos últimos dias. (AE)

" CORREIO DO POVO

.... EUA

47a edição doGrammy
premia RayCharles
o lendário Ray Charles, que morreu em junho
do ano passado, foi o grande vencedor da
47a edição do Grammy,ao obter oito prêmios,
inclusive disco do ano, o principal do

Grammy, pelo álbum Genius Loves Company,
e melhor gravação de música pop com Here
We Go Again, em duo com Norah Jones.
Genius Loves Company já vendeu mais de
dois milhões de cópias. A única brasileira que
concorria ao prêmio, Bebei Gilberto, a filha
de João Gilberto, pelo seu segundo disco
Bebei Gilberto, perdeu troféu de melhor
álbum.de world music para Egipt, de Youssou
N'Dour. (AE)
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Agradecimentos
Fábio Luiz Pereira

Venho por intermédio deste, agradecer a publicação
das notas que fiz no jornal de hoje. Esclareço que minha

intenção só é, a de tornar nossa cidade mais digna de se

viver, e para isso é bom sabermos que podemos contar

com meios 'de comunicação sérios e transparentes como
seu jornal; pois só assim iremos fazer com que as

autoridades tomem conhecimeto de assuntos que lhe
dissem respeito mas que muitas vezes não o fazem, por
estarem dentro de um campo de visão muito pequeno.

Muito agradecido

Sr. redator,
EdneiGonçalves Marcos

Lendo amatéria Diferença inserida na colunaMosaico
deste Jornal em 12/02/05 que fala sobre a diferença de

preços nos cartões telefônicos tenho a informar que a

diferença real de preços é muito maior do que a informada
no artigo. Em alguns locais o preço do cartão de 40 créditos
que no posto de venda em frente a CEF e nos Correios
custa R$ 4,34, é vendido por R$ 5,50/6,00/6,50.

Cadê a Censura 14 AnOS?
GeomirMPereira

Juntamente com minha esposa fui ao cinema nesta
quarta feira na sessão das 17:30 horas no Cine 1 do

Shoping Breithaupt, está em cartaz o filme ALEXANDRE
O GRANDE.

Es�e filme mostra as conquistas do grande Rei

Macedônio, batalhas e mais batalhas são o foco central do
filme. O fato que me surpreendeu e fiquei indignado foi a
presença de crianças na faixa de 5 a 12 anos inclusive um
bebê no colo de uma mãe assistindo esse filme. Algumas
crianças estavam acompanhadas dos pais e outras com

seus amiguinhos.
Mas se o filme é censura 14 anos, porque permitem a

entrada de crianças? Esses pais que tatuem vergonha e

levem seus filhos para assistir a XUXA ou outro filme '

infantil qualquer, menos filmes sangrentos de

lutas,tragédias,mortes,violências, -enfim tudo aquilo que
se pode imaginar de uma guerra na antiguidade há 300
anos antes de Çristo. Espadas, lanças, machados e facas,
essas eram as armas da época. A pergunta que não quer
calar: de quem é a culpa? Concluí que a empresa que

explora o Cine do Shopping está pouco preocupada com
isso, o que está valendo mesmo é o valor do ingresso e não

o bem estar das crianças. Acho que uma fiscalização mais
rigorosa por parte dos setores competente também
solucionaria. Faço a minha parte através desse protesto.

'

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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TERÇA-FEIRA, 15 de fevereiro de 2005

SAICO�INTERINO-------------'-----------'
� Demora
Alguns empresários de Jaraguá do Sul e
região questionam a demora da Fatma na

liberação das licenças ambientais
necessárias para o funcionamento das
empresas. A reclamação é de que o tempo
de espera varia muito, independente da
data de envio do projeto. Ou seja, dois
processos entram na Fatma no mesmo dia
e ambos estão com a documentação
exigida, mas um deles tem retorno e o

outro continua na fila de espera. O

empresariado local clama por mais

agilidade no atendimento da Fatma no

que se refere a liberação de projetos.

� Planejamento
o deputado estadual Dionei Walter
da Silva esteve reunido com todos
os assessores nos últimos dois dias'

para o planejamento de trabalho para
este ano. Com o compromisso de
ser o único deputado estadual pela
região do Vale do Itapocu, Dionei
Walter da Silva está traçando as

prioridades a serem trabalhadas ao

longo de 2005. Ano que vem é ano
de eleição e, ao que tudo indica, o
deputado petista tem tudo para se

reeleger,já que vem desenvolvendo

ações de interesse da comunidade.

� Condolências
o Palácio do Planalto divulgou ontemmensagem
de condolências do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva ao governo do Líbano e aos familiares do
ex-primeiro-ministro Rafik Hariri, assassinado
ontem num atentado com carro-bomba na área
central de Beirute. A nota afirma que Hariri "era
um político de grande projeção e sua figura está
intimamente associada à reconstrução do Líbano
e à restauração de suas ínstituições'A nota afirma
ainda que, "em um momento em que o Líbano
encontra-se em meio a processo político que
deverá trazer importantes definições, a

recorrência de episódios de violência é motivo
de grande preocupação':

� Início
Mais dois municípios do ltapocu
retomam as atividades na Câmara de
Vereadores.O Legislativo deGuaramirim
se reúne hoje, às 18 horas, para a primeira
sessão ordinária de 2005. A Câmara de
Vereadores dé Corupá também dá início
ao trabalho deste ano, com sessão
marcada para às 19 horas. Em Schroeder,
as sessões iniciaram em 31 de janeiroHn
Jaraguá do Sul os vereadores voltam ao

trabalho na quinta-feira e até o dia 10 de

março votam projeto do presidente da

Casa, Ronaldo Raulino, que propõe
redução no período de recesso.

ENCONTRO

Raimundo Colombo visita

Jaraguá do Sul na segunda
CAROLINA TOMASELLI

..... Presidente do PFL
em Santa Catarina
é candidato virtual
a governador

]ARAGUÁ DO SUL - o prefeito
de Lages e presidente estadual do
PFL, Raimundo Colombo,
acompanhado da Executiva
estadual do partido, estará em

[araguá do Sul na próxima
segunda-feira, 21, .para fazer

çontatos com dirigente p�rÍiilár'iost
•

"

álérn de visitar empresários e líderes
comunitários. Na pauta do
encontro, o posicionamento do
PFL quanto à candidatura própria
na eleição majoritária de 2006.
Colombo vem recebendo apoio de
lideranças do PFL e já é
considerado o candidato virtual da
legenda a governador.

A comitiva dará continuidade
a um roteiro de visitas a 18

municípios que iniciou no dia 11 e

segue até o próximo dia 26. Na
semana passada, Colombo esteve

em Chapecó e SãoMiguel d'Oeste
e esta semana visita Ibirama (dia
15), Blumenau, Gaspar,lndaial,
Timbó e Pomerode (16), Itajaí
(17), Florianópolis e ÁguasMornas
(18) eCriciúma (19). Nas próximas
semanas, a com�a estará em

Lages (22), Curitibanos (25), Alcides Pavanello, ajudou a definir a agenda da visita

Canoinhas (26) e novamente em
Florianópolis (28).

A programação da visita ao

município ainda não foi
concluída, mas a chegada está

prevista para as 11 horas, quando
acontece encontro com lideranças
do PFL no Diretório municipal.
Depois de almoço em local a

definir, � comitiva visita, a partir
das 14 horas, as empresasMarisol e
WEG. A partir das 15 horas, o
presidente e os dirigentes pefelistas
seguempara Joinville, onde haverá
entrevista coletiva às 18 horas na
Câmara dos Vereadores. Já às 19
horas está marcada uma reunião

com os vereadores do PFL.
A visita de Colombo à região

norte do Estado termina em uma

reunião macrorregional com
dirigentes partidários às 20 horas,
também na Câmara de Vereadores
de Joinville. Além de discutir o
lançamento ,de candidatura

própria às eleições de 2006, o

encontro vai tratar das atividades
do calendário do partido para este
ano. O presidente do PFL de
Jaraguá do Sul, Valdir Bordin,
confirmou presença, assim o

presidente do Diretório de
Schroeder, José Campestrini, e o
de Corupá,Wellington Borges. Até
ontem, os diretórios de
Guaramirim e de Massaranduba
ainda não tinham recebido o

convite, mas também devem

participar da reunião.

PT de Massaranduba define calendário de ações em 2005
MASSARANDUBA - O Diretório

do PT tem reunião marcada para
o próximo dia 12, às 19 horas, na
sedemunicipal do partido, quando
se definirá o calendário das
atividades para este ano. No último
sábado, a Executiva e filiados e

decidiram realizar um levanta
mento sobre as necessidades de
cada bairro antes da elaboração do
planejamento de ações. O partido
também aguarda a divulgação do
Calendário Festivo Municipal,
para que as datas das atividades
do PT não coincidam com as do

município.
Segundo o presidente Rodolfo

Stringari, entre as metas já
definidas estão a realização de
reuniões mensais e não apenas na

sede do Diretório, mas em pontos

distintos do município, com o

objetivo de integrar a comunidade
aos ideais petistas. "Com certeza,
uma das questões que estará no

calendário é a proposta de ampliar'
o número de filiados e as

lideranças", acrescenta.
Stringari informa queoDiretório

foi fundado há menos de três anos e
conta com aproximadamente 120
filiados. Acrescenta que oPT já tem
sido procurado para novas filiações,
mas lembra que todos passam por
uma análise preliminar da
Executiva. "Vamos trabalharpara isso,
mas precisamos manter a postura

. ética do partido", defende.
N a reunião de sábado, o

presidente afirma que os assessores
dos deputados petistas Dionei da
Silva, Francisco de Assis e Carlito

Merss participaram da reunião e

apresentaram propostas em nível
estadual e federal. O projeto da
reforma administrativa do-governo
estadual, aprovado na última
sexta-feira, também integrou a

pauta de discussão.
Sobre a indicaçãode um terceiro

nome para disputar uma vaga na

Assembléia Legislativa nas eleições
do próximo ano, tema de reunião

entre as Executivas doPTna semana
passada, Stringari esclarece que a

definição agora é prematura. Hoje,
o PT tem como pré-candidatos na
microrregião o deputado Dionei e o
vereadorEvaldoJunckes, oPupo. "O
partido quer uma discussão mais

ampla, para sabermos realmentequal
é o melhor nome para a região",
aponta.

• O Diretório dó PT tem

reunião marcada para o

próximo dia 12, às 19

horas, na sede municipal
do partido, quando se

definirá o calendário das

atividades para este ano.

• Entre as metas já pré
definidas estão a

realização de reuniões
mensais em bairros do

município e o aumento no

número de filiados e

lideranças.

� Boa nova
Já está confirmada para breve a

instalação oficial do Conselho

Municipal dos Direitos da Mulher. É,
sem dúvida, uma boa notícia para
as mulheres de Jaraguá do Sul,
especialmente aquelas que vinham
lutando já há algum tempo pela
instalação do Conselho. Sem dúvida,
Jaraguá do Sul dá um exemplo, de
conscientização com a instalação
do Comdim, instrumento consi
derado imprescindível para a

concretização de políticas públicas
que garantam os direitos da mulher.

Renan Calheiros é eleito

presidente do Senado

DA REDAÇÃO - O senador
RenanCalheiros (PMDB) foi eleito
ontem presidente da Casa para o
biênio 2005/2006, por 72 votos dos
76 senadores presentes. Não houve

abstenção. A votação durou 12
minutos e foi por voto secreto

registrado no painel eletrônico.
O senador disputou o cargo como
candidato único, concretizando
um acordo feito há dois anos,

numa reunião na casa da senadora
Roseana Sarney (PFL), para
viabilizar a composição da base

parlamentar do governo no

Congresso Nacional. Na época, os
coordenadores políticos do governo
trabalhavam pela candidatura de .

João Paulo Cunha (PT) à

presidência da Câmara e pela de

José Sarney (PMDB) à presidência
do Senado.

O PMDB, com 22

parlamentares, tem a maior

bancada no Senado. Como líder
da bancada peemedebista no

Senado, RenanCalheiros pleiteava
q presidência da Casa.No entanto,
o acordo político garantiu à Sarney ,

a presidência do Senado na

condição de Renan ser indicado

pelo partido para sucedê-lo.
Nesta segunda-feira, o presidente
do Senado, RenanCalheiros, disse
que reforma política deve ser

prioridade do Congresso em 2005.
Ainda nesta semana, Calheiros

pretende reunir líderes e

presidentes dos partidos, na
Câmara e no Senado, para discutir
mecanismos que possam colocar a.

reforma política em votação. O
projeto está tramitando naCâmara
dos Depu tados.

,
"Os prazos da lei eleitoral exigem

que possamos construir um

consenso em torno da reforma
política", disse o senador. "Não dá
mais para conviver com o que está
acontecendo. Isso é a degradação
do mandato parlamentar e essa

coisa não pode continuar", afirmou
Calheiros, referindo-se a troca de

partidos verificada nas últimas
semanas.

LÍDERES - Ney Suassuna é o
novo líder do PMDB no Senado.
Suassuna foi escolhido por

aclamação numa reunião onde os

peemedebistas escolheram também
os indicados para os outros três

cargos a que o partido tem direito'
na Mesa Diretora. Também por
unanimidade de votos, o senador
Delcídio Amaral foi eleito líder da
bancada do PT e substituirá a

senadora Ideli Salvattí, Já o senador
José Agripino foi reconduzido por
unanimidade à liderança do PFL
por mais' dois anos. Agripino
assumiu a liderança do partido em
2001 e soma-a à vice-presidência
nacional do PFL.

• O senador Renan

Calheiros (PMDB) foi eleito
ontem presidente da Casa

para o biênio 2005/2006,
por 72 votos dos 76
senadores presentes.

• O senador disputou o

cargo como candidato

único, concretizando um

acordo feito há dois anos,
numa reunião na casa da
senadora Roseana Sarney.

PPA integra tema de curso de

formação de Gestão Pública

]ARAGUÁ DO SUL - o prefeito
Moacir Bertoldi (PL),' a vice

RosemeireVasel (PTB), o presidente
daCâmara de Vereadores, Ronaldo
Raulino (PL) e os secretários
municipais e adjuntos participam de
cursode formaçãoemGestão Pública

Municipal. A capacitação iniciou
ontem e termina quarta-feira, na
sede do Samae (ServiçoAutônomo
Municipal deÁgua e Esgoto). '

Os trabalhos são feitos em

parceria com aUFSC (Universidade
Federal de Santa Catarina), que
teveparticipaçãona gestãodaprefeita
Ângela Amim (PSDB), de

Florianópolis. "O objetivo é alinhar
os'pensamentos, asmetas e amissão

do novo governo municipal para
alcançar a excelência nos trabalhos
oferecidos à população", explicou o
prefeito.

Na quarta-feira, o'S trabalhos da
equipe serão voltados à elaboração
do PPA (Plano Plurianual), que'
determinará as ações de governo no
períodoparaos próximosquatro anos,
em cumprimento às metodologias
previstas no artigo 165 da
Constituição. O plano é tido como
prioridade da administração dentro '

das estratégias de gerenciamento
operacional, Até dia 10 de maio, o
PPA será transformado em projeto
de lei para ser apreciado e votado na
Câmara de Vereadores.

)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Exposição de orquídeas e

bromélias acontece em março
}ARAGUÁ DO SUL- Os

admiradores de orquídeas e
,

bromélias terão oportunidade de'

apreciar e adquirir exemplares das
espécies nos dias 4,5 e 6 de março,
na Exposição Estadual de

Orquídeas e Bromélias, que será

promovida pela Adori

(Agremiação de Orquidofilia do

Itapocu), no Parque Municipal
de Eventos, e que reunirá 12

associações de orquidófilos de
todo o Estado.

Durante a exposição haverá
comercialização de plantas e

produtos para cultivá-las, além de

palestras. A entrada será franca

para alunos de escolas públicas e

para pessoas com idade acima de
60 anos. Para os demais, será
cobrado ingresso no valor de R$
2,00. O horário para visitação será
das' 8 às 22 horas, na sexta e

sábad�. No domingo a visitação
i m cta às 8 horas, com

encerramento previsto para as 19
horas.

De acordo com o presidente
da Adori, Adelino Murara,
também será realizado um

concurso de redação para alunos

de 5" a 8" séries da rede pública
de ensino, com o tema "Plantas e

Flores- UmMeio Ambiente Feliz".
Murara explica que os textos

poderão ser escritos de forma
livre, como redação, em prosa e

verso ou poesia. Não haverá

colocação, mas os melhores textos
serão premiados. ''Ainda temos

que definir qual será a,
premiação", diz o presidente da
Adori.

A mostra das flores está sendo

promovida com o apoio do Centro
Univ;rsitário de Jaraguá do Sul e
da Secretaria Municipal de
Produção, através da Divisão de
Turismo.

SEDE PRÓPRIA - A Adori, '

em conjunto com a Unerj, vai
investir na construção de uma

sede própria para a Agremiação.
A sede vai funcionar em terreno

de 20 mil metros quadrados,
próximo à Universidade e BR 280.
No local será implantado um

orquidário e um laboratório para
estudos, além da implementação
de trilhas ecológicas, com o

plantio de orquídeas, bromélias e

plantas nativas da região. (EB)

PROMOÇÃO

.,€ORREIO DO/POVO

Aciag encerra campanha de
Natal com sorteio de moto

"Estamos dando oportunidade
para o cidadão fazer compras aqui
e queremos estar a altura das

expectativas", afirmou o diretor
de Comércio, Marcos Treis. Entre
as próximas realizações está o

sonho de sortear um carro na

campanha de Natal deste ano.

"Temos que anunciar este desejo
já, para que os comerciantes e os

consumidores se preparem",
especulou.

Até dia 20 prossegue exposição de bicicletas antigas

Agora o comércio local está
se preparando para a Páscoa,
"ainda não temos nada preparado
oficialmente, mas vamos

estimular a 'distribuição de

brindes", explicou Treis. Segundo
ele, a organização de uma

promoção maior ficou conturbada
por dois motivos. "O Carnaval

começou mais cedo, e a nossa

promoção de Natal, foiestendida
até agora". (Márcia Bento)

'MARCIA BENTO

....Compra Premiada
distribuiu 81 mil

cupons em 60

pontos da cidade

GUARAM1R1r.:t - A campanha
Compra Premiada] realizada pela
Aciag'(Associação Comercial e
Industrial de Guaramirim) foi
e.llcerrada '>Úf8ial:trit'nte "h;;-} "

,
'."

• J,' ,."':; <\�.:�, I 'lr'. t ."::', �ff.último'sábado com'osorteío'de- "

uma, moro Yamah a zero

quilornetro pa,ra gs:,clientes,do'
cj'imércio da cidade, Em 7,1 'd'i,as

.

, di, cárnp�.n.ba fóràn;} cli:stFibuí�os '

;;

81 mil c�pons, e� 60 poiitos
o

comerciais. A estimativa da"
entidade é que a .campanha ,

t�nha incrementado 'o comércio'
'

local em pelo menos 10%. '

'

A campanha, in'ici'ada no

final de' novembr�' do ano

passado, já sorteou R$,6 mil eII)..oli,"'c
vale compras. Nó total foram A ganhadora da moto, sorteada na campanha Compra Premiada foi Jane dos Santos Persike
investidos em premiações ,R$

,
- n. 150,00. ''A êamp�nhá 'cÍe�t� comentou-o diretor executivo da
,ano foi um;�_lllh�s�b. I::nvolveniQs • entidade, Rogério Silva. A

.

. .

...
• I." ••• :..

..

'. t t�:l \:, .... � ...... "1. �,
, :... .. r '.,

aproximadamente 7Q% dos ganhadora Jane dos Santos
miados a Aciag", informou o Persike realizou compras no

p'esidente .-d� Associação, Supermercado Klein. No dia 2,
Orlando' Sat;ld'" ; ,

'

•

'será recepcionada na Aciag,
Para o encerramento da quando receberá a moto da

campanha" foi ;honta'da uma �- diretoria da entidade.
grande festa na praça centralde' A Associação aproveitou a

Guaramírim, "Áíé!ll do' sorteio, _ oportunidade para lançar as

distribuímos fetHg�r_antes e chips
, campanhas que deverão ser

o, pára. QS paJ.;tiçip�!;ltl)fs,çla,fes�a,::, . fea.lizaqas: ct).Han�e 'e�te ano.
I :"-:�l#�,'J� ':o�::- :':...:�Y::� ":j:.c.f:.� ·\iÕ�jt,�'��1���}��tr:·�·"���.·;>,i;�I»"'���-· _ _:'· _,�..:'. ",': ��

Mus��,��é·"�br�< e�p�ço para exposição de colaboradores
,

RAPHAEl GONTHER
, }ARAGUÁ .00 SUL- A partir máquinas" equipamentos e

deste mês, o Museu, WEG inicia,

u�lciclo que abre.espaço para q��
o�próprJes funcionários da empresar·· - hraçarn suas exposlçoes e ten am '

,

oporténtdade �,e mostrar à,
, ;,�;;<:'!&tri(íriidàd�·;s'i�llis.d�ii's artísticós;' ;; ,0;

I' Desd�ontem, prosseg��d� até,
'

v.. _. r, -,

O dia 20, o colabõrador Andersorr
Luiz Pereira '�xpõé bicicleta's -

_

antigas.Emmarço, de 7 a 13,Jar\es
Dunker realiza.mostra de pinturas
cqm a técnica óleo sobre tela. Em

seguida, I;}o período de 4 a 10 de
,

abril, é a vez dó colaboradorPatrício
Riegel da Silva organizar à
exposição de catálogos de diversasFlores expostas também poderão ser comercializadas

h oç,';
<

•

< Quina

motores.

O Museu Weg já recebeu,
desde a fundação, em 16 de
setembro de 2003, a visita de

aproximadamente 29mil pessoas,
com média mensal de 300

visitantes, entre eles clientes da

empresa de vários países domundo.
O horário de visitação do

Museu é das 9 às 11h30 e das 13:30
às 16h30, de segunda a sexta-feira
(nas quartas-feiras o' horário se

estende até as 21 horas), das 9 às
11h30 nos sábados, e das 14 às 16
horas nos domingos. A entrada é

franca. (EB)

INFO'RMECP�------------,---------,
� PROCON

Juros bancários têm nova alta
A Fundação Procon-SP, órgão ligado à
Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa
da Cidadania, registrou pequena
elevação nas taxas de juros de

empréstimo pessoal e cheque especial
em fevereiro, na comparação com

janeiro, em pesquisa realizada com 10

instituições financeiras nos dias 2 e 3
deste mês. Do total, três bancos elevaram
as taxas para empréstimo pessoal e dois,
para cheque especial. A taxa média de

juros para empréstimo pessoal foi de
5,25% ao mês, 0,03 ponto porcentual
superior ao registrado em janeiro
(5,22%). A taxa de juros equiva-Iente para
o ano é de 84,68%.

� Selic

Mercàdo espera alta de 0,50
o mercado chegou às vésperas da reunião
do Comitê de Política Monetária (Copom)
de hoje e amanhã apostando na sexta

elevação consecutiva de 0,50 ponto
porcentual da taxa de juros. Com a nova alta,
a taxa passaria dos atuais 18,25% para
18,75% ao ano e atingiria o seu nível mais

_
elevado desde outubro de 2003, quando os

juros estavam em 19%. Na visão dos

participantes da pesquisa do BC, a taxa subirá
novamente em março, para 19%, e só então
será encerrado o ciclo de aumentos de juros
iniciado em setembro. Após esta última alta,
a taxa ficaria estável até agosto, quando
recuaria para 18,50% ao ano.

" � DESEMPREGO

� AL tevemaior queda
A América Latina foi a região que
sofreu a maior queda porcentual de
desemprego no mundo em 2004.
Estudo divulgado hoje pela OIT

,. (Orqanização .Internacional do
Trabalho) apontou que a região
registrou um desernpreqo de 8,6%
no ano passado, contra 9,3% de 2003.

o" A OIT aponta ainda que o desemprego
.:. mundial passou de 6,3% em 200'3
pára 6,1% em 2004. Essa foi a primeira
quedá do desemprego mundial na

,

atual década. Os avanços na América
• Latina aconteceram graças aos

." desempenhos do Brasil, Argentina e

Venezuela,
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Grávida morre e marido

presta queixa contra hospital
MARCIA BENTO

� Entre os dias 8 e 14
a gestante teria

procurado ajuda todos
os dias, sem sucesso

GUARAMIRIM - No último
domingo a dona de casa Lindair

Lung Damásio, 42 anos, faleceu
devido a complicações decor
rentes de pneumonia dupla no

Hospital São José, de Jaraguá do
Sul, onde chegou já em estado
grave, depois' de ter recebido
atendimento no Hospital Santo
Antônio, de Guaramirim, Segun
do o marido da vítima, Valdecir
Soares, desde segunda-feira, 8, ela
era levada até o Hospital Santo
Antônio, de Guaramirim. "Os
médicos nem examinavam ela,
davam um soro, Ela ficava lá
durante duas horas, na

recuperação, e então mandavam
a gente de volta pra casa". Lindair
estava grávida de oito meses, O

bebê, que seria o quinto filho do

casal, faleceu no domingo de

manhã, ainda no útero da mãe,

Lindair estava sendo velada
em casa, quando amigos da

Valdecir Soares não se conforma com a morte da esposa e do filho

família foram até a delegacia
prestar queixa contra o médico

que a atendeu no Hospital Santo
Antônio. "Até agora não foi

registrada queixa, mas mandei

que o corpo fosse recolhido para o

IM L, depois da autópsia
poderemos tomar os

procedimentos legais", afirmou a

delegada Jurema Wulf, da

delegacia de Guaramirim.
O secretário de saúde, Luiz

Pereira, afirmou que no prontuário
do hospital constavam, na primeira
consulta, dia 8, dor muscular na

perna esquerda, Dois dias depois
ela teria voltado ao hospital, com
as mesmas alegações. "O médico

de plantão deixou ela internada

até o dia seguinte, quando ela

recebeu alta", informou,
contradizendo as informações
dadas pela família: "fomos todos
os dias até o hospital, até por que
ela chorava de dor, implorando
para que alguém a ajudasse",
relatou Cassiane de Campos,
sobrinha de Lindaír, "Uma das
enfermeiras chegou a mandar ela
calar a boca e achar uma posição
que não doesse, que eles já viriam
atender. Levaram mais de meia

hora pra voltar e nem encostaram

nela", completou o marido.
.' A Secretaria de Bem Estar

Social de Guaramirim, informou,
através da assistente social
Francine Espezim - que cuidava
da família de Lindair - que ela
realizava os exames do pré-natal
regularmente e que não havia sido
detectado nenhum problema com
o bebê, "Ela queria até fazer a

laqueadura, tinha hora marcada�a
ginecologista e tudo ia bem",
confirmou Francine. (Márcia·Bento)

Grupo de dança alemã reinicia
atividades com ensaios coletivos

Unerj oferece curso de circuitos
elétricos

}ARAGUÁ DO SUL - Com o

objetivo de capacitar profissionais
que atuam na área da Engenharia
Elétrica, bem como repassar
conteúdos que contribuirão na

aprendizagem dos estudantes que
ingressam no ensino acadêmico
nesta categoria, bem como os

demais interessados que tenham

formação específica, a Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá
do Sul), está colocando à

disposição da comunidade mais um
curso de extensão. A partir de 19
de fevereiro e etapas nos dias 5 e

19 de março e 2 e 16 de abril, o
curso de Extensão Universitária.

As inscrições para o curso

"Análise de circuitos elétricos em
corrente contínua" podem ser feitas
gratuitamente pelo e-mail
extensao@unerj,br. Informações
sobre conteúdo e valores do curso
podem ser obtidas pelo' telefone
(47) 275-8200, no setor de
Extensão,

A capacitação foi programada
pela Unerj tendo em vista que os

circuitos elétricos constituem
matéria fundamental no curso de
Engenharia Elétrica, atividade
comum na região de Jaraguá do
Sul. Não só para os profissionais que
já atuam I}a área, é a base de quase
todas as demais matérias do curso.
Um circuito elétrico é ummodelo
matemá-tico que descreve
aproximadamente o

comportâmento de um sistema

elétrico real. Assim 'sendo, ele
constitui um instrumento básico

Grupo ensaia a"Lange Reihe�dança tradicional do Norte da Alemanha para a compreensão do projeto e

}ARAGUÁ DO SUL - O grupo de

dança tradicional alemã Sünner

Volkstanzgruppe reiniciou as

atividades no último sábado.
Formado em 1987, o grupo tem um

grande repertório, incluindo
danças típicas das regiões Sul e
Norte, O grupo, que encerrou as

atividades no ano passado com 16

integrantes, tem como objetivo
para 2005 encontrar mais quatro
interessados em participar das
atividades, "O número ideal seria
10 casais, porque emmuitos locais
de apresentaçã�o palco é

pequeno",
.

cO,�.��rmou o

coordenador do grupo Rudinei
Schroeder.

O grupo é dividido em duas

categorias, Adulto e Infantil (até
14 anos). "Os ensaios das crianças
começam em duas semanas,

Tradicionalmente só começa

depois do ano letivo", afirmou
Schroeder. As crianças também
ensaiam em horários diferenciados.

Sempre durante a semana e de dia,
Os ensaios dos adultos são sempre
aos domingos, no Colégio
Evangélico, das 17 às 19h30.

Os interessados em participar,
podem aparecer no ensaio, e

segundo o coordenador, não é

preciso conhecimento em dança.
"O importante é ter vontade de

aprender, o resto a gente ensina",
confirmou Schroedet O repertório
foi adquirido através de uma

associação d� Gramado (RS),
"Todos os anos eles promovem um

seminário, que infelizmente não

pudemos comparecer".
Em tempo: Sünner significa

em um dialeto alemão Girassol e

Volkstanzgruppe significa grupo de
dança popular. (Márcia Bento)

RAPHAEl GONTHER

operação de sistemas

elétricos. Os modelos, as técnicas
matemáticas e a linguagem da
teoria dos circuitos formam a

bagagem intelectual dos

engenheiros eletricistas,
O curso é direcionado para

engenheiros e tecnólogos das áreas
de mecânica, de materiais,
produção, têxtil, metalúrgicos e

áreas afins. Como pré-requisito.os
participantes devem ser formados
em engenharia ou tecnologia. As
aulas serão sempre das 8 às 12 horas
nos cinco sábados definidos pelo
cronograma elaborado pelo
professor Maurício Valencia
Ferreira da Luz, graduado em

Engenharia Elétrica pela Udesc,
mestre pela UFSC e doutor pela
UFSC/Universidade de Liége. O
aluno receberá um certificado de

realização e conclusão do curso,

• Como pré-requisito, os

participantes devem ser

formados em engenharia
ou tecnologia, as aulas
serão aos sábados das 8 às
12 horas.

• As inscrições para o curso

"Análise de circuitos
elétricos em corrente

contínua" podem ser feitas

gratuitamente pelo e-mail
extensao@unerLbr.

CP NOTAS
� TRADiÇÃO I

8ailede Rei
Neste sábado dia 19, a Sociedade Desportiva e Recreativa Amizade,
de Jaraguá do Sul, promove Baile de Rei, com os festejos iniciando
às 14h na Sede Social, sendo que às 14h30min será a busca da.
majestade, Sr, Edmar Porath. O baile terá seu início às 23h com

animação do Musical Estrela de Ouro. Ingressos antecipados no

Posto Mime do Kohlbach e na secretaria do Clube, no valor de R$
5,00, Maiores informações pelo telefone (47) 371-3257. ..

� TRADiÇÃO II

8ailede Rei
A Sociedade Atiradores Ribeirão Grande da Luz, de Jaraguá do Sul,
promove dia 19 (sábado), tradicional Baile de Rei. Os festejos
iniciarão às 18h com a concentração na sede social e posterior
busca às 18h30min, da majestade Sr. Werno Raasch. O baile terá

início às 22h30min e será animado pela Banda Montreal, do Paraná.'

Informações pelo telefone (47) 371-3937 ramal 29.

� SCHROEDER

Servidoresmunicipais elegem diretoria da ASPS
Wilson Moritz é o presidente da ASPS (Associação dos Servidores da

Prefeitura Municipal de Schroeder), A eleição aconteceu no início do

mês e a nova diretoria assume os cargos que vinham sendo ocupados
pela diretoria provisória da entidade, que foi fundada no dia 19 de

agosto de 2004, Moritz ficará no cargo por dois anos, De acordo com o

estatuto, a ASPS tem como finalidade estimular o desenvolvimento

científico, cultural, técnico, social e recreativo dos associados; promover'
o congraçamento e união dos servidores ativos e inativos da Prefeitura

Municipal de Schroeder; criar fundo financeiro destinado à aquisição de

patrimônio e manutenção da entidade; representar e defender os

direitos e interesses dos servidores, Neste mês, o presidente e os

membros da diretoria trabalham na campanha de adesão dos servidores
municipais, Moritz está percorrendo os setores da Prefeitura Municipal
de Schroeder explicando os objetivos da associação e entregando as

fichas de filiação, Nesta primeira etapa, a idéia é conseguir pelo menos

a adesão de 50 servidores municipais, Entre os objetivos estão a

viabilidade de convênios com instituições financeiras para empréstimos
pessoais e financiamentos; convênios com clínicas médlcas-e

odontológicas, para atendimento dos associados e dependentes; firmar
convênios com clubes, comércio (lojas, farmácias e supermercados),
hotelaria e turismo, empresas, associações, cooperativas, seguradoras,
sindicatos, instituições, fundações, federações, condomínios e entidades
assistências como SESI, SESC e SENAL
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Vimos pormeio deste solicitar a V. S'.divulgar em nome do Diretorda EJAM INAES' "\
Educação de Jovens e Adultos de Massaranduba, Professor Edelson Feiler.as seguintes
informações referentes à escola. Juntamente com a foto que segue:
As matrículas para o presente ano de 2005 já estão abertas, nos cursos de ensíno .

Fundamental emédio. O aluno escolhe o período de estudo que pode ser:Matutino,
Vespertino ou Noturno. Estudando apenas uma vez por semana em duashoras aulas. Venha'

e garanta sua vaga. ,

Previsão para início das aulas com todos os alunos na escola - à 28 de Fevereiro·de 200'5.
Todos os alunos quejá freqüentam a escola devem comparecer de 21 a 25 ele fevereiro,
semana que antecede o inicio das aulas, para confirmar seus horários de estudo e professor.
Maiores informações procurar a escola que está situada à Rua 11 de Novembro - Centro - Anexo

ao Centro Catequético Dom Basco ao Lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora - de fronte a

Cooperativa Juriti ou pelo telefone 379-2182 - falar com Professor Edelson ou Silvana.

(Diretor da Escola Prof:Edelson Feiler)
A Escola de Jovens e Adultos adota o princípio de Educação popular,fundamentada na

valorização humana considerando o aluno como agente de transformação da sociedade em

que vive.Proporcionando ao aluno condições de se desenvolver,preparando-o para o

, domlnio de recursos cientificas e tecnológicos que lhe permite utilizar as possibilidades e
vencer as dificuldades do meio, estimulando-o a busca de aperfeiçoamento constante e

ampliação dos conhecimentos.
A crescente necessidade daqueles que desejam buscar conhecimentos - técnico e

cientifico mais sistematizados que possibilitem crescimento pessoal e profissional para que
possam participar da reconstrução de uma sociedade mais justa, que lhes permita viver.de
maneira digna e feliz, é o que justifica a grande procura pela escola (NAES), por parte de '.',
Jovens e Adultos.
(Prof. Edelson Feiler)

Certos em podermos contar com o apoio deste Jornal. Desde já agradecemos.

Atenciosamente;

Massaranduba, 28 de Janeiro de 2005.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Duas Rodas comemora 80 anos com convenção

Zipf falou sobre investimentos e projeções para o período de 2002 a 2006

]ARAGUÁ 00 SUL - Este ano a

Duas Rodas comemora SO anos de

atuação nomercado. O passo inicial

para estemarco foidado nestasemana,
com a realização da Convenção
Nacional de Vendas, em Jaraguá do
Sul e que contou com aproximada
mente 100 participantes, entre
representantes comerciais e vende
dores técnicos que atuam em todo o
território nacional. O diretor superin
tendente da empresa, Leonardo Faus-

toZipf abordou os investimen-tos e

projeções para o plano DR Super4-
An03 (queiniciouem2oo2eseencerra
em 2006) que prevê Q crescimento de
SOOÁlno faturamento da empresa.

Os aspectos de inovação e

velocidadeem todososprocessosdentro
,

e fora da empresa são essenciais parao
êxito pessoal e profissional de todos.
Também foram abordadas as com

petências necessárias para homemde
vendas atual e o amplo conhecimento

de seu mercado, para planejar
estratégias de negócioduradouras.

ADuas Rodas trouxe a empresa

paulista Training Performance que
realizou treinamento com jogos
corporativos e planejamento neuro
lingüístico aplicado avendas para toda
a equipe comercial da empresa.
"Investir em conhecimento e'

capacitação é o caminho paramanter
o nível de crescimentoprojetado para
a empresa", reforçouZipf.

Falecimentos
Faleceu às 21 :OOh do dia 11/2, o jovem Adelino Uller,com idade de 20 anos.O velório foi realizado
na capela Municipal de Guaramirim e o sepultamento no cemitério Mun'icipal deGuararnirtrn.
Faleceu às 10:00h do dia 11/2, o senhor Casimiro Ribeiro, com idade de 65 anos. O velório foi
realizado na Igreja Nossa Senhora Aparecida e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 02:00h do dia 14/2,0 senhor AdemarMartin,com idade de 50 anos.O velório foi realizado
na Igreja Santa Cecília e o sepultamento no cemitério Chico de Paula.

Faça mais você também. Acompanhe a educação de seus filhos.
As aulas estão de volta nas escolas da rede pública. Com a descentralização. cada Regional direciona a aplicação
dos recursos de acordo com as necessidades educacionais dos municípios, Com isto, Santa Catarina ganhou
mais escolas e mais qualidade na Educação. Hoje, o Estado tem um dos menores índices de reprovação e evasão
escolar do Pais.

Saiba mais sobre o Projelo
Educacional do Estado de Sanla Calarina,
acesse www.sed.rct-sc.br

SECROARIA DE ESTADO
DAEDUCAÇIOEINOVAÇIO SANTA CATARINA
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HUMANIZAÇÃO

Hospital e Unerj
promovem congresso
ELls BINI

... Encontro .servirá
de base para
implantação de
sistema

]ARAGUÁ00 SUL-Nos próximos
dias 24 e 25, no auditório do Centro
Universitário de [araguá do Sul

(Unerj), acontece o I Congresso de

Humanização e Pedagogia em

Ambieri.tes Hospitalares,'que está
, sendo promovido pela Unerj em

parceriacomoHospital eMaternidade
[araguá, O congresso contará com a

presençade profissionais renomadosna
área de humanização e pedagogia
hospitalare temcomoprincipalobjetivo
a construção de uma base para a

elaboração de propostas e ações
pedagógicas no Hospital e

Maternidade [araguá,
O projeto Atendimento Peda

gógicoHospitalardeveránortear todas
as atividades que podem influenciar
na formação e no aprendizado, tanto
da clientela atendida pelo hospital,
quanto dos profissionais envolvidosno
atendimento durante o período de

internação hospitalar; "O Hospital e
Maternidade Jaraguá é o segundo de
Santa Catarina a implantar este

projeto", enfatiza o diretor Hilário
Dalmann. No Estado, apenas o

Hospital InfantilJoana deGusmão, de
Florianópolis, temoprojetoimplantado.

�iretor Hilário Oalmann: "Seremos pioneiros na região"

Os processos dehumanizaçãobuscam Enfermagem, Manzerine Pedro da

amenizar o trauma da internação Cunha, a psicóloga Ana Cláudia

hospitalar epromover a capacitação de Paganelli e o administrador [éferson
profissionais, familiares, gestores e Gomes, do hospitalJaraguá.Ogrupo,
diretores'de instituições para serem que recentemente participou de um

sujeitos, tanto no processo de congresso na Bahia, está buscando

prevenção, cura e reabilitação, quanto contato com outras instituiçõesdo país
na promoção da saúde e da qualidade que já realizam trabalhos nesta área.
de vida individual e coletiva. Também estão sendo feitas pesquisas

Para a elaboração e implantação bibliográficas e de viabilidade.Umdos
do projeto, as duas instituições objetivosdestetrabalhodepesquisa,é
envolvidasaiaramumgrupodeestudos levar propostasque visem impulsionar
formado pelas professoras Dilma a prática pedagógica em ambientes

Montagnolli, Graziela Escandiel de hospitalares para outros hospitais,
Lima e Leandra Boer Possa, instituições de ensino e órgãos
representando a Unerj. Também reguladores,' 'tomo, a Secretaria
fazem parte do grupo o gerente de Municipaldeliducação.

Rotarianos celebram um século de atividades,'

DA REDAÇÃO - Mais de cinco
mil rotarianos estão sendo

aguardados em Balneário

Camboriú, no próximo dia 26 de

fevereiro, para participaremdas
comemorações do centenário do
distrito 4.651 do Rotary Club do
'Brasil. O evento, que tem apoio
da Secretaria de Turismo e

Comércio, será realizado na

Praça Almirante Tamandaré. As

comemorações envai vem a

realização de um desfile com a

participação da Banda Militar e
dos próprios rotarianos.

A cerimônia cívica começa
na Avenida Alvin Bauer, passa
pela Avenida Brasil indo até a

Rua 2000 e retoma em direção à

Praça Almirante Tamandaré,
pela Avenida Atlântica. Durante
a solenidade, haverá distribuição
de material publicitário sobre os

serviços prestados pelo Rotary.
Conforme um dos organizadores
do encontro, o diretor comercia]
Carlos .Alberto da Silva, a

solenidade começa às 9h com

uma concentração na Praça
Higino João Pio, no Centro de
Balneário Camboriú. Em

seguida, os rotarianos se dirigem
para a Praça Almirante
Tamandaré para o restante da

comemoração, que inclui ainda
orientações de saúde e prevenção
a doenças sexualmente
transmissíveis.

• A programação envolve
apresentação de

intercambistas, show com a

Banda Militar, sorteio de
brindes, apresentações de

companhias de danças e
'

shows musicais e

orientações de saúde.

• Paul Harris fundou em 23

de fevereiro de 1905 o

primeiro clube mundial de \

prestação de serviço, o -..

Rotary Club de Chicago, nos
Estados Unidos.

Parceria viabiliza pós-graduação e MBA
,

]ARAGuÁ DO SUL - Acijs (A
Associ a ção Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul) em
parceria com a Sociedade
Educacional de Santa Catarina
está possibilitando a empresários
da região o curso de pós
graduação "Gestão Estratégica
da Qualidade" e o "MBA
Executivo em Administração
Global". Trata-se de uma

oportunidade para quem busca

aprimoramento profissional e

novas oportunidades no

mercado de trabalho, além de

ampliação dos relacionamentos

profissionais e pessoais.
Com carga horária de 432

horas/aula, o curso "Gestão

Estratégica da Qualidade" tem
como objetivo contribuir para a

especialização dos profissionais
no campo da gestão estratégica
da qualidade, quanto aos seus

aspectos técnicos e gerenciais
para 'atuarem como agentes de ,

mudança, estabelecendo a

qualidade como um fator

competitivo para as empresas. É
direcionado a profissionais de
nível superior que fazem uso da
gestão da qualidade para buscar
a melhoria contínua em suas

atividades.
Maiores informações na

Acijs,

• OMBA Executivo em

Administração Global"

figurou pela terceira vez em

10 lugar no estado ne

ranking,"Os Melhores MBA's
do P..aís - 2004", segundo a

revista Você S.A., edição de
novembro do ano passado.

• É destinado a profissionais
com formação superior nas
mais diversas áreas, que
trabalham ou pretendem
trabalhar, na gestão empre
sarial das organizações. A
carga horária é de 360 horas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DESAFIO
I

Jaraguaense vence a primeira
etapa do Estadual de Triatlon

JULIMAR PIVATTO

� Fernando Radunz
terminou em

décimo lugar
noçeral

]ARAGUÂ DO SUL - o triatleta
jaraguaense Fernando Radunz
conquistou, no domingo, o primeiro
lugar na categoria 25-29 anos na 1"
Etapa doCampeonatoCatarinense
de Triatlon.A prova aconteceu em
Meia Praia (Itaperna) e teve a

participação de 82 participantes.
Radunz terminou com a décima
colocação no geral e considera um
bom resultado para início de
temporada, principalmente por ter
baixado o tempo em cerca de 12
minutos.

"Sinto que venho evoluindo a

cada treinamento.Nem eu seimais
o que esperar de mim e isso é que
vem me trazendo motivação",
comemorou o atleta. Ele largou bem
e terminou a natação em sétimo

lugar, com o tempo de 11 minutos e

20 segundos. "Consegui pegar um
bom pelotão no ciclismo e fiz uma
boa prova, terminando em quinto
lugar. Na corrida senti um pouco' e
tive enjôo. Issome custou quase dois

Fernando Radunz teve dificuldades na corrida, mas conseguiu o título na categoria 25-29 anos

minutos e então perdi de quatro a

cinco posições"; disse Radunz.
Mesmo com o forte calor, o

jaraguaense acredita que não teve
desidratação. "Me cuidei muito
durante a' prova. Meu treinador
disse que foi um problema 'de
adaptação". Radunz diz que, das
três modalidades, ele ainda tem

deficiências na corrida, mas que
vem trabalhando em cima disso.
"Continuo seguindo a planilha de
treinamentos e meu objetivo nesse

ano é a disputa do Meio-Ironman
em Florianópolis, em abril",
comentou.

O próximo desafio do triatleta é
a segunda etapa do Catarinense,

que acontece no dia 19 de março,
emGaropaba. "Será também como

uma forma de treinamento.Minha
intenção é sempremelhoraro tempo.
O resultado é conseqüência". A
provadoMeio-Ironmanacontece no
dia 25 de abril, na capital
catarinense e é classificatória para o
Mundial da Dinamarca.

Atlético-PR é o primeiro a estrear na Libertadores
DARmAÇÃo-Santos, SãoPaulo,

SantoAndré e Palmeiras. Quatro dos
cinco representantes brasileirosna 4@
edição da Copa Libertadores da
América, que começahoje e vai até o
dia 13 de julho, são paulistas.Maisuma
comprovação da superioridade atual
dos clubes do Estado de São Paulo no
futebol nacional. O único "intruso"
nesse grupo é oAtléticoParanaense,
que entra em campo neste primeiro

,

dia de competição. Joga às 21h30 no
Estádio Atanasio Girardot, em

Medéllí�, para �frentar o

Independíente colombiaf0' .

,

Os bra:sileiros, claro, estão entre os
favorítos ii. um título que o País já

.��J;Q!'lll-;._y'e�, mas-não ganha
désdé 1999, quando o Palmeiras

levantou a taça. Os principais
• ' ,f;,""'c" ,,:'

adversários são, como sempre, os

argentinos, principalmente a'
tradicional dupla Boca [uniors (três
títulos e um vice-campeonato nas

últimas cinco edições) e River Plate.
Os rivais do Sul do continente são,
inclusive, os maiores vencedores da
competição, com 20 títulos.

No entanto, não se pode descartar
surpresas com a do ano passado,
quando o humilde e até então
desconhecido Once Caldas
colombiano deixou times como

Santos e São Paulo pelo caminho e

arrebatou o título superando oBoca
na decisão.

As estréias dos times brasileiros
ocorrem a conta-gotas, todas fora de
casa. Nesta terça-feiraseráoAtlético
PR, pelogrupo 1, que ainda temoutro

colombiano, o América de Cali, e o
paraguaio Libertad. Na quarta será a

vez do Santos, que encara os 3.600
metros de altitude de La Paz para
enfrentar o Bolívar, em partida que
-inaugura o grupo 2, completado por
Danúbio, do Uruguai, e outro time
das alturas, a Liga Deportiva
Universitaria, de Quito, no Equador.

Palmeiras e SantoAndré só vão a
campo, ambos pelo grupo 4, no dia 2
de março. O time de Palestra Itália
voltará ao Paraguai, onde esteve na
fase de pré-classificação enfrentando
o Tacuary, desta vez para defrontar
se com o Cerro Porterio, A equipe do
ABC, debutando no torneio sul
americano, vai à venezuelana San
Cristóbal, onde terá pela frente o

DeportivoTáchira .

• O São Paulo, em 3 de

março, também na altitude
de La Paz, contra o

boliviano The Strongest,
pelo grupo 3, que tem

ainda Universidad de Chile
e Quilmes, da Argentina.

• Nesta segunda fase (a
Conmebol considerou a

fase de pré-classificação
com primeira fase), cada
grupo classificará duas

equipes para as oitavas
de-final, quando começa o

mata-mata .

V�It� Redonda quer 15 mil pessoas no Maracanã
OA REDAÇÃO - A diretoria do

Volta Redonda e a prefeitura da
cidade estão dispostos a levar 15
mil torcedores para a final da Taça
Guanabara, domingo, no

Maracanã, entre Volta Redonda e

Americano. A idéia é montar uma
enorme caravana, commais de 300
Ônibus. Empresas da cidade estão
sendo procuradas pelo clube e

autoridades do município para
participarem de um "mutirão",
cuja finalidade é bancar as despesas
com transporte.

Hoje o clube deve começar a

cadastrar os torcedores que estão
querendo viajar até o Rio para ver
a decisão da'Taça Guanabara. De
acordo com cálculos de dirigentes
do Volta Redonda, pelo menos

cinco mil pessoas estiveram no

Maracanã domingo, para torcer

pelo clube, no confronto com a

Cabofriense.
O atacante Túlio convocou os

moradores de Volta Redonda a

deixarem a cidade no domingo
para defender uma causa nobre,
nesta segunda-feira. "Se
vencermos a Taça Guanabara, vai
ser o maior feito da cidade, depois
da construção da Companhia
Siderúrgica Nacional", disse o

artilheiro.
AMERICANO - Para o

técnico do Americano, Rubens
Filho, o título da Taça Guanabara
não pode ser comemorado por

antecipação pelo clube campista,
apontado até mesmo pelo

adversário, o Volta Redonda, como
o favorito da disputa de domingo,
noMaracanã.

Ele quer concentração total na
partida e não considera o trunfo
anterior do Americano, a conquista
da Taça Guanabara, em 2002,
como vantagem. "Meu clube tem
chegado na fase final dos últimos

campeonatos do Rio. Tem mais

tradição que o Volta Redonda,
mas isso não ganha jogo", disse
Rubens Filho. Ele já deixou clara
a sua preocupação com o atacante

Túlio, o destaque do Volta
Redonda. "De ixá-Io sem

marcação pode ser fatal. Ele tem
vocação de artilheiro e decide".

Amigos da
Informação-
••
LABORATÓHIO JARAGUAENSE
DE ANÀUSES CliNICAS LTOA

371 0882 371 2322

ESPORTIVAS
� SÃO PAULO

Leão é suspensopor60dias
o técnico Leao foi suspenso por 60 dias pelo tribunal da Federaçao Paulista
de Futebol nesta segunda-feira por ter reclamado da atuaçao do Juiz Sálvlo
Sprnola Fagundes Filho na partida contra a Unl:lo Barbarense. O S:lo Paulo,
Já avisou que vai recorrer da sentença. Se cumprida, a punlç:lo tirará o

treinador do banco de reservas do sao Paulo até o final do Campeonato.

� BASQUETE

Flamengo,pega time boliviano.
A Confederação Sul-Americana de Basquete divulgou ontem a tabela da
fase de classificação da 9" Liga Sul-Americana Masculina de Basquete. O
Flamengo (RJ), vice-campeao do Nacional 2004, estréia na competlçãc dia
23 contra o La Salle (êolfvla), na chave C, em Córdoba (Argentina). O
Uberlândia (MG), atual campeão brasileiro e vice da Liga 2004, estréia nesta

quinta-feira contra o Trouville (Uruguai), no grupo O, em Caracas.O Unlversol
Ajax (GO), que sedia o grupo A, em Goiânia, enfrenta na sexta-feira o San'
José (Paraguai), pela primeira rodada. A chave B será realizada de 25 a 27
deste mês em Quito (Equador).

.

De acordo com o regulamento da competição, na primeira fase, as equipes
jogam entre si, em turno único; As duas primeiras colocadas de cada chave
se classificam para as quartas-de-final nos seguintes cruzamentos: 10 A x 20

B, 10 B x 20 A, 1 ° C x 2° O e 10 O x 2° C. Os ganhadores disputam a semifinal e
a final. As quartas-de-final e semifinal serão disputadas em melhor de três

jogos, enquanto o playoff final será em melhor de cinco partidas.

� VOLEIBOL

Seleção terá uniforme novo
As Seleções Brasileiras de vôlei masculino e feminino ganharão uniformes'
mais modernos nesta semana. As coleções serão apresentadas às 10 horas
desta quarta-feira, em cerimônia que acontece noMuseu de Arte Modema
do Rio de Janeiro e terá a presença do apresentador Luciano Huck e da atriz
Oanielle Winits. Segundo a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), os
novos uniformes terão modelagens matsrnodernas, para atingir a demanda
do público jovem, maioria no voleibol. "Essa modificação é uma tentativa
de modernizaras uniformes. Havia uma demanda donosso grande público,
formado em sua maioria por jovens. Assim, poderemos criar uma empatia
direta com esse público; comenta o presidente da entidade, Ary Graça.

� ARGENTINA

Torcedormorre ao pularmuro
Um jovem de 17 anos morreu no domingo após cair de um muro do
estádio do Rosario Central, momentos antes da partida entre a equipe e o

Arsenal, pelo Campeonato Arge,ntino. Segundo a polícia, Gonzalo Santillán
caiu de uma altura de dez metros quando tentava pular o muropara entrar
de graça no jogo. O jovem sofreu uma forte pancada na cabeça ao cair na

quadra de tênis do clube Regatas Rosario, vizinho ao Rosario Central. Um
outro rapaz também sofreu um acidente parecido antes da partida, ao
tentar pular o muro para entrar de graça, e foi internado em estado grave
em um hospital.

� ALEMANHA

Federação suspendeoutro juizporcorrupção
A Federação Alemã confirmou ontem a suspensão do árbitro Torsten Koop,
que foi assediado pelo colega Robert Hoyzer amanipular jogos favorecendo
a máfia de apostas no futebol do país. Koop declarou à OFB que foi
procurado por Hoyzer em janeiro para fazer parte do esquema, mas garantiu
que recusou a proposta. A entidade analisou que o árbitro deveria ter
denunciado a corrupção imediatamente e por isso o afastou das próximas
rodadas da Bundesliga.

� CONTUSÃO

WagnerAlmeida desfalca o Figueirense
o atacante Wagner Almeida vai desfalcar o Figueirense na partida desta'
quarta-feira contra o América-RJ no Estádio Orlando Scarpelli, em
Florianópolis, pela estréia das duas equipes na Copa do Brasil. O jogador
sofreu uma contratura muscular na parte posterior da coxa direita durante
a derrota de 1 a O para o Avaí, pelo Campeonato Catarinense, e foi vetado
pelo departamento médico. No treino de hoje o técnico Paulo Comelli vai
definir quem jogará na sua vaga, Mazinho é o mais cotado. A boa notícia
ficou por conta da presença do volante Bilu, que conseguiu suportar a par
tida diante do Avaí, mesmo voltando de uma séria lesão no joelho direito.
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PLANEJAMENTO

FME de Corupá anuncia
calendário de eventos

JULlMAR PIVATTO

� Atividades das
escolinhas de Futsal
e de Vôlei começam
essa semana

CORUPÃ - A FME (Fundação
Municipal de Esportes) divulgou o

calendário dos eventos para 2005.
Além das tradicionais competições,
comooTorneiode Futsal Inter-Firmas,
a fundação já marcou o primeiro
campeonato de Bóia Cross do

município, que será realizado dia 20
de março. Outra novidade é trazer

uma etapa do Estadual de Caratê
Interestilos.

Opresidente da FME, Romualdo
.

Carvalho (conhecido comoMero),
informou que essas competições estão
no planejamento para acontecer até
maio. "Depois dessa data, estamos
comumprojeto para fazermosoCoroa

.

Bom de Bola, tanto no Futsal como
no Futebol deCampo".A fundação
tarnbémestáprocurando seestruturar

melhor e vai comprar equipamentos
esportivos e umplacareletrônico para
o ginásio de esportesWillyGermano
Gesser. "Existe também um projeto
de construção de um complexo
esportivo. Já estamos com ele namão
e agora vamos atrás de parceiros para

Escolinha de Futsal iniciou ontem as atividades

começarmos a obra", disseMero.
As atividades das escolinhas

iniciam essa semana. Crianças a partir
de seis anos já começam nas aulas de
Futsal e Vôlei (no ginásiomunicipal)
e de Caratê (na escola Aluísio
Carvalho deOliveira).Mero informa
ainda que as inscrições continuam
abertas e podem ser feitas na sede da
PME, em anexo ao ginásio de esportes.

"Queremos dar continuidade ao
trabalho que vinha sendo efeito, mas
com algumasmelhorias. Além disso,
queremos promover e participar de

competições, para que os atletas
evoluam cada vezmais", comentou
Mero.

Como formade incentivo, oPME
criou o projeto "Bom de Bola, Bom
naEscola".Mero disse que à proposta
será apresentada para empresas
interessadas em fazer uma parceria.
"Queremos que os alunos estejam

. bem na sala de aula. Esse interesse é

tanto nosso como dos pais". As aulas
de Futsal acontecem às segundas,
quartas e sextas e oVoleibol às terças
e quintas.

Ricardo Mello ganha 'presente' argentino
DA REDAÇÃO - Além de

aparecerontem, como novo número
1 do Brasil- em razão de nova queda
de GustavoKuerten - o campineiro
Ricardo Mello ganhou um

'verdadeiro 'regalo', presente do
argentinoGastonGaudio. Depois de
ter conquistado o título doATPTour
de Buenos Aires, ao bater o

compatriota Mariano Puerta, na
final, por 6/4 e 6/4, o atual campeão
de Roland Garros anunciou sua

desistência doBrasilOpen, alegando
problemas com pubalgia.

Com isso, Mello que sequer
estava na lista dos oito primeiro pré
classificados da competição, mas era
o nonomelhor do ranking entre os

inscritos, ganhou a condição de

cabeça-de-chave número 1. O

melhor é que agora não vai mais

enfrentar o perigoso e talentoso
tenista argentino JuanMônaco e fará .

sua estréia diante do espanholAlbert
Montafies, que apesar de estar entre
os cem primeiros daATP (97), não é
um adversário tão ameaçador.
Na condição de novo cabeça-de
chave número 1 do Brasil Open,
Mello amplia suas chances de fazer
boa campanha e quem sabe
conquistar o seu segundo título de
um ATP Tour - ganhou Delray
Beach no ano passado - e festejar
uma conquista importante diante de
sua torcida. "Sei que agora como

novo número 1 doBrasil, aumentam
as expectativas sobre mim",
confessou Mello. "Mas, por outro
lado, estou bastante confiante e sei

que posso fazer uma boa campanha
noSauípe".

A colocação de Mello - o 9Q
melhor classificado no ranking entre
os inscritos - como novo cabeça de
chave número 1 é um regulamento
recente da ATP. Até há pouco

tempo, quando um dos cabeças
deixavam a competição pormotivo
de contusão, ou qualquer outro,
eram simplesmente substituídos por .

um lecky looser, que é um jogador
que caiu na última rodada do

qualifying. Mas, a ATP entendeu
que o mais justo seria subir o mais

bem ranqueado entre os 'hão

cabeças-de-chave. Evita assim, por
exemplo, que um tenista acima dos
150domundo sejao principal cabeça
de um evento como o BrasilOpen,

Coritiba ganha e amplia crise do Paraná
DA REDAÇÃO - O Coritiba não

tomou conhecimento da crise do
Paraná e venceu o clássico regional
por 3 a 1 neste domingo, no estádio
Pinheirão, emCuritiba, e assumiu a

liderança isolada do grupo A do
Campeonato Paranaense, com 16

pontos.OAlviverde venceu comgols
de Marciano aos 11 e 44minutos do
primeiro tempo eRicardinho, aos 19
minutos da segunda etapa, eem um

gol olímpico. Renaldo, aos 14 do 2Q
tempo, de pênalti, descontou para o
Paraná.

O Paraná entrou em campo
pressionado pela crise instalada
durante a semana, após as críticas do
técnico Paulo Campos, que ainda
corre o risco de ser dispensado, à

qualidade do elenco. Mesmo assim,
o time nãomostrava volume de jogo.

Com melhor qualidade, o

Coritibaabriuoplacar comMarciano,
aos 11 minutos de jogo, que
completou um passe de Ricardinho

pela esquerda. O mesmo atacante

ainda ampliou aos 44, após um passe
de Capixaba, que o deixou na frente
do gol.

No segundo tempo, o Paraná
melhorou umpouco, e ogol de pênalti
de Renaldo, aos 14 minutos, deu a

falsa ímpressãe de reação. Aos 19,
Ricardinho cobrou um escanteio

rasteiro, e abola aindabateu naperna
deAxel antes de entrai:Depois disso,
o Alviverde dominou totalmente o
jogo e poderia terampliado. Aos 32, o
zagueiroJoãoPaulo torceuo tornozelo
e o Paraná ficou com dez homens,
pois o técnico já havia feito as três

substituições.
Segundo o técnico Antônio

Lopes, o resultado foimerecido pelo o

que sua equipemostrou em campo.
'�s jogadas de gol foram ensaiadas
durante a semana, e os jogadores
estão de parabéns pelo que fizeram
dentro de campo", disse.

• Com melhor qualidade, o
Coritiba abriu o placar
com Marciano, aos 1 1

minutos de jogo, que
completou um passe de
Ricardinho pela esquerda.

• Aos 32, o zagueiro João

Paulo torceu o tornozelo e

o Paraná ficou com dez
homens, pois o técnico já
havia feito as três

substituições.
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Tite assume responsabilidade da derrota
DAREDAÇÃO-Ninguém sentiu

mais a derrota do Corinthians para o
Santos do que o técnicoTite.Mesmo

procurandomanter a serenidade, em
alguns momentos da entrevista

coletiva após a partida, no apertado
vestiário do visitantenaVilaBelmiro, o
treinador mostrou-se decepcionado
com o comportamento de alguns
jogadores, mas evitou fazer críticas

pessoais. "Hoje o dia é de autoestima
baixo. Os jogadores têm que sentir o

momento e com certeza não vão

dormirdireito.Ojcgovai fcarpassardo
na cabeçade cada um. Éhorade todos
assumirem a responsabilidade para o
time melhorar no próximo jogo".
Também repetiu nos microfones das
emissoras de rádio que "nesses
momentos devemos ter a grandeza de
reconhecer os nossos erros e de ter

vergonhanacara".Mesmopressionado

paraadrnitirqueerrou ao escalara time
com dois zagueiros e apenas um

jogador de marcação (Wendel) no
meio-de-campo para tentar parar o

melhor ataque do futebol brasileiro,
.

Tite não admitiu que tenha se

equivocado na esquematização da

equipe, porém assumiu a res

ponsabilidade pela derrota por 3 a O
diante do Santos. "Nãopodia truncar
o crescimento do time, depois do que
aconteceuno jogodomeioda semana,
contraoRio Branco".

Em vezde reconhecerque armou
o time erradamente, Tite preferiu
elogiar a estratégia montada pelo
técnico adversário, Oswaldo de
Oliveira. "Ele foi feliz na esquema

tização. Acertou namarcação e jogou
em velocidade nos contra-ataques.
Ainda tentei corrigir amarcação em
Léo, apenasmexendo nas peças".

• Com a derrota, o
Corinthians ficou sete

pontos atrás do líder São
Paulo na classificação do

. Campeonato Paulista, o
que não altera os planos
do técnico Tite para a

competição.

• Também repetiu nos

microfones das emissoras
de rádio que "nesses
momentos devemos ter a

grandeza de reconhecer os
nossos erros e de ter

vergonha na cara':

Inter perde e Grêmio ganha no Caucho
DAREDAÇÃO-O Internacional

encerrou suaparticipação noprimeiro
turno da Chave 1 como a maior

decepção do início doCampeonato
Gaúcho. Com a derrota deste
domingo, por 1 a O, paraoSantaCruz,
o tricampeão estadual continua no
quinto lugar, com três pontos, e pode
cair para a lanterna do grupo se o

Farroupilha,.que tem dois pontos,
empatar comoNovoHamburgo.

Para sonhar com a classificação
para as semifinais, o Internacional terá
de vencer quatro dos cinco jogos do
segundo turno. No outro jogo da
chave neste domingo, o Glória
ganhou do Veranópolis por 2 a 1 e

assumiu a liderança, comoito pontos.
NaChave 2, oGrêmio goleou o

SãoJosé deCachoeira do Sul por 4 a
1 e assumiu a liderança, com oito

pontos. O Caxias venceu oGuarani
de VenâncioAires por 1 a O. Para
manter o primeiro lugar, o Grêmio
torce paraoBrasil de Pelotas, que tem
sete pontos, não vencer o SãoGabriel
nesta segunda-feira.

NaChave 3, o 15 deNovembro

perdeu a invencibilidade para o

Esportivo, por 3 a O, mas manteve a

liderança, comnove pontos.O Passo
Fundo goleou a Ulbra por 5 a O e o

São José de PortoAlegre derrotou o
Juventude por 1 aO.

• Para sonhar com a

classificação para as

semifinais, o Internacional
terá de vencer quatro dos
cinco jogos do segundo
turno.

• Na Chave 3, o 15 de

Novembro perdeu a

invencibilidade para o

Esportivo, por 3 a 0, mas
manteve a liderança, com
nove pontos.
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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 Cf)h4f) h9f) �;"9" ;ec9Jelf):
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 materíals 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
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CLASSIMais

910
IMÓVEIS

ÁGUA VERDE· Vende-se,
c/364 m'. R$ 32.500,00.Tr:
371-2357.

.

ÁGUA VERDE Vende-se,
sobrado c/155m'. em fase
de acabamento. R$
140.000,00. Tr: 371-2357.

ÁGUA VERDE Vende-se,
mista c/ 3qtos. 2sl. 2cl. R$
55.000,00. Tr: 37'1-3393 ou

9152-7791.

BARRA DO SUL Vende-se
ou troca-se, c/300m'. R$
3.500,00 + financ. Tr: 370-
1796.

VENDO APARTAMENTO ALTO PADRÃO

PROCURA·SE Casa p/
alugar, em rua principal. Tr:
9932-2441.

RIO MOLHA Vende-se, alv.

Casa Alvenaria Vila Lenzi 184mts Rua Paraíba n° 124
Dormitórios,l Sala, 1 Cozinha ,garagem,para 3 carros
outras dependências.Valor: RS 85,000,00

Proma Construções
Fone: �71·6310 I Plantão: 9131·5751

Casa Alvenaria Rua Francisco Pirman Bairro Vila
Lenzi160mts construída para sobrado 3 Dormitórios, 1

Sala,l Cozinha, 1 BWC, garagem para 3 carros, Outras

dependências Valor: RS 9Ó,000,00

',I$a;,;;;;M.M FLORICULTURA Vende

se, ponto come. à 5 anos.

Tr: 370-0412.

ALUGA·SE C/2 qtos. gar.. COMPRA·SE No Baenpen
cond. incluso. Tr: 372-1395. di ou Amizade. Tr: 9905-

1736.

LOJA Vende-se, no centro

de Jguá. Tr: 9975-4389.cf 4 qtos. terreno de
3.700m' à 1,5Km da Pref. CZERNIEWCZ Procura-se,
aceita-se carro. R$ moça quejátenha p/dividir
55.000,00. Tr: 9979-9188. aluguel. Tr: 9903-2012.

COMPRA·SE Terreno ou

casa na Vila Rau ou Estrada

PADARIA Vende-se, na

Ilha da Figueira c/ clientela.
Tr: 276-0576.Nova. Pago á vista. Tr:

BARRA VELHA Vende-se, VILA LENZI C/72 m', e CENTRO Procura-se moça 9121-5932.
c/l suíte, 5 qtos. 2 sI. cozo terreno de 449m'. R$ p/ dividir, mob .. Tr: 9113-
bwc. Imobiliados. Tr: 370- 28.000,00. Tr: 371-2656 9552.
2365. ou 9953-6121.

BAENPENDI Vende-se, 1

suíte, 2 qtos. si .coz. bwc.
R$ 65,000. 00. Tr: 370-
1417.

CORUPÁ Vende-se, Rota
das Cachoeiras, c/142.000
m', c/ 15.000.00 pés de

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

VILA NOVA Vende-se, c/
64m' e terreno de 500m'.
Tr: 370-7760 ou 8807-2574.

SCHOROEDER - Aluga-se
VENDE.SE Na praia do galpão. T: 373-0263
Ervino c/ escritura. Tr: 371-
3132. VENDE·SE Salão de

ou troca-se por astra 2 pts. 2.0, 16V. 97 compl. R$ TEMPRA Vende-se, 97, flESTA Vende-se, 97, 4

acima de 00 Tr: 372-2907. 16.500,00 + linanc. ou R$ 8V. R$ 5.000,00 + 36x R$ pts. R$ 3.500,00. + 30x de
22.000,00 à vista. Tr: 9118- 394,00. Tr: 9975-0117 ou 289,00. Tr: 9953-9966.

CORSA Vende-se, Sedan. 0313 ou 273-5542. 374-1117.
97 1.6 cornpl, R$15.000,00.

Beleza, c/ clientela formada

VENDE.SE 681m', próx. Tr: 275-0975 c/Eliane.
PROCURA·SE Alguém que Madri. Tr: 371-3509.
já tenha apto. No Centro p/
dividir. Tr: 275-2747, 376-
3740ou88137738.
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Sobrado Alvenaria 130mts Vila Lenzi Rua Francisco
Pirman,4 Dormitórios, 1 Suíte, cozinha outras

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

Sobrado com salas no terreno ponto comercial
área construida 437m2 Rua Leopoldo Malheiro 125
Centro R$ 450.000,00

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

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

Chácara - Corupá, cf 23.000m, próximo centro, com
uma casa, rancho, luz e água natural. R$ 90.000,00

VENHA TOMAR UM CAFÉZINHO CONOSCO!!
'//< "��V,, "'.",."', 0.x,,_,,--= "" " "

VECTRA Vende-se, GL
COMPRA·SE S10 cabine cornpl, R$ 19.000,00. Tr:

dupla ou Blazer. G. Tr: 374- 9962-3664.
1117 ou 9975-0117.

TIPO Vende-se, 95. preto
'IE, compl. 4pts. R$
3.500,00 + 31x R$ 245,00.
Tr: 376-3274 ou 9121-
1745.

Fl000 • Vende-se, 89.
ótimo estado. Tr: 371-

8437.-

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

47 371-8227 ou 47 91025735

VILA LENZI Vende-se c/ PRECISA·SE Rapaz p/ divi-
525 m'. de madeira. R$ dir no centro. Tr: 275-2979.
65.000,00.Tr: 371-2357.

VENDE-SE Sítio. 75.000m'
VENDE-SE Ou troca-se VILA NOVA Precisa-se de ALUGA-SE Ou vende-se, c/ nasc. de água. Troca-se
sobrado por imóvel de moça p/ dividir aluguel. Tr:

. estamaparia c/ sI. Grava- por carro. R$ 12.000,00. Tr:
menor vir. Tr: 371-3132. 9975-7291. ção. Tr: 373-0263. 375-2781.

ESTRADA NOVA Vende- VENDE-SE l.ot, Miranda c/
se, de madeira c/ 370 m'. c/ 2qtos. bwc. Rancho. Toda
3 qtos. R$ 35.000,00. Tr: murada. R$ 40.000,00. Tr:
376-3913. 273-1627.

ILHA DA FIGUEIRA - VENDE-SE De mad. c/
Frente a Indumak, servidão terreno de 450 m'. Tr: 370-

c/ 3. 3 3'4 m '. R $ 7228 ou 9919- 8533.

135.000,00. Tr: 371-2357.
VENDE-SE Próx. à Prelo c/

PROCURA-SE Quarto p/ 4 qtos. e suítes. R$
alugar em casa de família, 120.000,00. Tr: (47) 326-

no Centro p/ 1 moça. Tr: 6565.
9108-4986 ou 275-1656.

'·PROCURA·SE PI alugar
em Corupá paga-se até R$
250,00. Tr:.375-2093.

SANTO ANTÔNIO Vende

se, c/ 492 m'. c/ escritura.
R$ 10.000,00. Tr: 371-
2357.

ASTRA Vende-se, GL, COMPRA-SE Corsa ou Ká

brancoou prata. 99. compl. até R$ 11.000,00. Tr: 371-
0991.

VECTRA Vende-se, CD.
2.0 .. 16V. 97. branco. R$
22.000,00. ou R$
16.500,00. + consórcio.
Tr: 273-5542.

KA Vende-se, 99. Cinza
AL. R$ 12.400,00. Tr: 371-
0465.TIPO Vende-se, IE, 85,

preto. 4 pts.R$ 3.500,00 +
31xde R$ 245,00. Tr: 376-
3274ou9121-1745.

MON.DEO Vende-se, 95,
SLX. compl. Tr: 376-1372.

VECTRA Vende-se, CO 2.0
16V. branco. R$ 22.000,00
á vista ou R$16.500,00 +

cons. Tr: 273-5542 ou

9118-0313.

PREMIUM Vende-se, 89. MONDEO - Vende-se, 97
cornpl, 4 pts. R$ 5.500,00. compl. ótimo est . R$
Tr: 371-5917. 17.000,00: Tr: 371-3298.

PREMIUM vende-se, CSL. ESCORT Vende-se, 00.
89 cornpl, R$ 6.000,00. ou GL. 1.8.TE.DH. aro aI. R$
R$ 2.400,00. + linanc. Tr:

16.800,00. Tr: 9�67-9864 ..273-0074.

Tr: 371-7963 ou 8406-9918

No centro,
Rua Presidente Juscelino

cl área de 824m2,
, (

Tr: 371-0742 ou 9903-8855

UNO Vende-se, 97/98. 2

pts. ótimo est, Tr: 9975-

MONZA Vende-se, 87, 0931.

SLE. R$5.000,00. Tr: 9602-
2747.

SCORT Vende-se, XR-.3.
89. R$ 5.900,00. Tr: 372-
04000u 9144-8106.

BRAVA Vende-se, 02. SX. DEL REI Vende-se; 83 VERONA Vende-se, 1.8.
AR, OH. rds. R$ 23.800,00. c o m p I. B r a n c O. R $ Glx. G. R$ 6.500,00. Tr:

VECTRA Vende-se, CD Tr: 371-3214/9117-8880. 3.200,00. Tr: 370-4468 8813-3256.

Centrais telefônicas Intelbras

CORSA Vende-se, super,
97, 4pts. R$ 10.000,00. +
10x R$ 313,00. Tr: 9131-
6139.

VENDE-SE CASA VENDE-SE
TERRENO CORSA Vende-se, 99,

branco, 2pts. R$ 12.000,00.
Tr; 8802-8965.

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

dep. Bairro Czerniewicz.
R$ 65.000,00

KAOET Vende-se, GL, 96.
Tr: 370-5627 ou 9928-
2981..

_- -

�I�.t�fonia ,·e:,.segurança

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

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

eletrônica e automação de condomínios.

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

\)

TELEFONIA
(Instalação e ASSistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada'
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Carnpalnhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

REDES DE INFORMATICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e) -.,

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

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e 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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Seu Volks do [eito que você queria.
Uma linha completa de acessórios internos e externos

Rua Bernardo Dornbusch, 800 -: Jaraguá do Sul - se

Fone (47) 371-400,? Fax (47) 371-6124
caragua@caragua-veiculos.com.br
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FINANCEIRA
VVotorantim I Finanças

Rua João Januário Ayroso, 65
371�5343 - 275-2488 - 9903-2936"""���M�:;:�,,���!,9��!r!�:"$2x,!�!:=�*�.i���if,!::,J&.WiM••Wif;J§ .,_�0ft&_.gq;>;,:;t§K\%ffJ;J.iúttútfuáw.w.mw.zy_.M'f'WIMWi_JkJ@!d%%\<iMh?ilht4f:.&3i��

� Uno SX Branco G 2000 �
� Ka Bege G 2000 !
li Ka c/opc. Vermelho G 1998 V

J, Palio EX 4p Praia GG 1999 �
, Paralll.0 C/opc Branco 1998

Corsa Sedan GL 1.6 Azul G 1998
Escorl GLX comp 1.8 Vermelho GNV 1997
Flesla 1.0 Branco G 1997

Fleslal.0 Verde G 1997

Aslra Exp. Sedan 02

Monza GLS 2.2 comp 98'

_Vectra GLS 2.2 comp 98

Corsa Classlc Sedan 03

Merlva 1.8 comp 04

Merlva 1.8 comp 03

Tempra IE 95

Palio 16V comp - ar 96

Palio EX vd!lrv/al/rd 00

Palio EX ar/v/t 00

01

01

Prata G

Prata G

Prata

Prata

Prata

Prata

Cinza

Branco G

Branco

Branco

Preto G/GNV

Vermelho G

Flesta

Escort GlX 16V FPeugeol compl.
Fiesla 2p ArlDh

Aslra Halch

Palio 2p
Uno Milie

Uno 4p 1.0

Gol4p
0-20

Gol4p

Gol2p
F-754x4

azul

cinza

prata

grafite
vermelho

preto
branco

branca

verde

branco

azul

Azul

Courier 1.6l 01 Branca

Flesta Street ac/tv/dh 03 Prata G

Courler 1.6l 03 Prata G

Scenlc RT 1.6 comp 02 Cinza

Praia

99

99

97

93

99

04

92

99

00

78

Kangu 1.6 completa 03

Scenlc Exp 1.6 16V

Goll0001

04 Verde Met G

96
Tipo IE 1.6 compl
Monza GL

Omega GLS comp

logus GL comp

Logus GL comp
CheveUe SlE

Apolo
0-20

Prata

Bordo

Branca

Bege
Verde

Prata

Prata

Preta

Prata

Gol Cl 1.6 MI

Goll.0 GIII

98 Vermelho

00 Branco

Gol P 1.0 16V comp 01 Verde

Goll 2.0 03 Prata
Palio Wekend ElX 01 Branco G

G
Paiero Tr4 03 Amarela

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 276-3466

*'

373-0806 i
373-18811

I
--c-e-ll-a-4-p-w-a-r----------------------pr-a-ta-----0-3------G------�1

Gol lODO 16ve/opc. cinza 00 G �

Goll.8 branco

Gol Plus azul

verde

verde

verde

prela
branco

preto
vermelho

branca

cinza

370·31 13
GOL GIII PlUS
CLlO 1.0, 4P
PALIO FIRE, 4P PRATA
CLlO 1.0 Rl, 4PBRANCO
FIESTA GL, 2P
SAVEIRO GlII, COMPLETA C/GNV
S10, COMPLETA + GNV
ESCORT. GLI, COMPLETO,
CORSA WAGON GlS
SA�EIIÍO 1.6 CLI
ASTRA SEOAN GL, COMPLETO
GOL 1\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 GLI, COMPLETO
FIORINO LI
BELlNA l
MONZA SI/E

BRANCO 2004
BRANCO 2003
2003
2002
PRATA 2001
PRATA 2001
CINZA 2001
BEGE 2000
CINZA 2000
BRANCO 1999
BRANCO 1999
BRANCO 1999
PRATA 1998

.

ROXO 1997
BORDO 1997
BRANCO 1997
VERDE 1996
PRATA 1996
CINZA 1995
BRANCO 1994
PRATA 1990
BRANCO 1990
,PRATA 1988
VERDE 1986

Brava SX 4p
Clio RlL

Tipo 4p
Renaut 1.6
Honda Civic
Mercedes C1S0
BMW Americana
Calibra
Senic compl.
KadeU
Palio EX

Pampa
Fiesta Class
Palio
Goll000

96 G

95 G

05 G

99 G

01 G

94 G/GNV
97 G

03 G

03 G

01 G

03 G

Astra Sedam 1.8 GL comp.

Palio EX 4p e ope.
Ranger Splash compl (6 cc)
VeclraGLS

Flesla Berson c/ OH

Flesla BersDn c/Ar

Blazer 2.4 compl + rodas

Cli04p

Fusca 1300

CBX200
Gol CL1.6

Omega GLS 2.2

·Monza SLE comp
Kombi

Clio LR 1.6

F-lODO

Corsa Millenium 4p 1.0
Goll.8 MI

Bege G

Vermelha G

preto G

prelo G
azul G

branca G
cinza --, G

preta O

praia G
Vermelho G

Verde G

branco G

verde A
G

97

Vectra GLS 97

Vectra GNV
.
97

Corsa comp 97

Corsa Sedan 99
Escorl SW 98

Escorl GL 97

Escort GL c/ ar 96

Tipo comp. 95

Uno EP 96

Gol c/ ar dir. 00

Gol 91

Renaull Senlc comp. 00

verde

cinza

branco

cinza

prata
vermelho

, azul

marrom

verde

azul

Gol Splleial
Gol Special
Gol GIII Power

Parati GIII

Gol16V

Golf GLX

Palio EX

Corsa Wind

1.0/2p trio e ale

1.0/2p/ac
1.0 I 4p dh.ldUe

1.0/4p Idt/aq/dh
1.0 I 4p basico

2.0/4p comp

1.0/ 4p vte.ldt

1.0 I 2p a/q
1.0/2p Idt/aq

2002

1999

2002

2000

1998

1995

2000

1997

1995

preto
branco

branco

vermelha

branco

vermelho

p�ata
branco

azul

R$ 21.000,00
R$ 13.500,00
RS 14.700,00
R$ 15.500,00
RS 13.500,00
R$ 10.500,00
R$ 9.800,00
R$ 8.500,00
R$ 18.000,00
RS 7.000,00
R$ 28.000,00
RS 28.000,00

bege
verde

Fone:3761949
Fax: 376-1498BARRA VEICUI.OS

Rua: Angelo Rubini s/n, Barra do Rio Cerr:�b�Golll.6 sr comp
Goll Gl 4p comp
Goll.0 Plul
Gol GLll.8
Gol CLll.6 cldh
Gol Special
Goll.0 GIII4p
Santana Quantum 1.8 Gt comp ,

Voyage
logus Cl
Verona gula tompl. Z.O
Flesta 1.0
Escort 1.6 l
Pampa 1.8 Gil
Courler 1.6 - ar
Del Rey Gl
KadeH Sl
Monza Gl 4p compl
Monza GL
81eizer DL
Palio 1.0
Tempra 16V 4p compl
Tempra 8V 4p compl
Tipo 1.6 IE 4p comp
Uno Mille
Uno Mille
'Uno CS
Florlno furgão 1.0

ID", Furlo ZX 1.81 compl
��,N" .�rii"W4;�;'.W·"''*�.;;,w'>,;'''''·

RS 31.500,00
RS 14.300,00
RS 11.500,00
RS 11.300,00
RS 11.500,00
RS 13.900,00
RS 16.800,00
RS 1 0.900,00
RS 3.800,00
R$ 8.800,00
RS 9.800,00
RS 10.500,00
RS 8.800,00
RS 9.500,00
RS 12.700,00
R$ 6.900,00
RS 7.900,00
RS 11.300,00
RS' 9.300,00
RS 22.900,00
RS 12.900,00
RS 9.900,00
RS 11.500,00
RS 9.300,00
RS 7.500,00
RS 7.800,00
RS 5.300,00
RS 9.300,00
RS �0.900,00

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

2001
1995
1996
1995
1996
2002
2000
1992
1984
1993
1994
1997
1993
1996
1998
1991
1992
1995
1995
1997
2000
1995
1995
1994
1994
1995
1990
1994
1995

8011 1.8 aTI Turbo
To,ota Corolla
Omega CO
Flesta 4p
Tempr. Iv
Jomplalv
COl111.0
Saveiro 1.6
Go11.6
GolU
Gol IX
Uno EP 4p
Uno Mille
Escon Hobby
L-2DO 4p comp
Escort GhJ.
fscort GL 1.6
Escort L 1.6
ChovI1.&
ChoveU 1.0Junlor
Caravam 6cc
Versalol4p
FUlca 1.500
Fusca
cax 200
CG 125
Brasllla
D-l0 c/baú

Ga.
aal
Gar/GNV
Ga.
011
Ga.
Ga.
G..
Ga.
AI.
AI.
Ga.
Ga.
O..
Dle
G..
AI.
AI.
AI.
Ga.
Oar/GNV
Gal
Gil
Ga.
Ga.
S..
Sa.
Dle

Prata
Verde
Preto
Vinho
Cinza
Azul
Branco
Branco
Azul
Branco
Verde
Verde
Clnz.
Azul
Preta
Verde
Alui
8ranco
Branca
Cinza
Vinho
Vinho
Branco
alge
Bordõ
Vermelha
Vinho'
Branco

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

Gol16v

Gol! GTI

Santana c/ ar + dlr

Passat Vlllage GL

Corsa Sedan Classlc

Corsa Wlnd 1.0 4p
Blazer DLX 2.8 4x4

Meriva 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

vermelho

branco

branco

cinza

prelo
branco

branco

prata
branco

vermelho

vermelho

praia
branco

bege
prata

gas

gas

gas

gas

gas

gas
die

gas

gas

gas

gas

alc

dle

die

":"

,t

�(
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FINANCEIRA
•

."Votorantim I Finanças

Escort GL 1.816V comp.
florino furgão 1.5

,. Corrier GNV 1.6

Corsa4p 1.0

Santana GLS compl. 4p
Uno SX 1.0

Chevette Junior 1.0

GolGL 1.8

Chevette 1.6

;, Hilux SW 4 dle.

Santana GLS 2.0 comp.

Pampa L 1.8

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

1986

1993
'

1988

1994

1993

.l\rduíno
Veículos 371·4225

Palio fieM comp

Av, Preto Waldemar Grubba, 1033 - Saependi

Prata

Palio fire cl opcionais

Palio EX 1.0 cl opcionais

fiesta 1.0

Saveiro 1.6 Ac/GNV

Golll.0

Golll.6

S-10 AC/DH

fusca 1.300 L

4p

4p

4p

4p

2p

2P

2004

2004

1999

2003 ,

2003

1996

Prata

Preta

Prata
II)
O
'ii
"
O
ê

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

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

02/02

VW 15.190· 6x2 02/02

Chassi Branco R$ 62.000,00

R$ 95.000,00

R$ 138.000,00

Azul R$ 65.000,00

Carroçeria Prata

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

Corsa hatch clar 4p
Corsa Wind 2p
Corsa Sedan Super
Gol City GIII compl 4p
Gol Special 2p

Voyage CL

fiesta GL 4p
Uno Mille Smart

Uno Mille Smart

Mille fire Básico

Cllo RN compl

branco

vermelho

prata

prata
branco

prata
branco

verde

azul

branco

prata

2p

2p

2p

1995

1995

1983

Branco

Branco

Vermelho

Vermelha

Branco

VW 23.250E • 6x2 04/04

Chassi Branca

R$ 47.000,00

2002

'1997

1999

2003

2002

1987

2001

2001

2001

2004

2001

97/97

Toyota Bandeirantes 4x4 99/99

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Fone: 370-2109

Senic RXE

Gol

Gol GI1I8V

Gol Limp/Des

Escort GL 1,6

Escort GL

Prata

Vermelho

Branco

Branco

Cinza

Vermelho

1996
1997
1974
1973
1977
1999
1988
1996
1985
1985
1985
1995
1990
1979
1974
1978
1999
1979

S10 Execulive
Veclra GL
Madell
Plck Up Corsa

Opala
Tipo
Tipo
Mondeo
Ma CLX
Escor'
Escorl
Peugeol405
Cllo RH 4p
Cryplon
Mola Y8R
8iz 100
Sundow
Slrada
Susukl

Clio RL 1.0 gas, a!q Itrv

Corolla XLI 16V. - gas, 4p, compl.
D·20 • die

Escort Hobby �.o gas. 1��/desm.
fiesta Street 1.0 • gas., 2p, limp/desm.

ford Ka Básico 1.0 • gas., 2p

ford Ka Image gas., Lim/desm/aq/al/trv
Goll 1.0 gas/limp/desm.

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

Ranger XL Cabo Estend•• gas., ceml,

FRONTAL

prata

prata

branca

verde

branca

prata

branca

preta

Branca

2001

2005

1989

1996

2002

1999

1999

1996

2001

2002

R$ 17.800,00

R$ 53.000,00

R$ 19.500,00

-r
R$ �.300,'00 ,

R$J 5.300,00

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 OX
Bellna II GL
Monza SUE
Pegeout 306
SlIverado DLX
Dakota Sport 3.9 CI GNV
RD 350 R
Apolo GL
Paratl16V
Blazer GNV
Dodge/Dart
Bug Duna 1.600
Peugot 307 SW comp
Palio ED
Celta 1.0 4p
Goll.0 1.000 Plus
Santana GI 1.8 comp

Chassi

Carroceira Branca

93
77
86
89
86
85
99
98
99
88
90
00
96
76
02
99 '

97
03
96
95

Veículos
371·4570 / 376·2895

I

311-0802 ij
.. :'-� �-

311-8281

Preto
Vermelho
Vermelho
Vermelho
Amarela
Prata
Branco
Prata
V�rde,
Prela
Prata
Cinza
Branca
Branco
Amarelo
Branco
Branco
Azul
Branco
Branco GNV

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
Flesla c/AR,
Flesla complelo
Flesla OH/Iria
Flesla complelo

� �:e��1 GL/ DH/lrlo

1..
e

.•.•.
·

�:eorIGLXSWeOmPlelo
Corsa Halch(mod,novolcomplelo
Cella VHC 2p /MIl +
Corsa 1,6 4p e/ope.

.1.;...·.·. �::���I�:�:::e�'
Corsa sedan e/ope.
Corsa sedan e/ope,
Corsa 4p c/ rodas! som

.� Corsa 1.6 4p e/ope,
� Aslra sedan GLS complelo
� Vectra GL completo
:I Veetra CO eompl, + GNV
, Corsa 4p c/ ope

prata
branco
preto
verde
praia
praia

j branco
branco
prata
branco
branco
prata
praia
branco
cinza
prata
praia

02

03
.

00

02

91

88

prelo
grafite
azul

praia
praia
praia
praia
branco
prelo

azul

Blaser 4Ce
Veelra GL 2.0
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Wind 1,0 2p
Corsa Wind 1.0 2p
Corsa Super 1.0 2p
Madell 1;8 2p
Uno Flre 1.0 4p
Uno Smarl1.0 4p
Uno IE 1.0 2p
Palio EO 1.0 2p
Gol G1II1.0 16v 4p
Kombi envid.
Eseort Hobby
Eseort Hobby
S10 2.2 2p
CG 125

Verde
Branca
Praia
Azul
Branca
Branca
Verde
Azul
Cinza
Azul

Bege
Branca
Verde
Praia
Branca
Vermelha
·Prala
Branca
Vermelha

Branco 1999

1998

2003

2003

2002

2001

2000

1999

1999

1998

2000

1997

�IJ
Courler 1.6 L

Tempra "LX eomp.

GNV

Gas I Gol 1,0 2p

I Sanlana 2,0 eomp

�
m Megane RXE comp

[�
Gas

'�.
§ L·200 4x4 eompl

Gas F·l000

.f
Ole :� F·1000 CO eomp

I Verona GLX 4p

·Ale
r

Alia 164 eomp

Gas

I
Monza SI/E

DI. Calibra eomp

GNV

Branco

Branco

Praia GNV

Prata GNV

Branco

Azul

Grand 810'" OLX 4.2 TB Praia

-Iranco GNV

Branco

Azul

Preta

2000 Gas J
199B Gas
2001 Gas
1998 Gas
1999 Gas
1999 Gas
1997 Gas
1997 Gas
1995 Gas
2002 Ga.
2001 Gas
1996 Ga&
1997 Gas
2000 Gas
1998 GHV
1995 Ga.
1994 Gas
1996 Gas
1982
2002

Cinza 1998 Ga.

Preto 1999 Gas

8raneo 2000 GHV

8raneo 1999 GHV

Azul 1993' Dle

Prata 1989 Ole

Verde 1990 Dle

Bordo 1994 Ale

Azul 1994 GHV

Azul 1988 Ale

Vermalho 1994

Gol16v power OH, trio
Gol plus16v AR/OH/lrava
Gol plus 16ve/ope,
Gol plus 16v. e/ape,
Gol 16v4pe/ope.
Palio Flre 4p c/ AR
Palio Flre 4p c/opc.
Palio Flre 4p c/Iria
Palio EX Flre 2p e/ope.
Palio EX Flre 4p c/ AR
Palio EX 4p c/Iria
Palio ELX c/OH/trio
Clio expressloo completo
Seeole Rr 1.6 completo
Seenle RT 1,6 eomplelo
Seenle RXE(top de linhal
Seenle RT 1.6 eomplelo
Seenle Rr 1.6 e/ope,

Rua pre•.Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

Tempra 16v ouro

Veclra GL compl + GNV

Tralller Angola cll eixo
Kombl slander c/ll h,lgares
Escorl Xr3

Golf GTI comp

Goll.000

Parall CL 1.6

Gol

Monza

Monza + GNV

Passat

fusca 1.300

97

97

90

95

89

95

96

97

96

91

95

79

73

branco

prata
branco
cinza

praia
.prala
Bordo
cinza

cinza

preto
branco
a",1

praia
bege
prata
cinza

prata
verde

R$ 12.500,00
R$ 21.000,00

R$ 6.500,00
R$ 8.900,00

R$ 5.800,00

R$ 13.800,00

R$ 11.500,00

R$ 13.600,00

R$ 11.300,00
R$ 7.800,00
R$ 12.000,00
R$ 2.300,00

02

,01
01
01
9a
04

03
03
01

01

99

99

04

02
02

01

01

00
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6 CORREIO DO POVO COHRElO 00 POVO

CLASSIMais
TERÇA-FEIRA, 15 de Fevereiro de 2005

KOMBI Vende· se, 82, 1,6, OPALA Vende·se, 85 li ale. SllVERADO Vende·se, 97
VENDE-SE Moto CG Todev A$ 4,000,00, Troco por 4pt. 4ee. R$4.000,00. Ir: cl OH, GNV, A$ 25.800,00.
90. A$ 2.100,00. Tr; 9102· pampa, sav. Tr; 9932·2441. 9133·0757, Tr: 370·6929/9933·1214,
9B91.

troca·se, flnanc." C'LI, RO, ,��.._em ótimo est. Tr; 276·0397 ..... 1I!!!!!!!!1IIII1iIIi1illílilillli.ou 91 03·B986.

VENDE-SE Bis, C100. el
p., verde, 03, AS 1.900,00
+ 20x de A$ 167,00. Tr:
9936·1304 ou 371·8153,

TlTAN Vende· se, 03 el
8,000 Km cl partida.A$
2.000,00. + 19 x de A$
230,00.Tr: 370·3564.

gar, R$ 3,100,00, Tr: 372·
3556,

GOL • Vende·se, branco
97/98, A$ 12.000,00 ou

A$5.0000,00 + 20x A$
390,00 nego Tr; 370·9163,

vermo 02/02. Tr: 370·4810
ou 8803·7468.

FUSCA· Compra·se, 69 ou
ASTRA· Vende·se, GL. 99, inferior. Tr: 372·3922.
branco compl. ou troce-se

por astro ou corsa sedsn,
Tr: 372·2907.

GOL· ccmpra-se, 96 ou 97.
Tr: 372·2907. ' SAVEIRO· Vende'se, 1.8,

gero 3.01. Tr: 1471 373·
GOLF· Vende·se, gI1.8,MI, 1 34�.
97, 4pto, branco, eompl. CI
te. Tr: 9936·,1304 ou 371·
8153. VENDE-SE VBA 04/05, ou

troca-se. assumir financ.
23x A$ 170,00. Tr: 9141·
7288.

GOL· Vende· se, especial,
FUSCA • Vende·se, 81, 1,8, 8 válvulas, 2pts. AS
6timoes!. Tr:9602·2747. 14,500,00, Tr: 9138·7591

cl Reginaldo ou MOnica. VOVAGE • Vende·se, 1.6, BIZ Vende· se, 03, cl
84, gás. preto, em bom es!. partida, azul, AS 1.500,00 e
R$ 3.600,00. Tr: ,8806- assume financ. 19x A$
9250, 231,00. Tr: 8803-7474,

APOLO - Vende-se. gl, 1,8, FUSCA - Vende-se, 75,
gasolina, 90, A$ 4,500,00 amarelo claro, lata, motor
+ 5x de R$ 264,00 fixas, Tr; 1.600 R$ 2.500,00 Tr:
9979·0605, 8806-9250.

GOL • Vende-se, Speeial,
02/02, dosem" vd,v.,doc.
Quitada aM final 9, branco,
aceito troca menor vir. Tr:
370-4910 ou 9803-7468.

PARATI SURF - Vende-
94/95. 1.8, azul. orig Lt e Id,
A$10.950,00, Tr: 1471379-
1314 ou,1471379-2573 ou

9161-1461.

CBR Vende-se, Honda
450. 89, R$ 6.900,00, Tr: VOSUNG Vende-se ou

374.1117 ou 9975-0117. troce-se. 97, Tr: 371-9311.
APOLO - Vende-se, 90, cl FUSCA" Compra· se, ti
rodas esp,ortivas, AR. Tr: vista at� R$2.000,00. Tr:
9141·2513, 371-5917. GOL I PLUS - Vende-s9. 96.

Pessoa assume o financi. PARATI - Vende-se, 02, APARELHO Vende-se, CO,
ou entrego quitado. R$ lmpec., rds usp. RS el controle, frente
10,500,00. Tr: 273-1860. 8.300,00. rr: 9979-0605. destacável. rr: 370-8384.

GARELLI Vende-se, 90,
documentada.R$ 650,00.
Tr:371-7341.

FUSCA - Compra-se, em GOL - Vende-59, ClT. 86. R$
bom est., qualquer ano até 4.500,00. Tr: 9962-3664,
79. rr: 9976-0078, ap6s
19h PNEUS Venda-u, 5. SUZUKI Vondo.se, 750 F. APOLO - Vende-se, rodos

Firistlne 660. aro 15. fr: 94. 23.000.00Km. R$ esportivas, AA. Ótimo os!.

371-9157. 17.500,00. rr: 9914-4669. rr: 9141-2513.

GOL - Vondo·so, ex. 81, RS GOL - Compro-so 91/94. Tr:
2.500,00. acoito troca. Tr: 376·1293,c/Cllaudocir.

FUSCA· Vendo-so, 81, 371·5917.
bom est. AS 2.700,00. fr:
9412·0929,

SANTANA • Vondo-se,
tlLS, 1.8, 87 II ale. preto.
AIJ;VE. AR. OH. BC, botorlo
e amort. novos. Tr: 9922-
9667 ou 376'4397 ou 372·
6650.

GOL - Vende-se, 96 cl som.
GOL Vendo-se, 90/91, R$ Rodas osportlvas o pneus
6.300,00. Tr: 276-0238 ou novos. fr: 316-2138

FUSCA· Vendo·se, 78, 8814-2127.
boge. RS 2.800,00, Tr: 370·
4468.

VENDE-SE Som pi carro
Kenwood cl eentrela.ex cl
2 sub 10. AS 400,00. fr:
370-8384.

SB TODAV Vende-se, 90 D20 Vendo-so, 89, turbo.
ótimo est. R$ 2.1 OQ,OO. Tr: diesel .. compl. prata. CUA 9

0102.9891. teto. R$25.000,00. Tr: 37S-
2973.

FUSCA Vende-se, n.
latoaria nova oi motor na

GOL • Vende-se, bronco SANTANA Vende-se,
BOL • Compre·so, 13111, 8V, 02/02, AR. Acoito troco. Ir: GLS, SS, IJ aio., Cinza, RS
02/03, ou celta VAC, 03704. 370·4810 ou 9803·74Ba. 4.800,00, Tr: 9146-2794.
Ir: an.030S ou 9143·
0609.

TITAN Vende-se, 160. 06.
VENDE-SE Jogo do rodu e.300Km. RS 4.200,00."" FUOOO Vendo-se, motor

cl pneu 14 pi fusco, RS 1 ax R$ 122,00. fr: 273. 1 1 1 3, d i e., 71. R $
GOL • Vende· se, spoclol, SANTANA· Vendo'se ou 80,00. Tr: 2?a.SB24. 0241. 16.000,00 fr: 9973·9864.

JIPE Vende-se, 76 pi tri- PUMA Vende-se, GTS. 80 OPALA Vende-se, GNV,
lha. R$ 8,500,00. Tr: 9933- conv. R$ 7.000,00, Tr: 80. 2 ptos. Ótimo estado.
6533, 9933-6533, R$ 6.500,00. Tr: 376-1 428,

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

.i4!Ij'!I!.@[,jf,jiI@IPM!+id'i;@iIlIUi4!!1,r•.
Slrllul ••mp DO ,arda mal O
0.11.0 MI D7 branca O
0.11.B Ib.I.) DU, pral. a
eh.volla BD baga A
Ballna L 1.0 OB baga A
Emrl Eurapal OLX camplala 90 alui O
Elaarl Ohla BD verde Q
'ard Llndll am a.uro BO a.ul ONV
8rllllll BD branu O
Vavaa. OB verda A
Jnp am aaura/dh/frala a dll.a OU Dardo a
001 Prlparada IDa CorridA) 97 A.ul R$ 8.800
apAlalLl aampl BD Varda A
Audl AI 1.8 T lurb. gO prelo O
'u... 77 b.gl O
Pampll.8 11 prall O
Omlua Supraml OLS lop linha, aampl. D3 a.ul O
Ilba BD Ilul A
Dal ' 04 bram O
'·IDDD Oab. DuplA oanlp. Turba 04 prlll D
Uno 1.8 Domp Da prall O
IlDOrl Xra 1.8 uamp 91 Ilul a
Mldlll vd Ilrv III. I dlr Da prlto O

Tal: 371·7212 Cal: 9963·7641
Av. Prot. Waldomar Grubba. 2322· Vila Lalau

. Flesta Sedan 1.0 • 05 . Corsa Sadan'2000 Dh Ds Celta 2003 ... 2p,báslco .

Novos e Semi-Novos
Consórcio .. Seguro .. Financiamento

( ) 1,
,'; R: \Presidente Epitáclo Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado d� Joa Vídeo Locadora Marea ELX 99 azul

TODA LINHA DE ACESSÓRIOS
PI'CK-UP E AUTOMÓVEIS

'.:...• , '-''_

�,�. "_I,',.

a (47) 372-2900
Rua 25 de Julho, 300 - Vila 'Nova - Jaraguá do Sul - se
E-mail maranqenl.autopecasreterra.cembr

Adesivo de

AI. Personalização
argadordo.

.

Pára-lama

o alto espírito de inovação está

presente no kit de

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

aparêncía de off-road.

VENHA CONHECER ESTA
NOVIDADE!

"".1' Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AR' Vende-se, condicinadc.
Tr: 275-6180,

APARELHO Vende-se, de
ginástica, Atletick, cl vldeo,
Tr: 275-0707 ou 372-2018,

CELULAR Vende-se, Nokia semínova. R$ 300,00, Tr:
8265 e/visor azul. R$ 250,00, 9991-6696,
Tr: 370-2059 ou 9975-8760,

MÁQUINA Vende-se, reta
CELULAR Vende-se, ind., Singer, Tr: 275-0707(hc)
Siemens C55. R$ 300,00. Tr:
370-2059 ou 9975-8760. MONITOR Vende-se, 14

Samsung Syncmaster. R$
CELULAR Vende-se, 200,00. Tr:370-0037.
Siemens MC 60. R$ 500,00.
Tr: 370-2059 ou 9975-8760. PENTIUM Vende-se, AMO

K6-2-360Mhz-32 Mb de RAM,
R$ 350,00, Tr: 370-0037,DOA-SE Berço, fogão,

bicicleta infantil. Tr: 370-

BERÇO - Vende-se, R$ 3141.

120,00, Tr: 370-5576 ou

9952-8812,

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

9973-5052 cl Denis.

SECADORA Vende-se, de

roupa, Enxuta, R$ 40,00, Tr:
DOA-SE Gatinhos. Tr: 376- 9103-9436,
1255.

DOA-SE Cachorro Dobar
mam cl 1 ano, porte grande,
Tr: 273-6624,

SECADORA Vende-se,
Brastemp 4Kg. Tr: 370-0707
ou 372-2018,

SECADORA Vende-se,
FRIGOBAR Vende-se, Brastemp de tambor. R$

, C O M P R A _ S E Vai e
Cônsul. R$ 300,00, Tr: 9932- 450,00, Tr: 9905-8113,

transportes, canarinho, Tr:
2441.

273-0516, TV Vende-se, 14 c/ controle,
FREEZER Vende-se, ótimo R$ 150,00, Tr: 9136-0973,

CAIXA Vende-se, 4 de som
est. R$ 4.00,00, Tr: 9932-

cl 8 autofalantes,400W, 2441. TELHA Compra-se, até

RMS. R$ 2,000,00, Tr: 370- 2,000kg, Tr: 370-6344

4461. GATO - Vende-se, persa puro,
R$l 00,00. Tr: 370-1225, TROMPETE Vende-se, em

dó, R$ 200,00, Tr: 370-1968,CÃO Vende-se, Ihasa-apso.
Brancos e escuros. Puros. R$
2x de 280,00, Tr: 370-1225,

CÃO Vende-se, filhotes
Cocker puro,macho,
caramelo, üesvermínados.
R$ 90,00, Tr: 370-0975 ou

9973-5052,

CÃO Vende-se, filhotes de
pitbull cl psdiqree. R$
200,00, Tr: 373-4156 ou

9122-5901.

GERADOR Vende-se,
corujinha, motor branco
1.800, RS 1.300,00, Tr: 376-
3945.

TÁBUAS Compra-se, de
caixaria usadas. Tr: 370-6344

VENDE-SE Aparelho de som,
HOME THEATHER

.

Vende- Gradiente cl 3 cd's, Tr: 379-

se, Gradiente (na garantia), 011 O.
Tr: 8802-3688.

VENDE-SE Consórcio de
IMPRESSORA Vende-se, imóveis, Carta de créd. RS
matricial. Expson Lx 810, R$ 35.611,29. Vir, à cornb. Tr:

180,00. Tr: 373-3073, 371-0508.

IMPRESSORA Vende-se, HP VENDE-SE Lacres de latinha,

CÃO -Vende-se, 2 femêas
3535 cl cart. Cal. RS 200,00. Tr: 9143-0040.

micro-toy podlle cl filhote, Tr:
Tr: 9903-0500.

372-3292.
' VENDE-SE Jornal velho, Tr:

IMPRESSORA Vende-se, HP 274-8620,
656 cl cart. Cal. RS150,OO, Tr:
9903-0500.

CÃO Compra-se, flihote
fêmea de Hotwailler. R$
100,00. Tr: 376-4112 ou

IMPRESSORA Vende-se,9963-1576,
matricial 80coL Tr: 9903-
0500,

VENDE-SE - Mini-system,
OipL R$170,OO Tr: 370-6651.

CELULAR Vende-se, G055,
Panasonic, R$ 300,00, Tr: MÁQUINA
9136-0973.

VENDE-SE Carroça de 1
cavalo cl pneus, R$ 400,00.
Tr: 9979-0605

CELULAR - Vende-se, Mc 60,
cl câmera. Pré-pago. Tr:
380,00, Tr: 370-1225,

Vende-se, de
costura Singer. R$ 450,00, Tr: VENDE-SE Jogo de coz.

9136-0973, cornpl. + mesa e cadeira
branca, R$ 500,00, Tr: 9136-

MÁQUINA Vende-se, 2 0973,
retüinsas Shima Seiki e 1

CELULAR Vende-se, Nokia
conicaleira pI 8 cones, Tr: VIDEO-GAME Vende-se,

8260 NEO, R$ 250,00, Tr:
8808-5378, play station. C/3 controles +

370-2059 ou 9975-8760,
10 cd's. RS 300,00, Tr: 372-

MÁQUINA Vende-se, dig, 2833,

CORREIO DO POVO 7

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul!1 a Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova CEP
89259-300, Jaraguá do Sul-SC
Juiz(a) de Direito: Márcio Ren$ Rocha
Escrivã(o) Judicial: CláudiaJenichen Janssen
EDITAL DE CITAÇÃO RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE
30DIAS
Espécie e Número do Processo: Declaratória,
036,01.004716-1
Autor: W,EDemarchi Companhia LIda, ME
Réu: M,W Adesivos e Cartões Diversos

Citando(a)(s):, Réu: M.W. ADESIVOS CARTÕES
DIVERSOS

Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima
identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido,
fica(m) ciente(s) de que, neste juizo de Direito, tramitam os

autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para
responder(em) à ação, querendo em 15 (quinze) dias,
contados do transcurso do prazo deste edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo
marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros. os
fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c!c
art. 319 do CPC), E, para que chegue ao conhecimento de
todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o
qual será afixado no local de costume e publicada na forma
da lei.
Comarca de Jaraguádo Sul (SC), 09 de novembro de 2004,

Márcio René Rocha
Juiz de Direito

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

Computadores
completos

ESTADO DE SANTA CATARINA! PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul!1 a Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova CEP
89259-300, Jaraguá do Sul-SC
Juiz(a) de Direito: Márcio René Rocha
Escrivã(o) Judicial: CláudíaJenichenJanssen
EDITAL DE CITAÇÃO RITO ORDINÁRIO COM PRAZO DE 30
DIAS
Espécie e Número do Processo: Sustação de Protesto,
036,01,004450-2
Autor: WF.Demarchi Companhia LIda, ME
Réu: M,W, Adesivos e Cartões Diversos

Citando(a)(s): Réu: M.W. ADESIVOS CARTÕES
DIVERSOS

Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima
identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido,
fica(m) ciente(s) de que, neste juizo de Direito, tramitam os

autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para
responder(em) à ação, querendo em 15 (quinze) dias,
contados do transcurso do prazo deste edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a' ação no prazo
marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os

fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c!c
art. 319 do CPC), E, para que chegue ao conhecimento de
todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o
qual será afixado no local de costume e publicado na forma
da lei.
Comarca deJaraguá do Sul (SC), 09 de novembro de 2004,

Márcio René Rocha
Juiz de Direito

Periféricos
Gravador de CD
e Leitor de OVO

Maquinas
Digitais

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

Um micro por aluno

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

confiraesta novidade.

Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

II Um

Computadores
_�_9�pl_:_�?�__ .. _

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.

c I i C k em sua v i d a e profissional"pessoal

Oferta --------

Periféricos Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00

Suprimentos •
I Tintas Originais e

I Recargas todas as marcas de Impressora

Financiamos em 6/9/
I 2 / 15/ 18 e 24 meses.

Configurações: AMD 2.2 GHZ - 128 mb
de memória, Hard Disk 40GB, 'fax
modem 56k, cd rom LG 52x, Plac
mãe Asus AlV 266-MX, Placa de

vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"
drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada. 18Ow, placa de som

e rede integrada

'nforrnatízaçâo
de comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pI emissão
de N.F., Impressora pI
emissão Cupom Fiscal,

I
todos os controles
administrativos de ges-

l_ ��o empresarial.

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

R$ 15,00 deslocamento

Assistência Técnica

Especializada

/TBl
NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCiADA PELA

"

CONCORRENCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� FINANCIAMENTO �. AUTO ESCOLA

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

Sua habilitação
com maior rapidez

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

� FOTOGRAFIA

RVI
� REFRIGERAÇÕES

Centro de Formação
de Condutores

VVILLE
REFRIGERAÇÕES

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

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

371-5917
Plantão: 9149-0840I

Fone (47) 374-0548 - autounlca@pop.com.br
Rua: Mal. castetc Branco, 1889 • Schroeder-SC Rua Joaquim Francisco de Paula, lote 16 _ Chico de Paula

�\ FRAN
.

'--� -STÚDIO FOTOGRÁFICO
�.e,.

�.� l F..... ,nfant,•• Go......... ao....
)AI Revelação e Reprodução
-

� ,

Fone:372-0556 ou 9912-8114

Sigilo Absoluto

Atendimento 24 horas

Fone: 370-6261
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

Bairro Nova Brasília· Jaraguit do Sul - se

Antiga Arte laje

Arranjos-Decorações-Buquês-Jardins'

COM DISK ENTREGA DE
CESTAS CAFÉ DA MANHÃ

1
FONE/FAX: 371-4051 CEL 9905-0202'
Rua Epitácio Pessoa,. 555- Centro .

i

DETETIVES PARTICULARES

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

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

�. SEGURANÇA
.

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
r/nú4- 4� a.� "- SewiÇ44- deS� de 4«4&� _

íl?�,� em-� <:<UH- UH<-� deS� da. rlut<Jtu

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 14:)8 - SI 03
Jaraguá do Sul - Santa Catarina
www:autotecse uranca.corn.br

�!4:�� END�REÇOS'PAUlMELHO� ATENDER VOCÊ!!!
� " "d t .. j __ , ,�,

'Rua Exp. Gumercindo daSilva, 161,- Centro
."', "" ;

-

r r37'�'Q6'9"
Barão do Rio Branco, 620 - Centro

r· "..�

372r2677

� r TERRAPLÂti�éíEM·

LINDAS MULHERES
Eduarda Morena
Fernanda Loira

ATENDIMENTO 24 HORAS
em motéis, hotéis e residências

Tr: 9909-4381
Precisa-se de moças H: Wi<Tando Menslin - Rue wndi 275-1101/9104-2393

TERRAPLANAGEM Vá
Rompedor de Pedras e Concreto
Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

Computador e Impressora
MELHOR PREÇO DA CIDADE

Atendimento a domicílio

Tr.: 372-1309 ou 9123-7162

Móveis Usados

FIGUEIRA
,M:tt..:t,'%." >_

•

MOVEIS NOVOS E USADOS

370-3141 .. ,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERÇA-FEIRA, 15 de Fevereiro de 2005

�, ç���§S PROFISSIONALIZANTES

Quer chegar
na frente?

senac
Faça a diferença no mercado de trabalho!

(47) 275-8400

PROGRAMAÇÃO DE CURSO SENAC

.

OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR
CARGA HORÁRIA:

..
70 horas p'E�íQDO: 21/02 a 09/05/2005

MATEMÁTICA FINANCEIRA COM UTILIZAÇÃO DO EXCEL
CARGA HORÁRIA: 16 horas PERíODO: 21 a 25/02/2005

ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO') ,

CARGA HORÁRIA: 09 horas PERíODO: 21 a 23/02/2005

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL E QUALIDADE NO ATENDIMENTO

CARGA HORÁRIA: 12 horasPERíODO: 28/02 a 03/03/2005

TÉCNICAS DE VENDAS
. CAB�A HORÁRIA: 12 horas PERíODO: 28/02 a.03/03/2005

CONHEÇ�iI;AMBÉM CURSO DE PÓ§7I3RADUAÇ,Ã.O EM LOGíSTICA
EMPRESARIAL PARCERIA COM APUC I PR VISITANDO O SITE

www.pucpr.br E INSCREVA-SE JÁI ��k?��:
Rua Domingos da Nova, 227
(em frente à Studio FM)

275-3475I/BOM PARA TODOS OS NíVEIS,ÓTIMO PARA CURRICULO"
c.

• • I

INFORMAÇÕES,. Rua:.A�enida dos Imigrantes, 310 Vila Rau :
• E-mail: Jaraguadosl;ll@sc.senac.br

-

. :1

EmBRlRGEnS
• A MAIS COMPLETA

-

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 14.75 - Jaraguá do sul/se - e-mail: embalagens@ciaembalagens.com.br
Fone/Fax: (47) -371-3400 / 371-1275

/

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

R$ , o
POR MÊS

Criaçõo de revistos em

quadrinhos educativos e

promocionais, cartilhas infantis
e personagens.

Cricçêo de revistas em

quadrinhos e cartilhas de
treinamentos, manuais é

,

personagens.

Criacão de informativos,"

revistas} jornais e releoses com

fotografias para imprensa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

Recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

I

AUXILIAR DE PRODUÇÃO Todos os setores (7011/7023/
7022 JE - ES 6990 MO)
AFIADOR DE FERRAMENTAS (6796 ES)
ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSO (6798 ES)
ASSISTENTE DE VENDAS (6845 JE)

.

AUXILIAR TÉCNICO (6800 MO)
AUXLlAR ADMINISTRATIVO (6996 JE)
ALMOXARIFE (6949 ES)
ANALISTA DE TREINAMENTO (6942 JE)
AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQ.INJETORA (6955 MO)
AUXILIAR FINANCEIRO (6984 MO)
AJUDANTE DE MADEIREIRA (6967 ES)
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS (6987 MO)
AUXILIAR DE CORTE (6981 MO)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO em faturamento e RH (7000

MO)
CALDEIREIRO (6732 MO)
CALDEIREIRO SERRALHEIRO (6634 MO)
CONTATO PUBLICITÁRIO (6572 MO)
COSTUREIRA (6980 MO/ 6970JE) ambos os sexos
CONSULTOR DE VENDAS (6846 JE) para trabalhar em

Blumenau
CHACREIRO (6916 MO)
CUSTOS (6978 MO)
CONTADOR (7024 MO)
CAMAREIRA (7014 MO)
CONFEITEIRO (7009 JE)
ENCARREGADO SETOR DE DESTOPADEIRA (6490 MO)
ESTAMPADORA (6979 MO)
FERRAMENTEIRO (6631 JE/6314JE)
FRESADOR/FERRAMENTEIRO (6827 MO)
FRESADOR (6520 MO /6505 MO/ 6921 JE/ 6975 ES)
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6985 JE)
MODELADOR (6637 ES)
MONTADOR COM CONHECIMENTO EM ELETRÔNICA
(6763 JE)
MECÂNICO MANUTENÇÃO (7010 JE)
MOTORISTA (6658 ES) com habilitação E

MOTORISTA DE CAMINHÃO (Categoria C ou O e E)(curso
MOPI)(6976 ES

OPERADOR COLA0EIRA (7002 MO)
OPERADOR DE SERRA-FITA (7001-MO)
OPERADOR DE CALDEIRA (6999/7003 JE)
OPERADOR DE MÁQUINA- INJETORA PLÁSTICO (6954

MO)
OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA (6953 ES)
PROJETISTA (6632 JE)
PROFESSORA DE INGLÊS (7012 JE)
PINTOR reparador de instalações para empresas (6961 JE)
PEDREIRO reparador de instalações para empresas (6962

JE)
REPRESENTANTE COMERCIAL (6812 MO)
RECEPCIONISTA DE HOTEL (7008 ES)
SERRALHEIRO SOLDADOR (6624 MO)
SERRALHEIRO (6972 ES)
SOLDADOR (6390 JE/ 6851/ 6977 ES)
SUPERVISOR DE FERRAMENTARIA (6630 JE)
SUPERVISOR DE VENDAS (6563 JE)
SUPERVISOR OU LlDER DE PRODUÇÃO (6629 JE)

.

TÉCNICO ELETRÔNICO (6150 JE)
TELEVENDAS (6784 MO)
TORNEIRO MECÂNICO (6620 MO /6504 MO / 6701 MO/

6974 ES)
TECELÃO (6814 MO)
TRAINEE (ENG. MECÂNICO) (6943 JE)
TELEFONISTA ( 6983 MO)
VENDEDOR (6919 ES/6950 MO/6995 JE)
VIGIA (6958JE)

CONTRATA�SE ELETROTÉCNICO
. Com experiência (AT e MT),

mmim: de 2 anos.
- Salário compatível com cargo

- Vale Transporte
- Vale Refeiçáo

- Produçáo
Enviar currículum:

servitecl@uol.com.br

Campo Grande - MS

(61) 398-41 OL!
n...... �;.,.;,;;��..._.�• Atendente Interno e

.

.

Externo
Ensino rnédlo'completo.

ou em curso. Ser
motorista habilitado
em categoria AB,

conhecimento básico
em informática.

• Torneiro Mecânico
Ensino fundamental

completo, conhecimento
de dois anos na função.

• Operador de Máquina
de Corte

Enslno 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.• Auxiliar de Produção.

Ensino fundamental
completo.

..

• Vendedor Externo
Ensino médio completo,
Sermotorista habilitado e

ter carro próprio. Vivência
em vendas. Facilidade na

comunicação verbal.

.Orçamentista/vendedor
Ensino médio técnico
completo na área

mecânica ou elétrica
ou eletro eletrônica.,

Conhecimento
em informática, AUTO

.

,
CAD, Ieitura e '

interpretação de desenho
mecânico.

• Secretária Executiva

Bilingüe
Cursando ensino

superior em Secretariado
Executivo,

Inglês e Espanhol
intermediário,
Conhecimento

intermediário com

ferramentas do office e

internet.

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

com rotinas de
Departamento Pessoal.
Para atuação em Jaraguá
do Sul. Necessário residir
próximo ao bairro Barra do

Rio Cerro.

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

de conhecimento na

função.

• Auxiliar Químico • Operador de • Torneiro Mecânico • Operador de Máquina
Têxtil Bobinagem 03 vagas. Ensino Extrusora

01 vaga. Ensino técnico na 20 vagas, Ensino médio fundamental 05 vagas. Ensino médio
área, Conhecimento completo, para ! completo, conhecimento de completo. Dois anos de

de seis meses na função .. Atuação em indústria dois anos na função, conhecimento na função.
de motores,

• Costureira em segundo turno. • Operador de • Operador de Corte e

Conhecimento de dois Necessário residir Produção Solda Plástica
anos com qualquer tipo de na micro região de 20 vagas. Ensino médio 05 vagas. Ensino médio

máquina industrial. Jaraguá do Sul.' completo, para atuar em completo, Dois anos de
setor de serralharia. conhecimento na função.

• Vendedora • Auxiliar de Produção
� ..

02 vagas. Ensino médio 50 vagas', Ensino • Operador de Máquina • Auxiliar Contábil

completo, conhecimento fundamental completo Guilhotina I Serra 02 vagas. Ensino médio
de um ano com vendas ou em curso. 05 vagas. Ensino completo. Necessários
de móveis e decoração. Para atuação em médio completo. dois anos de conhecimento

Salário médio de indústria Desejável conhecimento em área de
R$ 1.000,00 por mês, têxtil e metalúrgica. na função. escrituração fiscal.

Para" co�'h'ece'r 'ó'i.jtras oportunidades' de trabalho visite nossa empresa. " :�1 ,< du<'acesse nosso site: www.grupometa.com
'. '.

� , {t I' ," n',••
�

.' : ,}, ...
,

' �
,

j I

, JOINVILLE",' CURITIBA', FLORIANÓPOLIS , GUARAMIRIM , JARAGUA DO SUL

trabalhar de pintor c/
ferramentas. Tr: 370-

6222.
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

PRECISA-SE 2 profis
sionais c/ contratação
imediata. 1 garçom c/ ou
sem experiência e 1

segurança p/ serviço
noturno, Tr: 371-0314 ou

9977-2316 c/Francisco.

TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

,
TEM CULTURA,

E TEM MUITA INFORMAÇÃO!
POR ISSO TODO MUNDO LÊ!

E AGORA, COM APENAS

R$ 13.00 pon IlES,

vOct JÁ PODE TER O MELHOR

E MAIS COMPLETO "lAma
REGIONAL NA SUA CASA!

OFEREÇO-ME P/
trabalhar de mensalista

p/ registro meio período.
Tr: 9104-221 O.

....
�.OFEREÇO-ME P/

trabalhar de motorista

particular. Tr: 9975-0931, PRECISA-SE Doméstica
c/ experiência. R: Erick
Kaufmann. Jguá
Esquerdo. Tr: 275-3725
ou 9933-1220.

ASSISTENTE DE VENDAS OFEREÇO-ME P/
trabalhar de motorista

categoria D. Tr: 370-
1968.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 P/ PRECISA-SE
trabalhar como jornalista Doméstica p/ pernoitar no
c/ registro profissional no emprego de seg á sexo Tr:
MTB, Tr: 9143-0040. 9992-4168.

OFEREÇO-ME P/ PROCURA-SE Moça p/
t r a b a I h a r c o m o dividir no Centro. Tr:
mensalista ou diarista, Tr: 9113-9552.
9933-6394

PRECISA-SE De
O FE R E ç O - ME P/costureira p/ l0e 2° turno.

Tr: 370-6872 .

Seleciona

AGENTE DE TELEMARKETING
MOÇAS E RAPAZES

PRECISA-SE De

pedrereirb e servente, Tr:
9918-1052,

r---------------------.--

Requisitos:
?? Ensino médio completo
?? Conhecimento de informática
?? Dinamismo
?? Fluência verbal
?? Bom relacionamento interpessoal

Disponibilidade:
2" a 6" - 9h às 15h ou 15h às 20h30min e

Sábados - 9h às 12h ou 13]1 às 16h

Comparecer em horário comercial, munido de Curriculum Vilae e 1 falo 3x4.

�/;\
(,�

Seleciona

PROFESSORES DE INGLÊS/ESPANHuL
Requisitos:
?? Fluência plena
?? Com/sem experiência
?? Tempo parcial/integral

Oferece:
?? Salário compatfvel
?? Treinamento
?? Acompanhamento didático

Comparecer em horário comercial, munido de Curriculum Vitae e 1 foto 3x4.
Rua Cei. ProcópiO Gomes de Oliveira,' 297 - Centro '

,
, \

__ � ._ _ � Ja_raguad_o_SuL- 22�_13��4___�_�_�
_

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 297 � Centro

laraguá do Sul - 275 1364

"
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1 2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

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

TEMOS TRATAMENTO
ANTITABAGISMO

. 9955-0230 / 376-0698

�
HERBALIFE

- GINECOLOGIA -

s (jiJtadtri
RM/SC 1242 ' TEGO 030/79
o SOBRAClL 1.079

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

F,o n e : 3 7 O - 1 7 O 5
; somata@netuno.com.br-Jaca á do Sul

Manipulação de fórmulas médicas
Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298

MARILENE NEGHERBON '

{47} 371-5176 ou 9118-8386

Av. Getúlio Varga.�, 49 Sal<l [OS - Em cima Banco Unlbanco

"

6"
,

Terças e QUilÍtas
18:00 .19:30h'
el.. � ••�55"Q,�,�q,+:',
lanõ Freibirger 129

�"",�,.,"'Ai!.!:M>:'<' ,. />.$.�J;��:�:��

* A OPORTUNIDADE DE APRENDER A
RELAXAR EM SITUAÇÕES

DE ALTO STRESS OU PRESSÃO

* TÉCNICA DE DEFESA INTELIGENTE

*TÉCNICA SEM USO DA FORÇA FíSICA

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL
PELOS MESTRES DA ALEMANHA:

I

HANS-JÚRGEN REMMEL
ANDREAS GELLER

,

SAUDE
\

INFORM

TERÇA-FEIRA, 15 de Fevereiro de 2005

Receituário
ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

(41) 27S�764 �."
farmácia de manipulação
www.receituario.com.br

predisposição genética para manifestá-Ia. Em

geral, são indivíduos que têm a pele e o cabelo

oleosos e, ao contrário do que se imagina, a caspa
não é causada pelo ressecamento do couro

cabeludo,mas sim pelo excesso de oleosidade.
Recentemente, os cientistas descobriram que um

fungo, o Pityrosporum ovalae, que existe

naturalmente na pele humana, quando em.

abundância, aumenta a descamação e seria o

principal responsável pela caspa.
No inverno, quando os raios ultravioleta existem

em quantidades menores,a proliferação do fungo
é favorecida.Outros fatores como estresse, certos

medicamentos, desequilíbrios hormonais e

psíquicos podem agravara problema.
Os tratamentos para caspa consistem de lavar os

cabelos com xampus à base de Sulfeto de Selênio,
Piritionato de Zinco,Octopirox,Ácido Salicílico ou

Cetoconazol. Estes xampus combatem o fungo-

�.,

Pityrosporum ovalae, controlando dessa, forma a
.

caspa.

Pelo menos 15 milhões de brasileiros, sabe-se que algumas pessoas já nascem com

principalmente os homens, são afetados pela
caspa e quem o é sabe o quanto é desagradável
estar sempre limpando os pequenos flocos

brancos, formados por queratina (proteína da

camada superficial da pele),que se acumulam nos

cabelos,nos ombros e nas roupas.
A pele do couro cabeludo,em geral,é inteiramente
substituída a cada 28 dias. Quando as células

velhas morrem, elas secam ou caem e esse

mecanismo é lento o suficiente para permanecer
invisível. Ele se torna um problema quando, por

WING TSUN
razões desconhecidas, seu ritmo é acelerado,

ARTE MARCIAL CHINESA dando origem a uma doença conhecida por
dermatite seborréica.

A caspa é uma das manifestações dessa doença,
que, pode provocar descamação, coceira e

vermelhidão, não apenas no couro cabeludo, mas
. �

em várias partes do corpo, principalmente nas

sobrancelhas, cílios, sulcos ao redor do nariz, parte
externa do ouvido, atrás das orelhas, no centro do

tórax.axilas e virilhas.

Embora as causas da caspa sejam desconhecidas,

DICAS
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