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ASSINATURA

50 de marca o lançamento do
Encontro Estadual de Orquídeas
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, Terça-feira de sol,
nebulosidade variada,

'

com pancadas de
ch uva isoladas

ROCK

Banda paulista Garotos Podres lévoti'mais de 4'50 pessoas ao Curupira Rock Club, emGuaramirim, no último, Sábado

PLANEJAMENTO

Cúpula do PFL pede apoio de
lideranças da microrregião

, A cúpula do PFL inicia período de articulações nos municípios
catarinenses com vistas às eleições de 2006. A Executiva
estadual do partido, acompanhada do presidente nacional do
PFL, senador Jorge Bornhausen, e do- deputado federal Paulo
Bauer esteve ontem em Jaraguá do Sul, onde participou de

almoço com lideranças pefelistas dos mumciptos da
microrregião. O presidente estadual do partido e prefeito de

Lages, Raimundo Colombo, vem recebendo apoio de líderes do
partido e já é tido comocandidato virtual do PFL ao governo do
Estado. • PAGINA3
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ÁREAS DE RISCO

Comdec apresenta resultados
de pesquisas para empresários
o secretário-executivo do Conselho Municipal de Defesa Civil,
Carlos Alberto Dias, esteve ontem na Acijs para apresentar a

pesquisa que identificou áreas de risco nomunicípio.

• PAGINAS

SAÚDE

Portadores de LER e Dort serão

atendidos por massoterapeuta
• PAGINA6

DATA-BASE

Vestuaristas querem reajuste
de 80/0 e piso de três mínimos
Em assembléia 'realizada sábado pela manhã, o setor têxtil
decidiu priorizar 34 das 75 cláusulas incluídas na pauta de

reivindicações.
• PAGINA6

REVIVENDÇ) A HISTÓRIA

Amantes do Puma se encontraram

domingo 'no Parque Malwee
Cerca de 25 "pumeiros" de todo Estado participaram do
encontro, no Parque Malwee, que tem como objetivo reviver a
história do mais famoso carro esportivo do país.

• PAGINA 7

CAMBIO'

Dólar abre a semana com alta
de 0,16%, cotado a R$ 2,576
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A ora da verdade
o presidente da Câmara

dos Deputados, Severino
Cavalcanti, reafirmou a

promessa de aumentar o

salário dos parlamentares
para R$ 21,5 mil, "para
equiparar ao provento dos
ministros do Supremo Tribu
nal Federal". Nada mais

coerente do que mostrar

disposição em cumprir o que
foi prometido. Só que, neste

caso, a população preferia
que prevalecesse a lógica da

política. Se o reajuste for

aprovado, provocará auto

maticamente um efeito
cascata nos salários dos

depu tados estaduais e ve

readores' que recebem por

centagens definidas a partir
dos vencimentos dos depu
tados federais.

Todavia, a plataforma
eleitoral do presidente deve
enfrentar forte resistência da
bancada petista e de outras

legendas preocupadas com a

possível repercussão negativa

FRASES

do aumento de quase 70%
nos salários dos deputados. A
insistência pode transformar
se numa contenda de di
mensões imprevisíveis. Por
outro lado, não restam

dúvidas que os 300 eleitores
de Cavalcanti vão cobrar o

cumprimento da promessa
feita. "Já prometi. Quem
promete tem que pagar. Os

Todavia, se a resistência ao

abuso for forte, o bom senso

político poderá exigir um

recuo estratégico. Até

porque, nenhum político é

maluco. o suficiente de
colocar em risco o capital
eleitoral

. conquistado às

duras penas. Resta saber

quem terá a coragem de
assumir publicamente a

� Resta saber quem terá a coragem de

assumir publicamente a defesa da mamata

oficial regada com o dinheiro da viúva

deputados que estão

preocupados com isso que

façam uma carta renun

ciando ao reajuste", desafiou
Cavalcanti.

É importante lembrar que
o presidente pode aumentar

o salário sem a aprovação dos
demais deputados. Basta
assinar um ato administrativo
com o reajuste, Ô 'que já está

praticamente decidido.

defesa da mamata oficial
regada com o dinheiro da
viúva. Novos e decisivos
rounds devem ser travados
ainda na Câmara Federal.

Não se trata do terceiro

turno das eleições para a

escolha da Mesa Diretora -

formada por parlamentares
obscuros, suspeitos e

inexperientes -, mas do
debate sobre o compromisso

da Casa com a responsa
bilidade e a ética. Mais,
talvez seja a oportunidade
que a população tanto espe
rava para descobrir quem é

quem na Câmara Federal e

conhecer as verdadeiras

intenções .de cada um dos
513 deputados; possibili
tando, inclusive, a análise.
das respectivas bancadas e os

compromissos delas para com
o país.

Embora a eleição de
Cavalcanti tenha surpreen
dido a muitos e acabado com

uma tradição secular na

Câmara Federal, representa
um divisor de águas. Ao
mesmo tempo que exigirá do
PT um exame de consciên

cia, permitirá aos opositores
do' Planalto uma reflexão
acerca da opção feita. De

qualquer forma, espera-se

que o episódio sirva de lição
a todos, inclusive à popu

lação, que vota �em estabelecer
critérios étícose morais.

"Gostei do Brasil, exceto pela polícia. A polícia daqui é igual a ladrão. Durante revista da polícia,
na Ilha do Governador, fui furtado em RS 400,00':

• David Hellkvist, turista sueco, queixando-se do tratamento dispensado a ele pela polícia do Rio de Janeiro.

Mundo I Pessoas & Fatos I
� IRAQUE

Al-Jaafarl eChalabi são
candidatos a premier
Ibrahim a I-Jaafa ri, o conservador vice-presidente.
interino, e Ahmad Chalabi, um secularista

conhecido por-seus antigos laços com o Pentá

gono, vão se enfrentar numa votação secreta

para determinar quem será o indicado da aliança
xiita majoritária no novo Parlamento de 275

cadeiras para o cargo de primeiro-ministro. A,
Aliança Unida Iraquiana vem há dias tentando

escolher entre Chalabi e al-Jaafari presidente do
islâmico Partido Dawa. O porta-voz de Chalabi,
Haidar al-Moussawi, disse que num encontro dos

representantes da aliança foi decidido que eles

participarão de votação secreta entre os 140

membros eleitos em 30 de janeiro. (AE)

� ISRAEL

Governo liberta SOO

prisioneiros palestinos
o governo israelense libertou ontem 500

prisioneiros palestinos como parte do acordo
de cessar-fogo firmado entre Israel e a

Autoridade Nacional Palestina no início do mês.

Trata-se do maior número de presos soltos em

quase uma década. Outro grupo de 400 será

posto em liberdade nos próximos dias. Ao todo,
mais de sete mil palestinos encontram-se

detidos em penitenciárias israelenses. Em
diversas cidades e vilarejos da Faixa de Gaza e

da Cisjordânia repetiram-se cenas emocionadas
de parentes e amigos se reencontrando. Em
Nablus, aproximadamente 15 mil pessoas se

reuniram para recepcionar cem prisioneiros. (AE)

� INDIA

Avalanchese nevascas
matam pelomenos 1 54
Avalanches e deslizamentos de terra ocasionados

pelas nevascasdofim desemana na porçSb indiana
da Caxemira resultaram na morte de pelo menos
154 pessoas e deixaram cerca de 200 desapa
recidos. A maior parte da região está inacessível

pelo terceiro dia consecutivo,afetada pelasmaiores
tempestades de neve dos últimos 15 anos. As

principais rodovias estão interditadas e o movi
mento nos aeroportos foi seriamente afetado. A
nevasca também causou queda no fornecimente
de energia elétrica e nos serviços de telefonia.
Pelomenos 117 pessoasmorreram em avalanchés
iniciadas na noite de domingo. (AE)

� IRAQUE

Novos ataques fazem
novemortos, no país
Pelo menos nove pessoas morreram nas

últimas horas em diferentes ataques no Iraque.
O Exército dos Estados Unidos reforçou as

medidas de segurança em Ramadi, onde
estadunidenses e iraquianos lançaram a

operação River Blitz, Um carro-bomba explodiu
em uma rua secundária da região de Hawija e

o motorista morreu. Em Kirkuk, mais duas

pessoas (dois curdos) morreram na explosão
aparentemente acidental de munições do
Exército iraquiano. Dois funcionários da
refinaria de Beiji morreram ao serem atacados

por um grupo de homens armados. Em

Samarra, foi .encontrado os corpos de dois

policiais. (AE)

� ESPANHA

População diz 'Sim'à
Constituição da EU
Com a participação de menos da metade do

. eleitorado - 42% do total de votantes do país,
de acordo com o Ministério do Interior -, a

Espanha tornou-se ontem a primeira nação da

Europa a ratificar a Constituição Européia por
meio de consulta popular, No domingo, com
99,8% dos votos apurados, 76,7% dos eleitores
haviam dito "sim" no referendo - o que

significava concordância à adesão da Espanha à

Constituição -, contra os 17 3% que optaram
pelo "não': O resultado não é de cumprimento
obrigatório, já que é do Parlamento a decisão
final. "O apoio foi muito amplo'; lembrou o

primeiro-ministro José Luis Zapatero. (AE)

� BANGLADESH

Sobe para 119 o número
demortosem naufrágio
Equipes de resgate encontraram mais 37 corpos
ontem, elevando para 119 o número de mortos
no naufrágio de uma balsa ocorrido no domingo
nas proximidades da capital de Bangladesh,
Entretanto, as buscas pelos passageiros
desaparecidos foram canceladas. A balsa MV

Maharaj transportava cerca de 200 pessoas
quando tombou no rio Buriganga em meio a

uma tempestade que atingiu a região pela qual
navegava perto da meia-noite de sábado. A

viagem começou em Daca e tinha como destino
a cidade de Chandpur. A balsa .tornbou e

naufragou na altura da cidade de Pagla. (AE)
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SUA OPINIÃO

Para: onde vai o PT?

NilsonAntonioGonçalves de Souza*

Acabamos de ver urnagrandederrotadoPTnaCâmaradosDeputados
emesmo assim algumas pessoas doPartidonão aprenderama lição. Poucos,
para não dizernenhum, candidatos tem "base" para conseguir elegerem-se
em qualquerPartido.Mesmo assimnão há respeito pelas decisões tomadas
emconjunto e defendidas pelo Partido.

Em nossa região temos alguns exemplos práticos dentro doPTonde
o "individuo" prevalece sobre-o Projeto Político Partidário.

Na Edição de ontem (18;02/2005) temos o exemplo de Schoroeder.

Quem leu a reportagem percebeu queo que prevaleceu não foi a decisãodo
Partido, mas s decisão do vereador. Mesmo assim a o vereador quer um

julgamenropopulatAdecisãodepunirou nãocabe ao Partidoe aos filiados.
Ou nós deixamos os vizinhos decidir a forma de organizar nosso quarto?

O apoio Popular é uma bandeira do PT, mas tem muitos outros

motivospara apopulação serconsultada,mas para issonãosomos lembrados.
Nessas questões onde não se respeita a decisão dopartido que é o elodo seu

mandato não se deve usar a sociedade para se defender.
Há outro exemplo muito grave para o PT que está acontecendo em

Guaramirim. Uma pessoa se lança candidato individualmente semouvir ou
levarapropostapara oDiretórioMunicipal.Onde está a fidelidade partidária
emsaberdare acatar sugestões? Quem será a sua base dentro do partidó?

Concordo também que não temos de criar "caciques" dentro dos

Partidos, mas concordo acima de tudo que devemos saber respeitar as "-

decisões, das quais fomos convidados a discutir. Existe a "tal" de ética '--

saber defender suas idéias, mas se não forem aprovadas defendero que a

maioria optou - quemuitos nem fazem questão de conhecer.
OPT teve uma derrota naCâmara dosDeputados. Porém se continuar

.

abandonando discussões por causas de tendências internas e esquecendoo
Projeto doPartido essa será a primeira das grandes derrotas doPT a partir
de2006.

Eentão lhes pergunto: Para onde vai o PT?

*auxuliaradministrativo

Assembléia madura e lúcida

Luiz Henrique de Silveira *

Opensador, historiadore escritor italianoNicolauMaquiavel ensinava,
há mais de 500 anos, que "nada mais dificil de manejar, mais perigoso de

conduzir do que liderar a introdução de uma nova ordem de coisas, Pois o

inovador tem contra si todos os que se beneficiavam das antigas corulições, e
apoio apenas úbio dos que se beneficiarão com a nova ordem".

Este é o "ovo da serpente" cujo rebento espúrio é o conservadorismo, "

ou "regressísmo", como preferia BernardoPereirade Vasconcelos, o luminar
doministérioAraújo Lima.

Séculos depoisdos conselhosao "Príncipe",AbrahamUncoln liderava
a introduçãode umanova ordeme sentia na pele as dificuldades para abolir
a escravidão. Inconformadocom as reações que levaram seu povo àGuerra

Civil, indagava: "O que é oC011SeI\Iadorismo senãO cultuar o velho ejá tentado
contra o novo e não tentado?".

Pessimistas quanto ao futuro e otimistas quanto ao passado, os
'

conservadores não conseguem captar a mensagem de Peter Drucker, o
maior teórico da administraçãomoderna: "Para que possam sobreviver, os
liderés devem deixarde ser os cOTÍdutores autoritários dopassado e converter-se

em integrantes das equipes do jiauro".
Não foioutro o espírito da Reforma recém-aprovada pela Assembléia

Legislativa: aposentar as condutas autoritárias do passado, aprofundar a
descentralização administrativa, reforçar a desconcentração do poder e
fortalecer as equipes das Regionais por toda Santa Catarina, que, agora,
mais que nunca, passam a interagir com suas comunidades e alimentar o
Governo com as suas demandas.

Foi inequívoca a demonstração dematuridade política daAssembléia
Legislativa, ao aprovar aReformaAdministrativa.

Por essa decisão, os Deputados, que representam quase dois terços
daquelaCasa Legislativa, demonstraram absoluta sintonia com os novos

tempos, revogando o velho, para iiconstrução de uma nova e grande Santa
Catarina.

*Govemador do Estado

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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MOSAICO I-MAURfLlODECARVALHO------------------_
... Dúvida
Pelo visto, a promessa de reduzir em
50% o número de cargos comis
sionados na Prefeitura de Jaraguá do
Sul, feita pelo então candidato Moacir
Bertoldi (PL), não será cumprida. A se

julgar pelas contratações já efetuadas
e pelos compromissos de campanha, o
número pode até ultrapassar o da

administração Irineu Pasold (PSDB), que
oficialmente era de 372. As últimas

edições do Jornal do Município - órgão
oficial da Prefeitura - registram mais
de 200 nomeações para cargos em

comissão.

... Aliás
O nepotismo, tão combatido na

administração anterior, continua sem

nenhum remorso de consciência. A

justificativa para a contratação de

parentes é a mesma de sempre, alegam
que os critérios de escolha foram de

confiança e competência.
No primeiro caso pode ser, afintal, na
maioria das. vezes, os parentes são mais
confiáveis. No outro, todavia, nem sempre
a competência é fator decisivo, a intenção
é mesmo arrumar uma boquinha no

serviço público. O que ocorre nas três
esferas de poder e em todo o país.

... Nomeação
A ex-vereadora Lorita Karsten (PMDB),
que não conseguiu se reeleger, foi
nomeada diretora de Indústria,Comércio
e Serviços da Prefeitura de Jaraguá do
Sul. Embora a Portaria 230/2005 tenha
sido publicada no último dia 17, Lorita
ocupa o cargo desde o dia 1°.

Parece que a administração Bertoldí
será marcada pelo sincretismo

partidário. Nos cargos em comissão
tem pessoas de todas as legendas
políticas, inclusive do PT, que foram

obrigados a deixarem o partido por
questão de coerência.

... Contra
Em reunião realizada na quinta-feira, no
Samae (Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto), o Conselho
Administrativo do Issem (Instituto de

Seguridade dos Servidores) rejeitou, por
oito votos a um, as nomeações dos

superintendentes Nilo Simm e Nicásio

Gonçalves, de Assistência e Saúde e de

Previdência, respectivamente.
Os conselheiros querem que Bertoldi
nomeie funcionários de carreira para os

cargos. "O dinheiro é dos funcionários e

deve ser gerenciado por eles'; justifica
um dos conselheiros.

CÚPULA

PFL se articula nosmunicípios
com vistas às eleições de 2006

CAROLINA TOMASELLI

� Executiva estadual
faz contato COD1

lideranças do partido
em Jaraguá do Sul

]ARAGUÁ 00 SUL-A cúpula do
PFL iniciaperíodo de articulações nos
municípios caiarínenses com vistas às

eleições 'de '2006. A Exêcutiva
estadual do partido, acompanhada
do presidente nacional do PFL,
senador Jorge Bornhausen, e do
deputado federalPauloBauer esteve
ontem em Jaraguá do Sul, onde
participou de almoço com lideranças
pefelistas dos municípios da

microrregião. O PFL lançará
candidatura própria para governador.

O presidente estadual do partido
e prefeito de Lages, Raimundo
Colombo, considerado candidato
virtual da legenda a governador
afirma que ainda é cedo se apontar
nomes, mas não nega o apoio que
vem recebendo de lideranças
pefelistas em todo o Estado. "Meu

compromisso é com Lages, mas sou
presidente estadual e não posso me
omitir. Estou espantado com as

manifestações que tenho recebido",
revelou.

O presidente nacional do PFL,
Jorge Bornhausen, defende que o

partido defina o candidato nos

próximos 60 dias, assim como já

Colombo não confirma, mas também não nega a intenção de concorrer à majoritária

ocorreu em nível nacional, onde o
PFL lançou como pré-candidato à

presidência o prefeito César Maia.
"Raimundo é um nome destacável,
mas não é o único. Temos os

deputados Paulo Bauer e César
Souza que também poderão disputar
amajoritária", destacou.

O deputado Paulo Bauer,
presente no encontro, disse que não
tem interesse em se candidatar ao
governo estadual e ressaltou que a

candidatura à chapa majoritária
dependerá de acordo político

partidário e da manifestação de

lideranças de todo o Estado. "Minha
pretensão é a reeleição", garantiu.

Colombo lembrou que a visita ao

município integra roteiro que iniciou
dia 11 e segue até o final desta semana,
percorrendo 17 cidades catarinenses,
num debate 'internodopartido. ''Nossa
idéia é construir um projeto político.
Não adianta termos propostas
inexeqüíveis, precisamos ter

compromisso com idéias e pessoas",
discursou, informando que asegunda
etapa será a realização de debates com

a população a partir demaio.
O presidente estadual também

criticou o governo do Estado e a

atuação das secretarias de
desenvolvimento regional, que

.

considera "ineficiente". "Éumórgão
burocrático e sem resolutivídade",
enfatizou. Poroutro lado,Colombodiz
que aprova a proposta de
descentralização do poder, "que
deveria ser feita através da
transferência de recursos e programas
para que sejam executados de forma
eficiente e econômica".

Deputado Assis pede apoio do PT de Schroeder
SCHROEDER - o deputado

estadual Francisco de Assis Nunes

(Pl) pediu apoiodoPTdomunicípio
nas eleições de 2006. Assis, que vai
disputar uma vaga na Câmara
Federal, participou de reunião com
aExecutiva do PTno último sábado,
na residência do presidente interino
do partido, Osnildo Konell.

Acompanhado de assessores, o

parlamentar fez um relato sobre as

ações desenvolvidas nos dois

primeiros anos de mandato e

apresentou os principais projetos em
tramitação na Assembléia
Legislativa.

Durante o encontro, Assis
também propôs a instalação de um
conselho dodeputado emSchroeder.
A proposta, explicaKonell, é preparar
novas lideranças e acompanhar os

trabalhos do parlamentar na

Assembléia, onde os conselheiros' se
reúnem bimestralmente. Segundo o
presidente do PT, existem35 conselhos
em todo o Estado, dos quais 13 na

região de Joinville.
A questão do Bairro Itoupava

Açu também integrou a pauta da
reunião.Na ocasião, Konell entregou
um ofício ao deputado solicitando a

realização de estudo político e ético
na localidade, que sofre com

problemas sociais pela falta de
assistência da Prefeitura de Joinville,
município ao qual pertence, O
assunto, inclusive, será tema de
discussão em reuniãodoConselho de
Desenvolvimento Regional amanhã,
emSchroeder.

Na opinião de Konell, os

problemas envolvendo àquela

comunidade são de ordem política,
já que aproximadamente 70% dos
eleitores votam em Schroeder, 10%
emJaraguá do Sul e apenas 20% em

Joinville. "Defendo que os títulos
sejam transferidos todos paraJoinville,
facilitando que a comunidade
consiga obras e atendimento
educacional e em saúde",propõe.

Sobre o apoio à candidatura de
Assis, Konell diz que uma definição
peloDiretório ainda é prematura, pois
depende dos outros nomes que serão
lançados, -o-que deve acontecer até
setembro, quando acontece o PED

(Processo de Eleições Diretas) do PT.
Konell lembra aind� que as

executivas doPTestão se articulando
para decidir qual candidato a

deputado estadual vão apoiar, e não
descartam a possibilidade de lançar

um terceiro nome pelamicrorregião,
que tem como pré-candidatos o

vereador Evaldo [unckes, de
Guaramirim, e o deputado estadual
Dionei da Silva.

• O deputado estadual
Francisco de Assis Nunes

(PT), de Joinville, pediu
apoio do PT de Schroeder
nas eleições de 2006.

• Assis, que vai disputar
uma vaga na Câmara

Federal, participou de
reunião com a Executiva
do PT no último sábado.

I·
u)

... Promessa
No discurso de abertura oficial dos
trabalhos da Câmara de Jaraguá do Sul,
o presidente Ronaldo Raulino (PL)
prometeu um poder independente e

respeitado, embora próximo do

Executivo, para unir esforços a favor do

município.
A promessa é louvável sob todos os

aspectos. Afinal, nas últimas leqis-laturas,
a Câmara agia como uma extensão da
Prefeitura e os vereadores limitaram-se
a homologar as decisões do Executivo.
As palavras de Raulino reacendem as

esperanças de novos tempos.

Representante do MST defende
o governo Lula em palestra

]ARAGuÁ DO SUL - O

representante doMST (Movimento
Sem-Terra) Aguinor Vieira, o

Parafuso, fez palestra, no último
sábado, paraos associados doSintiquip
(Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias Químicas). Durante o

encontro, defendeu o governo Lula,
que vem sendo acusado de traidor

por alas do PT. Segundo Parafuso, a

mudança não vem somente com o .

governo, mas também com a

participação do povo.
"O Brasil tem o povo mais

revolucionário do mundo, mas em
compensação é omais despolitizado",
comentou. De acordo com Parafuso,
o governo Lula ainda está de mãos

atadas e não consegue promover as

mudanças por causa dos interesses de
grandes empresários e banqueiros.
"Temos emBrasília um representante
dopovo,mas que não vem recebendo
o apoio de quem o elegeu", afirmou,
citando como exemplo o apoio que o
presidente venezuelano Hugo

Chavez teve da população, durante
o Fórum Social Mundial, em Porto.
Alegre, em janeiro.

REFORMA AGRÁRIA -

Parafuso comunicou que o

movimento vai continuar invadindo
os latifúndios. "Não queremos
pressionar o governo a agilizar a

reforma agrária. A pressão será na

sociedade e nas pessoas que estão

impedindo que isso aconteça". Disse
também que a reforma vem

acontecendo de "forma errada".
"Precisa ter mais qualidade. Alguns
assentamentos foramfeitos em lugares
isolados, dificultando o escoamento
da produção", explicou.

Emmaio, oMST estáorganizando
uma série de invasões em 23 estados
do Brasil. "Sabemos que é contra a lei
invadir. Mas foi somente assim que
conseguimos assentar todas as famílias
que estão até hoje. Queremos
envolver a sociedade na nossa luta,
através dos sindicatos e associações de
moradores", afirmou Parafuso. (jP)

ALEXANDRE BOGO

Vieira disse que o governo Lula precisa do apoio do povo

Nova redação da Lei do Prodec
atende pedido dos empresários

]ARAGUÁ DO SUL - A

reivindicação dos empresários da

AssociaçãoComercial e Industrial
na redação da nova lei do Prodec
(Programa de Desenvolvimento da
EmpresaCatarinense) foi aprovada
pelaAssembléia Legislativa.

O deputado Dionei da Silva
(PT) disse que os empresários
pediram apoio para que a nova

redação da lei atendesse ao acordo
firmado entre a classe empresarial e a
Secretaria da Fazenda. O
parlamentar explicaque seis empresas
de grande porte do município, que
aderiram ao Prodec em 1998,
entraram em divergência com o

governona interpretaçãodo prazo de
carência previstonos contratos.

Com as modificações, foi possível
se chegar a um acordo. O pagamento
da dívida não será feito de forma
integral, como o governo pretendia,
mas o prazo de pagamento também.
não será tão longo, como queriam os

empresários, uma vez que pela
correção na redação da lei se estará
antecipandoo saldo devedor.O artigo
16 do novo texto contemplou a

reivindicação dos empresários
autorizando o poder Executivo a

firmar aditivos aos contratos firmad�
em 1998,noâmbitodoProdec, "visan
do adequar os prazos e o valormínimo
das parcelas de amortização dos con
tratos demútuo, em caso de eXPgessa
opçãoda empresa contratante efn até
60 dias da publicação desta Lei".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INFOR ECP
� pASCOA

Chocolate mais caro este ano
Os chocolates de Páscoa estão de 8% a 10% mais caros neste ano

segundo informações dos maiores fabricantes que atuam no Brasil.
O reajuste está ligado a aumentos de custos mas é superior à

inflação dos últimos 12 meses que ficou em 6%.

A Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau,
Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), não confirmou a

informação. A previsão dos fabricantes é que o consumo seja cerca

de 10% superior ao mesmo período do ano passado.
Informação, informe ACATS - Associação Catarinense dos

Supermercados'

� PRÊMIO

Nossa Caixa patrocina pesquisas
o Banco Nossa caixa vai premiar em 2005 a melhor monografia
sobre Crédito Imobiliário.O "Concurso de Monografias 2005" é

organizado pelo Instituto Tendências de Direito e Economia. As

inscrições já estão abertas e podem participar acadêmicos e

profissionais de qualquer formação acadêmica, com trabalhos
individuais ou em grupo. O primeiro colocado receberá um prêmio
de R$ 1 ° mil, além de certificado e publicação da monografia em

um livro. O Instituto poderá conceder também menções honrosas.

O prêmio é patrocinado pelo Banco Nossa Caixa. O prêmio tem a

finalidade de estimular a pesquisa em relação aos efeitos de
diferentes ambientes institucionais sobre o comportamento dos

agentes econômicos e como isto se reflete sobre o desempenho
da economia. As inscrições devem ser feitas no site do Instituto

Tendências de Direito e Economia (www.institutotendencias.com.br)
até o dia 30 de abril de 2005. As monografias devem ser enviadas,
via Sedex, obrigatoriamente até o dia 31 de agosto, para:
Mais informações, a íntegra do regulamento e inscrições no site

www.institutotendencias.com

... MUDANÇAS
CEF substitui cartas de crédito
A Caixa Econômica Federal fez modificações na sistemática de
financiamento para aquisição de material de construção com

recursos do FGTS e do FAT. As cartas de crédito dessas linhas serão

substituídas por cartões magnéticos, seguindo o exemplo do

emprls'tirrlO com"rê'cúr�otda CAIXÁ:'o CONSTRUCARD, A partir
desta' quinta-feirá (17/02'), 'o .FAT Habitação, agora com o nome

•

CONSTRUCARD FAT, já está disponível em todas as agências do

banco, Já o cartão CONSTRUCARD FGTS, inicialmente, entra em

piloto somente em Brasília e Minas Gerais (na região do Triângulo
Mineiro),
O novo sistema vai interligar diretamente as lojas conveniadas à

CAIXA por meio eletrônico, eliminando o uso de carta de crédito e

dispensando a apresentação posterior das notas fiscais de compra
à CAIXA para a liberação dos recursos, O uso do cartão de débito

simplifica as operações de financiamento nos Programas Carta de
Crédito FGTS e FAT Habitação e facilita a aplicação dos recursos por
parte do tomador do crédito, que pode utilizar o dinheiro em mais

de uma loja de construção.
Os 28 mil comerciantes conveniados à CAIXA- também serão

beneficiados com o uso do cartão magnético, já que o valor

debitado irá automaticamente para a conta do lojista,
Além do uso do cartão, o CONSTRUCARD FAT teve uma redução.
no valor mínimo de empréstimo, que passou de R$ 5,000,00 para
R$ 3.000,00,

� INADIMPLÊNCIA

Sistema ajuda localizar devedores
Um sistema de localização de devedores, inédito no Brasil, e
implantado pelo SPC de Santa Catarina, está em pleno
funcionamento desde outubro do ano passado.Trata-se do"Procura
se" Através desse sistema inovador, uma loja associada pode
localizar o devedor, mesmo que ele esteja em outra cidade ou em

outra loja, no momento em que estiver tentando obter crédito, O
sistema é disponibilizado mediante solicitação e pode atingir as

25 mil empresas associadas das CDLs (Câmaras de Dirigentes
Lojistas)."O sistema foi criado inicialmente para localizar,devedores.
Mas abre um amplo leque de serviços para o consumidor e o

lojista, como, por exemplo, localizar um cliente que esqueceu um

relógio que deixou para conserto num estabelecimento e não
retornou para busca-Ia'; exempllfica o diretor-executivo do SPC

(Serviço de Proteção ao Crédito) em Santa Catarina, Rui Reckelberg.
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Ve das de sorvete já são 800/0

superio es às do ano passado
RAPHAEL GUNTHER

Eus BINI

... Embora mais frio, o
Rio Grande do Sul é o

campeão brasileiro de
consumo do produto

JARAGuA DO SUL - o clima
seco registrado nos últimos meses

tem aumentado bastante a

venda de sorvetes em

estabelecimentos do gênero e

nas máquinas de sorvete

expresso espalhadas pela cidade.
"Estamos vendendo 80% a mais

que o ano passado, quando
choveu muito", informou a

empresária Leonila Neuhaus,
proprietária da Creme Itália, há
27 anos no ramo, O vendedor
Sidinei Vebra, q u

é

vende
sorvetes há dois anos no

Calçadão da Marechal,
confirma que a chuva "espanta"
a freguesia, "Em dias de sol
vendemos de 200 a 300 sorvetes,
mas quando chove as vendas
caem para menos da �etade",

Aproprietária da Sorveteria
Creme Itália, que tem em sua

sorveteria um bifê com 18

sabores de sorvetes e duas

máquinas de sorvete expresso,
está satisfeita com o

desempenho do mercado, pois
durante o ano todo há procura
pelos sorvetes na cidade, o que
não acontecia quando estava no

Rio Grande do SuL "Como o

inverno gaúcho é muito

rigoroso, durante um período de
mais ou menos quatro meses as

TERÇA-FEIRA, 22 de fevereiro de 2005

VERÃO

Produto é mais consumido nos dias secos, Quando chove as vendas caem pela metade

vendas caem muito", diz.
O gerente do departamento

de vendas de produtos para
sorvete da empresa Duas Rodas,
Eloy Luchtenberg, diz que o Rio
Grande do Sul é o campeão
brasileiro de consumo do

produto, mesmo com o baixo

consumo nos meses frios:

Segundo ele, de alguns anos para
cá, a empresa tem investido na

divulgação do sorvete,
mostrando para os consumidores

que o sorvete não deve ser visto

apenas como uma guloseima,
mas como um produto saudável
e nutritivo. "Ainda falta para os

brasileiros o hábito de consumir
o sorvete em outras épocas do

ano e não só no verão", analisa,
Ele cita o exemplo de países
onde, apesar da temperatura ser

baixa o ano todo, como é o caso

da Finlândia, há um grande
consumo do produto.

A empresa Duas Rodas, que

é a m ai.or for ne ce dó r a sul
americana-de mãtérias-primas"

�

para alimentos. planejou em

i003, ampliar sua participação no
mercado de sorvetes em 15% ao

ano, até 2006, A meta, segundo
Luchtenberg, tem sido atingida,
Hoje, de 35% a 40% do
faturamento é proveniente da
venda de matérias-primas para o

mercado de sorvetes, A empresa
fornece seus produtos para todo
o Brasil e América Latina.

Seleçionados OS 80 jovens para cursos de aprendizagem
JARAGUÁ DO SUL - Dos 160

jovens inscritos, entre os 14 e 18

anos, 80 foram selecionados Pará
os cursos gratuitos de Apren
dizagem Industrial do Senai de

Jaraguá do SuL Os cursos de

Aprendizagem Industrial, Mecânica
Geral Usinagem, Eletricista
Instalador Industrial e Confecção
de Moldes e Roupas Indus
triais têm uma carga horária de
800hdistribuídos no período de um
ano, sendo de segunda a sexta

feira, no horário das Uh às 17h.
Para ingressar nesses cursos, os

candidatos passaram pelas etapas
de teste teótico, nivelamento e

entrevista, No teste teórico foi
realizado um teste escrito

explorando conteúdos básicos de
Português, Matemática e Conhe
cimentos Gerais.

Nesta etapa, são selecionados os
candidatos para participarem do

processode nivelamento,Cada curso
é composto por 20vagas, com exceção
do Eletricista Instalador Industrial

que neste ano foi oportunizado 40
vagas, sendo selecionados o dobro
de candidatos, Estes foram divididos
em dois grupos (Grupo 1 e Grupo 2)
e cada grupo passou cinco dias no

SENAI, executando atividades

práticas e teóricas relacionadas ao

curso optado.
O nivelamento tem como

objetivo, dar noção e oportunizar
vivências do curso escolhido e para o

processo de seleção doSenai observar
o candidato nos aspectos: habilidade,
interesse e atitude durante o

processo, Durante o período de

nivelamento, todos candidatos

passaram por uma entrevista a fim
de aproximaro candidato a proposta
e o perfil do curso escolhido,

Após essas etapas, os docentes

envolvidos, juntamente com os

responsáveis dos cursos e a

Orientação Educacional/Pedagó
gica, em conselho de classe analisa
ram as observações feitas de cada
candidato e chegaram ao consen

so na definição dos candidatos

contemplados, O resultado final foi
no dia 17 de fevereiro, às Uh, sendo
este o primeiro dia de aula,

• Os cursos de

Aprendizagem
Industrial, Mecânica Geral .. ,

Usinagem, Eletricista
Instalador Industrial e

Confecção de Moldes e

Roupas Industriais têm
uma carga horária de 800h,

• Cada curso tem a duração
de um ano, e os alunos

passaram por um rigoroso
teste para ingressar nos
cursos oferecidos,

MuseuWEG abre espaço para exposição de colaboradores
DA REDAÇÃO-O Site da UOL

informou ontem que a Receita
Federal suspendeu cerca de 6,489
milhõesdeCPFs (Cadastrode Pessoa
Física) de contribuintes que ficaram
dois anos seguidos sem entregar a

declaração de Imposto de Renda ou
de isento, No ano passado, foram
cancelados 7,8 milhões de
documentos,

Para saber a situação do CPF, os
contribuintes devem entrar em

contato com a Receita Federal pelo
telefone 0300-780300 ou pela
internet.A partir deste ano, a Receita
trocou o termo "cancelar" por
"suspender" o CPE Para muitos

advogados, o "cancelamento" de
CPFs por causa da não-entrega da

declaração era inconstitucional.

Quem tiver o CPF suspenso não

poderá abrir contas ou poupanças em
bancos, tomar empréstimos, parti
cipar de concursos públicos, tirar

passaporte, receber aposentadoria
oficial, assinar financiamento
habitacional oficial ou receber

prêmio de loteria, Apesar da

suspensão doCPF, a Receita infonna
que o documento poderá ser

regularizado em qualquermomento,
Basta entregar a declaração do IR

ou de isento do último ano.
No caso dos isentos, a regu

larização pode ser feita mediante o

pagal1)ento de uma taxa de R$ 4,50

r.
I

nas agências do Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal ou dos
Correios. Já os não-isentos ---que
receberam mais do que R$ 12.696
em 2004- terão de entregar a

declaração de renda. A declaração
pode ser entregue diretamente no

site da Receita, Nesse caso, haverá o

pagamento da multa por atraso, de
no mínimo R$ 165,74, podendo
chegar até ao correspondente a 20%
sobre o imposto devido,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ÁREAS DE RISCO

GERAL

Comdec apresenta resultado
de levantamento na Acijs

ELls BINI

� Maior preocupação
do Conselho são os 170
loteamentos irregulares
do município

}ARAGUÁ DO SUL- o
secretário-executivo do Comdec
(Conselho Municipal de Defesa
Civil), Carlos Alberto Dias,
apresentou em reunião da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul), o
resultado de levantamento feito
no município para identificar
áreas de risco. Dias afirmou que é

preocupante a situação,
principalmente nos loteamentos
irregulares.

De acordo com ele, foram
cadastrados 170 loteamentos
irregulares, com residências
construídas em áreas de encosta e

de preservação ambiental. "Há
casos em que mais de 50% da

construção está ruindo",
exemplifica. Um dos problemas
encontrados pelo Comdec tem

sido quanto à retirada das famílias
das residências. "É preciso um

trabalho de conscientização. Os

RAPHAEl GÜNTHER

Empresários tomaram conhecimento dos problemas levantados através de pesquisa

moradores se negam a sair, por
estarem próximos ao trabalho, à
escola ou pelo próprio convívio ao

qual já estão acostumados", explica
Dias. A intenção é remover as

famílias para abrigos provisórios, até
que uma solução definitiva seja
encontrada. Segundo ele, mesmo
com a lei municipal assinada em

1999, proibindo desmembramentos
irregulares em terrenos, a prática

Bairro João Pessoa elege nova

diretoria para Associação
}ARAGUÁ DO SUL - Melhorar

a segurança dos pedestres e

motoristas que trafegam na

rodovia João Lúcio da Costa é
uma das prioridades da nova

diretoria da Associação de
Moradores do Bairro João Pessoa,
eleita no sábado último. O novo

presidente é Nelson Ropelato,
que obteve 60 dos 100 votos

válidos. Duas chapas concor

reram. Ropelato substitui o líder
comunitário José Adauto de
Almeida.

De acordo com o novo

presidente, esta é a segunda
diretoria da Associação de
Moradores do Bairro João Pessoa,
fundada em março de 2000. Para
os próximos dias, a intenção é
reunir os moradores em assem

bléia para discutirem as priori
dades do Bairro, que serão

levadas ao conhecimento do

prefeito Moacir Bertoldi, em

audiência marcada para março.
O vice-presidente da

Associação, Donizete Aparecido
Gonçalves, informa ainda que o

primeiro passo é fazer um

levantamento para saber quantos
moradores tem o João Pessoa, já
que o ultimo censo incluía o

Bairro São João. Donizete ressalta
ainda que a Associação vai

propor trabalho de parceria com

outras entidades do Bairro, como
escolas e Igrejas.

O presidente Nelson Ropelato
mora há 15 anos no Bairro e é

funcionário público. Alega que
decidiu se candidatar porque o

João Pessoa está sem represen
tatividade política, já que, na

última eleição, não conseguiu
eleger nenhum vereador.

Rodovia João Lúcio da Costa oferece perigo aos pedestres

ilegal continuou, aumentando as

situações de risco.
Na última semana, membros

do Comdec estiveram reunidos
com a Defesa Civil Estadual, em
Florianópolis, e foram orientados

pelo órgão a redigirem um relatório
final sobre os resultados das

pesquisas para, posteriormente,
apresentar em audiência pública
com entidades representativas do

município. O próximo passo será
buscar recursos junto ao Governo
Federal que, através do Ministério
das Cidades, dispõem de R$ 300
milhões para investimento em

projetos de recuperação ambiental
e construção de moradias
populares. CarlosAlberto Dias apela
à população para que os

interessados em construir procurem
o Comdec para orientação.

Garotos Podres levam público
recorde ao Curupira no sábado

RAPHAEl GÜNTHER

Público lotou o Curupira para ver uma das maiores bandas punk do Brasil

GUARAMIRIM - Mais de 450
pessoas enfrentam a noite de calor
de sábado pará assistir à uma das
mais consagradas bandas punk do
Brasil. Os Garotos Podres, deMauá
(SP), fizeram a' alegria dos.
aficcionados do estilo e deixaram
maisde 200 pessoas do lado de fora
doCurupira RockClub. O número
de ingressos foi limitado para evitar
tumultos e a superlotação.

Em quase uma hora e meia, a
banda destilou osmaiores sucessos
de mais de 20 anos de carreira,
como "Papai Noel Velho Batuta",
"Johnny"e "Verme". Excursões de
todo o Estado e também do Paraná
vieram para assistir o show. Antes
da atração principal, cinco bandas
aqueceram o público: Fuss

(Paranaguá), Blasé (joinville), AI
Diaz (Jaraguá do Sul), Laura's
Problem (Curitiba) e Stuart

(Blumenau) não deixarampormenos
emostraram porque o local é um dos
mais reconhecidosdoBrasilparao rock

independente.
O público também aprovou as

reformas do locaI e nenhum incidente
foi registrado durante a noite. ''l\s

pessoas estão se conscientizando de
que oCurupira é um espaço cultural
também. Ele já foimuitomal vistopela
sociedade, mas agora está mudando
o conceito. E essa é a nossa intenção",
afirmou Kélson Mendes, um dos
responsáveis pelo clube.O próximo
show será no dia 12 demarço, com as

bandas Reino Fungi (joinville},
Reverb (laraguá do Sul), Souvenirs
(BalneárioCarnboriú) e RockRocket
(São Paulo). Na sexta-feira, no
caderno Extra, no JornalCorreio do
Povo, confira umaentrevistaexcl�iva
com o vocalista Mau, do Garotos
Podres.

CP NOTAS
II> TURISMO

ConfirmadosnovoschartersdurantefeiraemMilão
Uma das principais feiras de turismo da Itália, a BITMilão, que aconteceu,
entre 12 e 15 de fevereiro, foi marcada pela confirmação de novos
vôos charters para o Brasil a partir deste ano. Esse foi o sexto evento
dentro da Agenda de Promoção Comercial da Embratur (Instituto
Brasileiro de Turismo) no exterior, numa lista de 19 neste semestre.

Empresas italianas garantiram início de operações no País, entre
charters ou venda de pacotes, ainda em 2005. A companhia aérea de
Roma Blue Panorama oferecerá dois vôos semanais a partir de
dezembro, fazendo os destinos Recife (PE), Natal (RN) e Fortaleza
(CE). Infelizmente os europeus e a própria Embratur ainda não
descobriram o Sul do país.

I

!

II> MODA

Projeto promete fortalecer o segmento no Estado
O qovernador Luiz Henrique recebeu em audiência, na quinta-feira
(17), os integrantes do projeto Santa Catarina Moda Contemporânea,
que tem por objetivo transformar o Estado num importante pólo de

design e estilo, de modo a agregar valor ao produto têxtil catarinense.
O governo vai apoiar o projeto com recursos provenientes do Fundo
Social.

.

O projeto SC Moda Contemporânea é fruto de uma parceria entre

universidades que possuem cursos de moda, alunos, profissionais do
ramo e empresas catarinenses, que atuamem conjunto para fortalecer
o designer catarinense e tornar o Estado um centro lançador demoda ..
Além de viabilizar a abertura de vagas para profissionais e estagiários
nas empresas têxteis, o programa tem realizado ciclos de palestras e

workshops, em vários pontos do Estado, com os principais nomes da
moda brasileira. Em abril será realizada, em Florianópolis, uma grande
mostra com a produção atual dos profissionais da moda catarinense.

.... MODA li

Museu sediará exposição de chapéus
Museu Histórico de Jaraguá do Sul Emílio da Silva vai sediar no

período de 22 de fevereiro a 14 de março, uma exposição de

chapéus, das décadas de 1920 a 1960, pertencentes ao acervo.

pessoal da Sra. Ellen Wollmer de Blumenau.
Os chapéus foram usados por mulheres que ditaram a moda do
seu tempo, um exemplo é o modelo que foi usado por Jacqueline
Kennedy, ex-primeira dama dos Estados Unidos. Além deste país,
serão expostos chapéus da Alemanha, Itália, França e Suíça.As
variadas texturas, eram também usados em ocasiões especiais.

BM Empreendimentos e

Participações S.A
CNPJ 81.004.657/0001-29

Relatório da Administração

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a

apreciação dos senhores acionistas, o balanço patrimonial e a demonstraçáo
de resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2004.

Guaramirim (SC), 16 de fevereiro de 2005.

\

A Administração

Balanço Patrimonial em 31/12/2003 e 31/12/2004

(valores expresso em reais)

Circulante 26.654,03 53 ..784,25
Disponibilidades 24,830,09 52.836,36

Impostos a Recuperar 1.823,94 947,89

Permanente 6.145.547,24 6.145.547,24
Investimentos 11.412.194,98 5.375.801,49
Imobilizado 769.745,75 769.745,75

Total do Ativo 12.208.594,76 6.668.057,79

Patrimônio Líquido 12.208.594,76 6.668.057,79
Capital Social 1.119.999,00 1.119.999,00
Reserva Legal 223.999,80 160,666,81

Reserva de Lucros 10.864.595,96 5.387,391,98

Total do Passivo .12.208.594,76 6.668.057,79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERClclO

,/'::�O�TAS
.• _ ,,��i;1�2. il!1�i��Q1:��jA:iÀ::i�L�ü,i�li�º3.�.":�;i:!

Despesas Operacionais 35.567,08 36.327,10
(-) Desp. Administrativas 39.568,63 41,972,38
(-) Desp. Financeiras Líg. (4.001,55) (5.645,28)
1+) Res. Equiv. Patrim. 5.717.667,19 806.338,23

1=) Lucro Líquido 5.682.100,11 770.011,13
Destinações Estatutárias 204.896,13 584.210,99

1-) Reserva legal 63.332,99 38.500,56
(-) Dividendos propostos 141.563,14 545.710,43
(=) Lucro Líq. do exercício 5.477 .203,98 185.800,14

Guaramirim (SC), 31 de dezembro de 2004

Joel Marques de Oliveira
Contador

CRC 1 PR-028775/0-9 T-SC
ClC 470.611.119-68

Blásio Mannes

Dir, Presidente
CIC 004.366.319-20 )
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O diretor geral da Faculdades Jangada, professor doutor Luiz
Carlos Duarte de Souza recepcionou os alunos das cinco turmas

dos cursos de Educação Física e Biologia com "aula magna'; na
sexta-feira última. O professor falou sobre a importância do ensino
superior, a integração entre universidade e comunidade, a

valorização do corpo docente e a importância das parcerias no

processo de humanização do cidadão.

o Grupo OPTe (Oficina Permanente de Técnicas Circenses), de
Pelotas (RS) encantou o publico na última noite de domingo no

Grande Teatro da Scar (Sociedade Cultura Artística). O grupo
apresentou a peça "Tholl, Imagem e Sonho" que incorpora
elementos circenses como a dança o teatro e a música.

Falecimentos
Falec�uàs 12:30h do dia 18/2, o senhora EnaideTereza Bassane,
com idadéde 46 anos. O velório foi realizado no Salão da Igreja
Nossa Senhora de Lurdes e o sepultamento no cemitério do Rio
Molha.

Encontros de Pais:
Família e Escola

caminhando juntos

o Colégio Marista São Luís reinicia as atividades'
escolares promovendomomentos de reflexão acerca do
desenvolvimento da criança e do adolescente, do papel
da escola e das inovações para este ano. De acordo com o

Calendário escolar enviado aos Pais, os Encontros ocorrem
por setores desde a semana passada e nesta terça-feira,
22/02 teremos o Encontro dos Pais do Ensino
Fundamental I.

Na oportunidade, a Direção, a Equipe Pedagógica e o

Corpo Docente estão a disposição para esclarecer dúvidas
e orientar as famílias com relação às atividades que serão
desenvolvidas durante este ano.

Desta forma, o Marista vai de encontro a sua Missão
Educativa e ao princípio de que,"para educar épreciso
ser presença junto às crianças e adolescentes,
demonstrando-lhes que nos preocupamos com eles e

estamos atentos às suas necessidades': Certamente, o
maiór objetivo destes momentos é o de promover uma
cultura de parceria entre Família e Escola, para que ambas
caminhem na mesma direção, contribuindo na formação
de pessoas conscientes e solidárias.

TERÇA-FEIRA, 22 de fevereiro de 2005 �.IOjllJa[tltUlgul.
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Mais profissionais da saúde
para atender portadores de LER

MARIA HELENA DE MORAES

� Associação firmou
convênio com

massoterapeuta
Roberto da Rocha

]ARAGUÁ DO SUL - A

Associação dos Portadores da LER!
Dort acaba de firmar convênio com
omassa terapeuta Roberto Ferreira
da Rocha. Ele vai atender os

trabalhadores de todas as

categorias vítimas da lesão do

esforço repetitivo. A intenção, de
acordo com a presidente da
entidade, Márcia Círico, é firmar
convênio com outros profissionais.
"Já mantivemos contado com

fisioterapeuta, acupunturista e um

quiropraxista, que já demons
traram interesse em trabalhar
conosco", assinala Márcia,
lembrando que a parceria com

esses profissionais da área da saúde
teve início com a contratação do
médico do trabalho Roberto Ruiz,
que atende a clientela às quartas
feiras, na sede da entidade.

De acordo com o masso

terapeuta, os pacientes portadores
de Ler encaminhados através da

Associação terão 25% de desconto
no preço da consulta. O

importante, na avaliação de Rocha,
é o trabalho que será desenvolvido.
''A intenção é prevenir e oferecer
melhor qualidade de vida para as

Presidente da Associação, Márcia Círico, conversa com mais uma portadora de LER, na sede da entidade

pessoas que já desenvolveram a

doença", explica Rocha. Ele

entregou projeto na Associação
detalhando o trabalho que

pretende realizar. Entre as propostas,
ele destaca a ginástica laboral,
realizada dentro das fábricas, o que
evitaria a doença. "O custo poderia
ser, dividido entre o próprio
trabalhador e a empresa", propõe.

Desde que a Associação passou
a oferecer atendimento médico

especializado, 28 pessoas já se

Hospital Santo Antônio ganha
gerador de enetgia elétrica

GUARAMIRIM - o Hospital
Muniotpal Santo Antônio

inaugurou ontem o grupo gerador
de energia elétrica de emergência,
totalmente automatizado. Com

potência de 35 KVA e autonomia

de dez horas, o gerador vai suprir, em
caso de necessidade, o centro

cirúrgico, amaternidade eoberçário.
O projeto foi iniciadoemoutubro

do ano passado e foi entregue ao

hospitalem 10 de janeiro. Segundo
o prefeito Mário Sérgio Peixer, a

instalação foi adiada enquanto o

hospital era adaptado ao sistema e

"por que tivemos que negociar com
a Celesc uma dívida de R$ 180mil,
que está sendo paga em parcelas".

O gerador foi desenvolvido em
cooperação entre aWegQuímica,

responsável pela montagem
. eletrônica, e pelaWeg automação,
que doou os equipamentos, o desen
volvimento doprojeto e amontagem
dopainel eletrônico. "O sistema pode
ser alimentado enquanto funciona,
mas este procedimento não é

recomendado, só em casos de

emergência", afirmou o responsável
pelo projeto, FernandoAltini.

As três alas abastecidas pelo
gerador atualmente realiza na única
sala do centro cirúrgico 140 cirurgias
pormês, namaternidade são 151eitos
disponíveis e noberçáriomais quatro.
"Com o funcionamento deste

gerador o hospital está mais

adaptado às necessidades do dia-a
dia da população", o gestor do

hospital, Silvio finardi.
RAPHAEL GÜNTHER

O gerador funciona com um motor de auto";óvel acoplado

consultaram comomédicoRoberto
Ruiz e mais 39 estão na lista de

espera. "Na quarta-feira da semana
passada foram 50 pessoas atendidas

pelo médico, o que prova a

gravidade do problema", assinala
Márcia, portadora de Ler desde

1994. Márcia trabalhava em uma

fábrica têxtil da região e tem

tendinite nos dois braços.
Ontem à tarde, mais uma

portadora de Ler procurou a

Associação. Embora tenha prefe-

rido não se identificar por receio
de ser demitida, a operário do setor
químico contou que há um ano

sente dores no ombro esquerdo. "Já
consultei com vários médicos,
Tenho tendinite, mas nenhum
médicome dá atestado afirmando

que é Ler", lamenta a trabalha

dora, que, aos 27 anos, sente difi
culdade até para pentear os cabe- .

los. Até agora, segundo Márcia,
foram encaminhados quatro pedi
dos de aposentadoria por invalidez.

Trabalhadores do vestuário

reivindicam reajuste salarial

]ARAGUÁ DO SUL - Reajuste
salarial com base em 100% da

variação acumulada pelo ICV -

Dieese (Índice deCusto deVida do
Departamento lntersindical de
Estatísticas e Estudos Sócio

Econômicos), aumento salarial de
8% e piso equivalente a três salários

mínimos, além de participação nos
lucros a ser paga semestralmente a

todos os trabalhadores do vestuário
na microrregião. Estas são as

principais cláusulas econômicas a

serem negociadaspeloSindicato dos
Trabalhadores do Vestuário para a

data-base 2005/2006 da categoria.A

pauta de reivindicações foi aprovada
durante assembléia realizada na

manhã de sábado último, com a

presença de aproximadamentemil
trabalhadores.

Segundo o Dieese, o ICV
acumulado de IOdemaio de 2004 a

janeiro deste ano é de 6,74, restando
ainda a ser apurada a variação dos
meses de fevereiro, março e. abril,
para os trabalhadores com data-base
em IOde maioA campanha salarial
tem com slogan"Vista essa camisa e

lute porseus direitos". De acordo com
o presidente do Sindicato, Gildo
Antônio Alves, os salários estão

defasados. Lembrando aindaque o

piso salarial da categoria, em 2004, já
deveria ser superior a R$ 600,00, se
fossem acompanhados os reajustes a

partir de 1997, quando o valor era
deR$333,00.

Durante a assembléia foi
formada uma comissão de

trabalhadores, que vai negociar com
o sindicato patronal de Blumenau,
para a data-base dos trabalhadores
de Massaranduba, em IOde março,
e cornos patrões de Jaraguá doSul e
Fiesc, para a data-base dos
trabalhadores de Corupá,
Guaramirim, Jaraguádo Sul e

Schroeder.
Das 75 cláusulas incluídas no rol

de reivindicações, a Comissão

pretende priorizar 34, que

representam avanços em relação à

legislação trabalhista. Redução de

jornada de trabalho para 40 horas
semanais e horas extras estão entre
asprioridades.'

• A assembléia contou com

as presenças do presidente
do Sindicato da

Alimentação, Sérgio Eccel e

do deputado estadual
Dionei Walter da Silva.

• Aproximadamente mil
trabalhadores do setor

têxtil compareceram a

assembléia geral, realizada
sábado pela manhã.
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CARROS

Encontro revive a história do

esportivo mais famoso do país
JUlIMAR PIVATTO

... Amantes do Puma
se reuniram no

domingo, no
Parque Malwee

}ARAGUÁ DO SUL - Cerca de
25 pumeiros de todoo Estado
participaram, no domingo, do
Encontro Catarinense de Pumas,
no Parque Malwee. O evento foi
promovido pelo Puma Club do
Brasil - Santa Catarina, e tem

como objetivo reviver a história do
esportivo mais famoso do país.
Segundo o presidente do clube,
eleito durante o evento, Joélson
Boettcher, disse que o objetivo do
encontro é mostrar a nova geração
a capacidade que 9 Brasil tinha em
fazer carros esportivos, e que foi

perdida "por causa da produção em
série".

, O clube catarinense dos
amantes do Puma foi fundado em

2002. Ele é filiado ao Puma Club
do Brasil, que tem em mais sete

estados, além dos Estados Unidos
e

.

da Alemanha. O I Puma

começou a se destacar mais [10
ano de 1967, 'quando 125
unidades foram produzidas. No
ano seguinte, o modelo GT 1500

atingiu 151 carros vendidos e em

1969 a 272. Eles eram um sucesso,
mas possuíam uma característica

que sempre acompanhou os

ALEXANDRE BaGO

Jaques Claudino, de 21 anos, é o sócio mais novo do Puma Club de Santa Catarina

Solenidade marca o lançamento
da 33a Exposição de Orquídeas

]ARAGUÁ DO SUL " Orqui
dófilos de toda região estiveram,
na manhã de domingo, no

auditório da Unerj, para o

lançamento da 33a Exposição
Estadual de Orquídeas e

Bromélias. Na oportunidade, o

presidente da Adori (Agremiação
de Orquidofilia do Itapocu),
Adelino Murara, e da FCO

(Federação Cata r ine nse de

Orquidofilia), Ditmar Krambeck,
assinaram o convênio para a

realização da exposição. O evento

está marcado para os dias 4 a 6 de

março, no Parque Municipal de
Eventos.

Murara ressaltou a partici
pação dos sócios da região, para
que, pela primeira vez, Jaraguá do
Sul fosse sede do encontro. "É por

causa do engajamento deles que
conseguimos trazer para cá a

exposição", disse. A Adori
também comemora a parceria
com a Unerj. "Agora ternos a

nossa sede própria, que fica ane,xa
à universidade, com a

possibilidade de criarmos as

plantas", informou Murara.
Na oportunidade, Murara

também falou sobre o concurso

literário, que acontecerá paralelo
à exposição. Ele será destinado a

alunos da 5a a 8a série q terá como
tema "Plantas e Flores - Com o'

Meio Ambiente Feliz". Segundo
o presidente da Adori, o objetivo
é criar a conscientização de

preservação nas crianças e

incentivar a cultura da

orquidofilia.
ALEXANDRE BOGO

modelos à ar: os 60 cavalos que os

motores 1500cc ofereciam, não
eram condizentes com a

esportividade que suás linhas

sugeriam.
NOVA GERAÇÃO - Mas

não é somente a "velha guarda"
que é adepta à paixão pelo
esportivo. Um exemplo é Jaques'
Claudino, de 21 anos, morador de
Pomerode. Segundo ele, a paixão

pelo Puma começou quando tinha
dez anos e o pai comprou um. "Ele

comprou ummodeloGTS de 1974.
Foi a partir daí que eu comecei a

gostar do carro", lembrou Claudino,
que hoje é responsável pelo setor

de comunicação do clube.
Claudino tem ummodelo GTE

ano 1977. "Meu pai comprou logo
depois que eu fiz a carteira de
motorista. Ele sempre me

incentivou e fez questão de
verificar pessoàlmente o carro no
momento da compra". O rapaz tem

o maior cuidado com o carro e sai
com ele somente nos f�rq.is de 'I I

semana. "A mecânica dele não é

difícil. Pode-se comparar com o

motor da Brasília. O difícil é
encontrar os detalhes, como o

símbolo, o painel e as grades",
comentou. Adelino Murarâ assina o convênio para a realização da exposição

Abaixo-assinado reivindica mais atenção da Prefeitura

}ARAGUÁ DO SUL - Uma
reunião no último sábado reuniu a

diretoria daAmobasa (Associação
de Moradores do Bairro Santo

Antônio) com moradores e

representantes da Prefeitura

Municipal.O encontro se realizou
na Escola VitorMeirelles, onde os

moradores tiveram que enfrentar
filas para participardo encontro, que
marcou a entrega de dois abaixo
assinados para os representantes do

poder público municipal, além da

prestação de contas da atual
diretoria.

O primeiro abaixo-assinado, com
1.330 assinaturas,pediu a construção
do asfalto que liga o bairro até o

Centro e o bairro até o Nereu
Ramos. Segundo o presidente da

associação, João Fiamoncini, já foi
conversado com a nova

administração a respeito da

pavimentação das vias, e o que a

população quer é um prazo para a

solução. "Sabemos das condições
financeiras da prefeitura, mas a

população quer saber o que pode
ser resolvido ou não", comentou.

O segundo, com 1.185

assinaturas, pediu a construção de
uma área de lazer para os cerca de
novemil habitantes dos loteamentos
SantoAntônio e Souza. Fiamoncini
informou que o terreno para

construção já existe e eles levaram
os representantes da prefeitura para
conhecer o local. "Já temós um

espaço para a construção e

precisamos de um local para as

Moradores tiveram que enfrentar fila para entrar na reunião

atividades das pessoas do bairro".
PARTICIPAÇÃO - O

espaço da escola VitorMeirelles foi
pequeno para a participação dos
moradores do Bairro. Momentos
antes de começar a reunião, uma
longa fila foi formada na entrada
do estabelecimento, onde as pessoas
aguardavam tranqüilamente a sua

vez de assinar a ata de participação
e entrar na reunião.

Amigos da
Informação-
ij.0U!,i",�""� DE.ANALISES CLINiCAS LTDA.

371 0882 371 2322

'f'
.1

Um acidente na 5C-416, no Bairro Rio Cerro li, deixou ferido Renan

Hermann, cinco anos, com suspeita de fratura no nariz. Ele estava no

Fiesta, placa LYV-61 09, de Jaraguá do Sul, conduzida pelo pai, Renê
Hermann, 28, que estava com ferimentos no tórax. Segundo informações,
Renê teria perdido o controle do carro, vindo a sair da pista.

,_ •.. " , ,.",
.

o.

i
• BODY'BAI.A,NCE
• BODy COMBAT
�·B9DYJAM
a. BODYPUMP
., GINÁSTICA LOCALIZADA

� MUSCULAÇÃO
� NATAÇÃO ADULTO f;' iNFANTIl...

II POWERPOOL

I) NJDROCiNÁsnC.4

< '��LEXlBILlDADE DE HQRÁRI�S E DE MODA!"I.!!�DE..�

''''À;SEGUNDA À SEXTA, DAS 7H ÀS 24H, SEi'iI FECHAR AO MEIO-DIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPORTE TERÇA-FEIRA,22 de fevereiro de 2005 11 CORREIO DO POVO

TíTULO

Malwee conquista o primeiro título do ano
I

JULlMAR PIVATTO

.... Time jaraquaense
terminou com' 00%
de aproveitamento
na Taça Sul

JARAGUÁ DO SUL - Em noite

inspirada do ala Valdin, a Malwee
derrotou o Atlântico por 8x3' e
conquistou o título da Taça Sul de
Futsal. A partida aconteceu no

último sábado, emErechim (RS) , e

•

o time jaraguaense conseguiu o

ptimeiro título do ano. Hoje, aomeio
dia, a diretoria lança oficialmente a

Taça Brasil de Futsal, que começa
no dia 7 de março, e Jaraguá do Sul
será uma das sedes da primeira fase,
juntamente com a cidade de Carlos
Barbosa (RS).

Jogando em casa e com o apoio
da torcida, o Atlântico foi pra cima
logo no início da partida. Mas, aos
três minutos de jogo, Valdin rouba a

bola do goleiro Ivan e abre o placar
num belo gol de cobertura. Meio
minuto depois, William chuta
cruzado e Leco amplia de letra. O

terceiro gol saiu aos dezminutos com
Chico, após triangulação com

Antônio eXoxo.
O ptimeiro gol dos gaúchos saiu

logo em seguida, quando Sanandu
va aproveitou a falha de marcação
da Malwee. O jogo continuou em

ritmo acelerado e, na seqüência,
Xande toca pro meio da área pra
Valdin fazer 4xl. Sananduva
marcou o segundo doAtlântico aos

13 minutos, sem defesa para Bagé.
Dez segundos mais tarde Valdin
cobrou falta e fez 5 a 2. Em seguida,
aos 14'10", Valdin driblou o goleiro

Nadadores voltam com troféu de travessia
. JARAGUÁ DO SUL - Cinco

nadadores jaraguaenses voltaram
de Barra Velha com troféus da 4a
Etapa do Circuito Igor de Souza de
Maratonas Aquáticas. Foram três

primeiros lugares - José Carlos
Fagundes, na categoria Júnior,
Marlise Klemann, na Master D, e
Rodrigo Demarchi, na Juvenil- e
dois terceiros lugares - Denise
Dalleri, Master D, eWilliamMaul,
na Juvenil.

A prova tinha dois percursos:
1.200metros (curta) e 2.400metros
(longa). William e Rodrigo, da
equipeAjinc/Urbano, participaram
da primeira e -os outros três, da
Academia Impulso, competiram na

outra. No total, 175 atletas
participaram da competição.

Para Fagundes, que levou o

título na Júnior, omar estava bem
tranqüilo, o que não é
característico de travessias em

Barra Velha. "Esperava até que
estive mais agitado. Somente na

largada que estavamais difícil, mas

José Carlos Fagundes (centro) vence na categoria Júnior

depois estava bom;'. O atleta
comentou que, para as provas de
longa distância, é preciso ter uma
preparaçãomaior e também saber
agir com a cabeça. "Nas provasmais
curtas, o ideal é manter um ritmo

, forte desde o início, para garantir
uma boa colocação. Já nas longas, o
bom é administrar durante todo o

trajeto, sabendo a hora certa de
imporum ritmomais forte", avaliou

Fagundes.
Agora o nadador se prepara

para enfrentar os trêsmilmetros da
Travessia do Paru, nos dias 19 e 20
de março en;t Florianópolis. Essa é
a única etapa do Brasileiro que

passa no Estado, e acontecerá na
Praia de Jurerê, em Florianópolis.

,

Já a última etapa da Copa Igor
Souza acontece no dia 13 demarço,
emGaropaba.

Yuri Scaniello vence prova festiva de Kart
DA REDAÇÃO - Em uma prova'

com muita disputa em todas as

categorias, a corrida festiva da
inauguração da iluminação do mais
novo kartódromo de SantaCatarina,
o da cidade de Indaial, o piloto de
Florianópolis,YuriScaniellovenceu as

duas baterias da categoria Five Speed.
"Não foi fácil, mas conseguimos um

, bornresultado.Nossoprindpalobjetivo
.

era trabalharno novo chassidaMega
.

em lima pista mais travada do que a

de Florianópolis, onde normalmente
fazemos nossos testes", explicouYurL

A prova iniciou sábado pela

manhã comparticipação de pilotos de
Santa Catarina e do Paraná , com

treino livre para todas as cinco

categorias.Os treinos cronometrados
iniciaram às 16 horas e definiram as

posições no grid de largada. Na
categoria Five Speed o pole foi João
Homburg e Yuri largou na segunda
colocação.A disputa entre os dois foi
acirrada desde asprimeiras voltas até a
12ª quando Yuri conseguiu a

ultrapassagem e venceu a bateria. '�
pista de Indaial é muito difícil para
ultrapassar e tive que aguardar a

melhoroportunidade para conseguir

Piloto alagoano de Rali morre
em acidente no último sábado

DA REDAÇÃO - Um acidente
ocorrido na noite do último sábado
matou o piloto de rali alagoano
Guinter FranzOliveira, 23 anos, e o

•

amigo dele José Afonso de Farias
Mello. Os doismorreram após terem
'colidido a caminhonete em que
estavam com um ônibus, 'na
avenida Leste Oeste, nas

proximidades da: Rodoviária de
Maceió. O acidente deixou outras
duas pessoas feridas.

No carro, onde estavam os dois
rapazes, ainda havia a adolescente
Aline Araújo Ferreira, de 15 anos.

Ela e o motorista do ônibus, José
Cláudio de Lima do Carmo, de 51
anos, sofreram ferimentos por todo o

corpo e foram levados para o Pronto
Socorro deMaceió. Omotorista já
recebeu alta e a adolescente
permanece em observação no

hospital. Guinter começou a se

interessarpor automobilismo aos 13
anos e participava de competições
nas regiõesNorte eNordeste do País.
No ano passado, venceu duas delas:
uma em Pernambuco e outra na'
Paraíba. O piloto acumulavamais de
15 vitórias em competições de rali.

Guinter foi enterrado ontem, às
16 horas: no Cemitério Parque das
Flores, emMaceió.O amigo dele foi
enterrado no domingo. O laudo que
vai apontar _

a causa do acidente
deverá ficar pronto hoje.

assumir a ponta", disseScaniello.
Na segunda bateria largando na

frente, Yuri abriu uma distância de

segurança emanteve a liderança até
p final garanrindo a Vitória na prova.
"Foi um bom treino onde pudemos
ver que o novo chassi é bem
competitivo tanto nas pistas de alta
comonas travadas. Ter que largar atrás
na primeira bateria e Ir em busca da
liderança foimuitobom. Vamos fazer
mais um treino para testar os novos
motores antes da abertura do
campeonato que será em Indaial no
início demarço" ,finalizouYuri:

Ivan em jogada iniciada por Xande
para fazer o sexto gol daMalwee.

A segunda etapa começou
mostrando que os catarinenses

pretendiammanter o mesmo ritmo
da primeira etapa. Aos 2'40",
William, em triangulação com

Xande, ampliou para 7 a 2. Aos 4'
Messias chutou despretensiosamente
e Marcelinho, de cabeça, fez o

terceiro gol dos gaúchos. Nervosos
em quadra, os jogadores do
Atlântico acabaram ficando sem

Sananduva, expulso. Aos 18' Fíu,
em cobrança de pênalti, fez 8 a 3.

,f1sernantt
rita roais,
turta,

A�tJtNfAde v�dalb@A1 roaIs

Lon3tf;

::.
e

�Jump Teen �
� Natação para �
bebês �

�Natação e

� Power Jump
�BodyStep

,

� Body Balance
� Hidroginástica
�Musculação
�RPM

I �BodyPump

J;J��... B,D:�aC;:�.:�'. Hatha roga ,,- ._�
,'.

. -�.,.......",......

Epitácio �essoa 1081 . Centro
CEP 89251-100. Jaraguá do SUJ:. se

Fone (47) 2751862
aCàdeiniaimpulso@terra.com.br /Imfiúlso'

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

"'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•

Font"e�: www.casaecla.grq.br-

,.-.

A utilização de luvas de
couro também será de
muita utilidade para a

prevenção contra
cortes nas mãos. Após
a preparação dos
fragmentos que serão
utilizados, é hora de
montar ou fixar o

.

molde do desenho
sobre a superfície onde
será realizado o

mosaico.

MOSAICO

Ainda será necessário
fazer o rejunte para que
os espaços entre as peças
fiquem preenchidos e a

regularização da

superflcieseja total. Após
o rejunte, a limpeza final
deve ser feita com a

massa já seca. Passe
delicadamente uma

esponja de aço e após" um
pano seco.

A Arte milenar que veio do oriente
ainda provoca encantamento nos dias de hoje

,�"

As pastilhase
fragmentos
cerâmicos são
normalmente
coladas com

argamassa pronta de
cimento. O processo
é semelhante ao do
assentamento

convencional dos

azulejos- .

Após a colagem dos

fragmentos respeitando o

desenho do molde, a
preocupação é com a

regularização da superfície..
Para isso poderá ser

utilizada uma

desempenadeira comum,
batida sobre toda a

extensão do mosaico, para
que o mesmo fique bem
regularizado, sem
depressões ou ondulações

/
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10 VENDO APARTAMENTO ALTO PADRAo
Praia de Piçarras, 208 m2, mobiliado
(móveis sob medida), 1 suite, mais 2
dormitórios, banheiro social, ampla
cozinha, copa e estar integrados,

churrasqueira, amplo terraço, área de

serviço e garagem. R$ 300.000,00.
Recebo carro ou imóvel de menor valor
como parte da entrada. Parcelo saldo.

Contato com Silvia

47371-8227 ou 47 91025735

IMÓVEIS

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

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

L!W1dBID�
'1,','" Rua: José Etnmend n� 1617

CASAS
Vila Lenzi - em alvenaria, cl 184mts Rua Paraíba na 124
·Dormitórios, 1 Sala, 1 Cozinha, garagem para 3 carros outras

dependências.Valor: R$ 85,000,00

(51) 582-1739.
BARRA 00 SUL Vende-se
ou troca-se, cl 300m'. R$
3.500,00 + financ. Tr: 370-
1796.

ESTRADA NOVA Vende-

Vila Lenzi - em alvenaria Rua Francisco Pirman, 160mts construída
para sobrado 3 Dormitórios, 1 Sala, 1 Cozinha, 1 BWC, garagem
para 3 carros, Outras dependências Valor: R$ 90,000,00centro, alvenaria, 51: Bwc. SAN T O A N T Ô N I O

1 qto. c/ 90m' e terreno Vende-se, c/ 492 m'. c/
700m'. Tr: 374-5133. escritura. R$ 10.000,00.

Tr:371-2357.

W';;WiWiM
Schroeder I - em alvenaria, 8x12, casa possui 3 qtos, sala, copa,
bwc, gar. P/2 carros e outras dep. Também possui nos fundos uma

meia água 6x8 de alv. R$ 27.000,00

se, de madeira c/370 m'. c/
3 qtos. R$ 35.000,00. Tr: SCHOROEDER Troca-se à
376-3913. 100 mt da pref. por casa na

Barra. Tr: 374-1677.

Frente a Indumak, servidão SÃO LUís Aluga-se, cl 3
c/ 3. 3 34m'. R $ qtos. Tr: 370-2365. ou

135.000,OO.Tr: 371-2357. 9953-6121. CZERNIEWCZ Procura-se,
moça que já tenha p/ dividir
aluguel. Tr: 9903-2012.

BARRA VElHA Vende-se,
c/ 1 suíte, 5 qtos. 2 51. coz.
bwc. Imobiliados. Tr: 370-
2365. ou 9953-61 21.

ILHA DA FIGUEIRA -

BAENPENDI Vende-se, 1

ALUGA-SE Espaço p/
verdureira. Tr: 99.73-9654.

flORICULTURA Vende

se, ponto come. à 5 anos.

Tr: 370-041 2.
,

,
I

LOJA Vende-se ou troca
se clmáquinas de costura e

outros. Mob. Tr: 275-2885.
se, c/ 1000m'. Ribeirão

LOJA Vende-se, de roupa
Grande. Tr: 273-1860.

feminina.Tr: 370-0459.

SOBRADO
Vila Lenzi - em alvenaria 130mts, 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$12?,000,00

TERRENOS
Ponto comercial - Rua jorge Czenewicz na 37 esquina ao lado do
pama 1,300 m R$ 200.000,00

Ilha da Figueira - 17,50, 35 de fundos ao lado tratamento da
Samae. R$ 48.000,00

Vila Nova - próximo 25 de julho, 3540. R$ 40.000,00

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

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

2.0. 16V. 97. branco. R$
22.000,00. ou

R$16.500,OO. +

consórcio.Tr: 273-5542.

suíte, 2 qtos. 51 .coz. bwc. PROCURA-SE Casa pi VILA LENZI Vende-se cl
R$ 65,000. 00. Tr: 370- alugar, em rua principal. Tr: 525 m'. de madeira. R$
1417. 9932-2441. 65.000,OO.Tr: 371-2357. CENTRO Procura-se moça

pi dividir, mobiliado. Tr:
9113-9552.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.

I

PiÇARRAS Vende-se, ou VilA LENZI Aluga-se, c/
troca-se por chácara em 220m'. Tr: 371-8729.

Corupá. Tr: 375-0539. OMEGA Vende-se, 94. 2.2.
compl. Tr: 371-3708.

RIO CERRO Vende-se, 136
m' c/ 400m' de terreno. Tr:

CORUPÁ Vende-se, c/ 376-3225.
casa e ponto come. R$
85.000,00. Tr: 375-1674 ou

VILA lALAU Vende-se, -
PADARIA Vende-se, na

Ilha da Figueira cl clientela.
Tr: 276-0576.

2
VEíCULOS

sobrado come. e

residencial c/ 2 casas. Tr:
371-3132.

SI O Vende-se, 98. GNV. Tr:
9143-4000.

VENDE-SE Empresa
BARRA DO SUL Vende-se, prestadora de serviço. Tr:
12x30. Tr: 376-3425. 9905-3941 ou 370-6615.

SCHOROEDER Vende-se, VILA NOVA Vende-se, c/
64m' e terreno de 500m'. COMPRA-SE Terreno ou V EN D E _ S E B a r e
Tr: 370-7760 ou 8807-3574. casa na Vila Rau ou Estrada lanchonete. Tr: 370-6366.

VENDE-SE CASA

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

dep. Bairro Czemlewlcz.
R$ 65.000,00

Tr: 371-7963 ou 8406-9918

Centrais telefônicas Intelbras

�
I'
I

cinza. Tr: 373-1631. ASTRA - Vende-se, GL 99,
branco compl. ou troca-se

por astra ou corsa sedan.
Tr: 372-2907.

FUSCA - Compra-se, em

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

PREMIUM Vende-se, CSL
89 compl. R$ 6.000,00. ou
R$ 2.400,00. + financ. Tr:
273-0074. APOLO - Vende-se. gl. 1.8,

gasolina. 90. R$ 4.500,00
+5x de R$ 264,OOfixas. Tr:
9979-0605.

FUSCA - Vende-se, 81,
bom est. R$ 2.700,00. Tr:
8412-0929.

FUSCA - Vende-se, 81,
ótimo est. Tr: 9602-2747.ESCORT Vende-se, 97. APOLO - Vende-se, 90. c/

compl. R$ 13.800,00. rodas esportivas, AR, Tr:
Tr:9914-4191. 9141-2513. FUSCA - Vende-se, 75,

amarelo claro, lata, motor
1.600 R$ 2.500,00 Tr:
8806-9250.

-
CELTA Vende-se, 03 c/ UNO Vende-se,IE. 96. AR. ESCORT Vende-se, 98. CHEVETIE - Vende-se, 86.
opcionais. R$ 18.500,00. AL Tr: 276-0397. 1.6. 4 ptos. compl. Tr: 372- prata. R$ 3.500,00. Tr: 371-
Tr: 9914-4669. 0230. 9897 ou 9905-8113.

UNO Vende-se, 97/98. 2

pts. ótimo est. Tr: 9975- ESCORT Vende-se, 00. GL.
0931. . 1.8.TE.OH. aro alumínio. R$

16.800,00. Tr: 9967-9864.
TIPO Vende-se, IE, 85, i

CHEVETIE Vende-se, 86. preto. 4 pts.R$ 3.500,00 + ESCORT Vende-se, XR-3. CORSA - Vende-se, super.
RIO MOLHA Vende-se,2. prata. R$3.500,OO. Tr: 371- 31x de R$ 245,00. Tr: 376- 89. R$ 5.900,00. Tr: 372- 96c/aVdt/ar.Tr:371-7828.

VENDE-SE Na Walter Tr: 370-8563. 9897 ou 9905-8113. 3274 ou 9121-1745. 04000u 9144-81 06.
Marquadt c/ 1.111 m'. Tr:
370-8097.

Nova. Pago á vista. Tr:
VILA NOVA Vende-se, cl 9121-5932.
2 qtos, 1 suíte. semi
mobiliado. R$
130.000,OO.Tr: 9969-
4207.

VENDE-SE Lot. Miranda,
c/ 2 qtos. bwc. rancho.
toda murada. R$
40.000,00. Tr: 273-1627.

VilA NOVA C/ 1 250m'. cl
lagoa. R$ 3S.000,OO. Tr:
370-3141. CHÁCARA Vende-se, c/

12.500m' no Wigando
RIO MOLHA Vende-se. Tr: Meyer.Tr:370-3141.
370-8563.

CHEVETIE Vende-se, 93.
R$ 3.500,00 + 7x R$
370,00. :rr: 9928-4550.

FUSCA - Compra-se, à
CORSA - Vende-se, Sedan,. vista até R$2.000,OO. Tr:
01. prata. TE. AL. R$ 371-5917.
17.500,00. Tr: 9148-7162.

GOL - Vende-se, 90/91. R$
6.300,00. Tr: 276-0238 ou

8814-2127.

VENDE-SE Próx. à Pref.
c/305m'. c/ 4 qtos. R$
120.000,00. Tr: (47)326-
6565 ou 9982-0819.

RIO DA LUZ Vende-se, cl COMPRA-S1 Corsa ou Ká
1670m'. R$100.000,OO. Tr: até R$ 11.000,00. Tr: 371-

VENDE-SE Próx. Madri. c/ 370-8097. 0991-
781 m'. área central. R$
58.000,00. Tr: 9605-2252. MINI-CHACÁRA Vende- VECTRA Vende-se, CO. PALIO Vende-se, 4 pts. 98,

FUSCA - Vende-se, 69. R$
TEMPRA - Vende-se, 97 MONDEO Vende-se, ClX. 1.500,00. ou troca-se por

compl. R$ 12.000,00. Tr: 95.compl. Tr: 376-1372 computador. Tr: 371-2656.
8813-7745.

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

9143-0509.

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
Klt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

__I '.
FUSCA - Vende-se, 84.

� aceita-se troca. Tr: 370-
5577.

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

TELEFONIA

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

REDES-DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Feohado 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 pf portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PfB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

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

11,
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c,
z

�

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

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul - se

Fone (47r371-4000 Fax (47) 371-6124
caragua@câragua-�eiculos.com.br

)
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Peugeot compl.
Fiesta 2p ilrlOh

,

Aslra H31ch

Palio 2p
IIno Mille

Uno 4p 1.0

99

99

97

93

99

M

92

99

00

azul

cinza

praia

grafite
vermelho

prelo
branco

branca

verde

branco

azul

Rua Walter Marquardt • De front Ao &:'osto Cidade III
�. ; .���,•• c ::'":�;;:•• ;(.�}»

r- !',"C'
n� .. "��'?�·;:..v:,'�:,,;,,. �,':,,,�';:;, (!;:�;:,��_.. ,�.�,;j;::�:: I��., .,,::';�:;

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

G

Uno sx

�a c/opc.
Palio EX 4p
ParaU 1.0 C/opc
COIsa Sedan GL 1.6

Escorl GLX comp 1.8

Fieslal.0

Tipo IE 1.6 compl
Monza Gl

Omega GLS comp

Apolo
Fu�ca

Gol 1.0 4p comp
Golf Gl

Branco

Vermelho

Prata

Branco

Azul

Vermelho

Verde

Prata

Bordo

Branca
Prata

Bege
Cinza

Verde

G

G

G

G

G

GNV

G

G

G

G

G

G

G

G

Monza Sl 91.

Corsa Super 4p lidiaq 98

Vee!ra GlS 2.2 eomp 98

Astra Exp. Sedan comp 02

Corsa Classie Sedan 03

Meriv. 1.8 comp 04

Merival.U comp 03

Tempra IE eomp 95

Palio EX ydi!rvi.lird 00

Palio EX Vdiaqivite 4p 00

Palio ELX eomp 01

Palio EX 01

Palio Wek"nd ElX 01

04
G

G

2000

1998

1999

1998

1998

1991

1997

1995

199.4

1994

1990

1983

1998
1996

1996

Branco A

Praia G

Praia G

Prata G

Praia G

Prata F

Praia G

Fiesta 4p
Ka GI vit/aliaq/ld
Courier 1.6l

Flesta 4p
Fiesta Slre"t acitvidh

Courler 1.6l

Cinza G Kangu 1.6 complela
Branco G Seenie Exp 1.6 16V
Branco G Goll000l

Prelo GiGNV Gol Cll.6 MI

Vermo G

Branco G

Prata

Goll.0 GIII

Gol P 1.0 16V eomp

60112.0

373-0806
.

373-1881
NOVA AUTOMÓVEIS

Fone/Fax: 276-3466
GOL GIII PLUS
CUO 1.0, 4P
PALIO FIRE, 4P
ClIO 1.0 RL, 4P
FIESTA GL, 2P
SAVEIRO GIII, COMPLETA C/GNV
S10, COMPLETA CI GNV
ESGORT GlX, COMPLETO
CORSA WAGON GlS
GOL1.0
E,SCORT GL, 4P, COMPLETO Ci GllV
I)NO lAlllE SX
CORSA GL, 4P
PALIO u, 4P

�imnx��COMPlETO (-AR)

FlESTA,4P
ESCOR! HOBBYP
CORSA V/lHO
CORSA WHID
GOL 1.11 CI RODAS
CORSA WINO
VERONA GLM, COMPLETO
FlORIMO LX
BElHIA L
MONZA SLE

Veclra GLS 95

Vectra GiS 97

Veclra GlS 97

Vectra GNV 97

Corsa comp 97

Corsa Sedar, 99

Escort SW 9Q
Escor! GL �1
Escort GL cl ar 96

Tipo comp. 95

Uno EP 96

Gol cl ar dir. 00

Gol 91

Renault Senic comp. 00

Galt 1.11 GTI Turbo
TOyDta Carolla
Omega CD
Flesta 4p
'rempra Bv

Tempra Bv
Corsa 1.0
Saveiro 1.6
Gol i.s
Gol �.6
Bol8X
Uno EI'4p
Uno Mille
Escort HobbV
L·21l0 4p "omp
Escort Gnta
Escort GL 1.5
Escort L 1,6
Cltev/l.6
Cttevctt 1.0Juntar
Caravam fier.
Versales 4p
Fusca 1.500
Fusc:t
CU200
CO 125
Brasilla
U�10 c/baú

bege
verde

cinza

branco

cinza

prata
vermelho

azul

marrom

verde

azul

bege
verde

Ga!'i
Gas
(li:!s/GNV
üas
üas
üns
Gas
âas
âas
Ale
Ale
C.,

.

nas
flag
DI.
Gas

AIG
Ale
Ale
Co,
Gas/€\NV
Gas
Gas
Ga.
Gas
Ras
Gai;
Die

BRANCO
BRANCO
PRATA
BRANCO
PRATA
PRATA
CINZA
BEGE
CI�ZA
BRANCO
BRAllCO
PRATA
PRETO
ROXO
BOAOO
BRANCO
VERDE
RATA
ROXO
80RII0
8RMICO
PRATA
PRATA
BRANCO
PRATA
CINZA

R$ 13.000,00
R$ 18.500,00
RS 18.500,00
R$ 21.000,00
R$ 13.500,00
R$ 14.700,00
R$ 15.500,00
R$ 13.500,00
RS 10.500,00
R$ UOO,OO
R$ 8.500,00
R$ 18.000,00
R$ '1.000,00
R$ 28.000,00
R$ 28.000,00

Verd&
Prelo
Vlnhu
Cinza
Azul
êraeen
ürancn
Azul
Dranco
Wrdo
Verde
Cinza
AlUI
Preta
VerdlJ
Awl
Branco
seeneu
üluza
V/uho
Vinho

2004
2003
2003
2002
2001
2001
2001
2000
2000
1999
199B
1993
1991
1997
1997
1997
1996
1996
1996
1995
199<1
1994
1990
1990
198e
1988

Celta 4p cl ar
Gol1000 16vc/opc.
Gol1.8

Gol Plus

Fox4p
Astra Sedam 1.8 GL comp.

Palio EX 4p e opc.

Ranger Spiash compl 16 cc]
VectraGI.S

Fiesta Berson c/!lH

Fiesta Berson cl Ar

Blazer 2.4 compl + rodas

Clio4p

praia 03

cinza 0€1
branco 96

alui 95

verde 05

verde 99

verde 01

preta 94

branco 97

prelo 03

vermelho 03

branca 01

cinza 03

II

G

G

G

G

G

G

C/GNV

G

G

G

G

G

Brava SX 4p
Senie compt
Slrada el kit gas
Palio EX
Renaull.6
RLl
Tipo 4p
Honda Civic
Mercedes Cl BD
BMW Americana
Calibra
Kade!!
Pampa
fiesta Class
Corsa Wind
flesta novo

Kia lS
Omega ci kit gos
Voyage

03
00
01
97
98
98
96
94
95
95
95
98
93
00
95
03
00
94
91

Branco
Branco
BrancoCllo
Branco
Cinza
Vermelho
Azul
Branca
Preto
'Azul
Branca
Bordô'
Vermelho
Bordo
Branco
Azul

Gol Special
Gol Special
Gol GIII Power

Parali GIII
,

Gol16V

Golf GLK

Palio EX

Corsa Wind

Escorl HobbV
Peugeot 405

2000
2000
1991
1998
1996
1993
1995
1999
1995
1994
1983
1996
1994
1994
1996
t989
t98B
1984
19B7
1993
1990
1.995
1980
1971
1997
2000
1986
1901

GnU 1.6 sr cemp
Goll GI. 4p comp
Coll.0 Plus
Gol OU 1.8
Gol ClIl.S cl dI!
Gol CU
Gol Special
Go11.0 GIII4p
Santana QuanltJrI' 1.8 GL comp
VOYUg6
logus CL
Coll.000
'lJerOl�a guia compl. 2.0
Verona 6111.8
Escorl Hohhy
Escort 1.6 L
Pampa 1.8 CIi
Pampa GL
Coutier 1.6 � ur

Made!! SL
Mon,a Gl4p co••pl
Monza Ol
Mon'a SlE
Bleizcr DL
Palio 1.0
Tipo 1.6 tE 4p comp
Uno Mille
Uno CS
Palio 1.U
FUlio lX 1.01 compl

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

2.0/411 comp

1.0/ 4p vte.ldt

1.0 12p a/!j
1.0/2p Idt/aq

vermelho
alui

prata
bordô
prata
brancu
branco
bordô
bordô
preto
alui
azul
bordô
branco
bordô
bordô
preto
prata
prata
prata
bege
branco
aIlIl
cinza
branco
azul
branco

beyo
vtrmelho
v6rmelho

2002

'1999

2002

2000

1998

1995

2000

1997

1995

2001
1995
1996,
t995
1996
1996
2002
2000
1992
1984
1993
1994
1994
1994
'1994
1993
1990
1994
1998
1992
1995
1995
1990
1997
2000
1994
1994
1990
1998
1995

1978

2000

1992

1993

1993

2003
2000
1989

2001
1997

1996

2000
1985

preto
branco

branco

vermelha

branco

vermelho

praia
branco

.azul
uerde

Gol CL 1.6

Omega GLS 2.2
Monza SLE comp
I(ombi

Clio LR 1.6

F-lODO

Corsa Millenium 4p 1.0
Goll.8MI

BARRA VEICULOS

Vermelha

prelo
preto
azul
branca
cinza

preta
prata
Vermelho
Verde

branco
verde

Rua: Angelo Rubini s/n, Barra do Rio Cer�R$ 31.500,00
R$14.300,00
R$ 11.500,00
RS 11.300,00
RS 11.500,00
'RS 11.500,00
RS 13.900,00
RS 10.300,00
R$ tU.900,00
RS 3.800,00
R$ 8.800,00
R$ 8.300,00
R$ 9.300,00
R$ 8.900,00 '

RS 7.400,00
R$ 8.800,00
R$ 9.500.00
R$ 8.900,00
R$12.700,00
R$ 7.900,00
RS lt.300,00
RS 9.300.00
R$ 6.400,00
R$ 22.900,00
R$ 12.900,00
RS 9.300,00
RS 7.500,00
R$ 5.300,00
R$11.300,00
R$ 10.90U,00

Gol'16v

Gol! GTI comp
santana cl ar + dir

Aslra Sedan CO

Celta 2p
Corsa Sedan Classic

Corsa lA!ind 1.0 4p
Blazer OLX 2.8 4x4

Meriva 1.8 8u

Escorl GL 1.6

Fiesla Class 4p
Escorl L

MercedesBenz 608

favola Bandeirante

2000

1995

2000

2004

2001

2004

2.002
200Ó
2003

1995

1999

1988

1983

1999

gas

gas

gas

gas

gas

gas

gas

die

gas

gas

gas
ale

die

die

vermelho

branco

branco

bege
praia
prelo
branco

branco

prata
branco

vermelho

praia
branco

bege
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FINANCEIRA
VVotorantim I Finanças

'f]Árduíno1 Veículos
I Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

371·4225ompra Vende Troca Financia
u llUérWalt�r Marquar�t;JQ50SBarrá do ,Rio .Mol�a • Jar..gua ,dO SUl7 S�
I Escort GL 1.816V comp. Verde 1999
,

Fiorino furgão '1.5
Corrier GNV 1.6

� Corsa4p1.0

a
Santana GLS compl. 4p

� UnoSX1.0

D Chevette Junior 1.0
" Gol GL 1.8
, Chevette 1.6
, Hilux SW 4 dle.
<,

Santana GLS 2.0 comp.
ô,
Pampa L 1.8

CARROS NOVOS E USADOS

Branca

Branca

Prata
Azul

Branco

Azul

Azul

Vermelho

Cinza

Azul

Vermelha

Azul

2000

2000

2000

1992

1998

1992

1992

1986

1993

1988

1994

1993

W. BREITKOPF
Cominhõ�s e Ónibus

4p

BR280-Km53-Guaramirim (47) 373-0127
!

I',
Palio Flex comp

,

Palio Flre cl opcionais 4p

Palio EX 1.0 cl opcionais 4p

2004

2004

1999

2003

2003

1996

1995

1995

1983

Prata

02/02
Prata

Preta 02/02

Chassi Branco RS 62.000,00

RS 95.000,00

RS 138.000,00

RS 65.000,00

RS 47.000,00

Prata
04/04

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

Fiesta 1.0 4p

Saveiro 1.6 Ac/GNV 2p

2P

Branco

Branco

97/97
Vermelho

Vermelha Toyota Bandeirantes 4x4 99/99

Chassi Branca

Go1_l1.0

Go111.6 2p

2p

2p

S-10 AC/DH

Fusca 1.300 L

Corsa hatch clar 4p
Corsa Wlnd 2p
Corsa Sedan Super
Gol City GIII compl 4p
Gol Speclal 2p
Voyage CL

Fiesta GL 4p
Uno Mille Smart

Uno Mille Smart

Mille Flre Básico

Clio RN compl

branco

vermelho

prata

prata
branco

prata
branco

verde

azul

branco

prata

2002

1997

1999

2003

2002

1987

2001

2001

2001

2004

2001

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Fone: 370-2109

Senic RXE

Gol

Gol GIII8V

Gol LimplDes

Escort GL 1.6

Escort GL

Palio 4p

Flesta 4p clar

branco

bege
bord6
branco
branco

prata
azul
branco

bege
prata
bordô
vermelho

bego
branco
azul

G
G
G'
G
G
G
A
G
,G
A
A
G
Gi
G
G
G
G
G

Prata

Vermelho

Branco

Branco

Cinza

Vermelho

Vermelho

Prata

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

S10 Exocullvo
Veclra Gl
.ado"
Plck Up Co..o
Opala
TIpo
Tipo
Mondoo
.aCLX
Escort
Escort

Peugeot 405
Cllo RN 4p
Crypton
Moto l8R
81z 100
Sundow
Strada
Susukl
81z

prata
preto
branca
azul

proto
gralile
azul

prata
prata
prata
prata
branco

preto,

azul
rOlO

preto
preto
,preto

02

03

00

02

91

88

98

03

1999
2000
1991
1997
1987
1995
1995
1997
1998
1994
1993
1994
1997
1999

'G
G
G
G
G

1997
1997
2001
1998
2004

Branco

Clio RL 1.0 gas. a/q Itrv

Corolla XEI gas, 4p, compl. + bclaut

Corolla XLI 16V gas, 4p compl.

D-20 - die

Fies!a 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., comi.

2001

2001 RS 17.800,00

2001 R$ 30.500,00

2005 R$ 53.000,00

1989 R$ 19.500,00

2002 R$ 15.300,00

1999 R$ 13.400,00

1999 R$ 13.500,00

1996 R$ 11.300,00

2001 RS 13.300,00

2002 R$ 34.800,00

2000
'

Honda Civic comp teto+ couro
Galaxie 500
Saveiro
CB 450 DX
Bellna II GL
Monza SL/E
Pegeout 306
Silverado DLX
Dakota Sport 3.9 CI GNV
RD 350 R
Apolo GL
Paratl16V
Blazer GNV
DOdgelDart
Bug Duna 1.600
Peugot 307 SW comp
Palio ED
Celta 1.0 48Go11.0 1.0 O Plus
Santana GI 1.8 comp

prata

prata

grafite

prata

branca

branca

prata

branca

preta

Branca

verde

Carroçeria Prata

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

Rua Valdemar Grubba N° 3841 Centenario

FRONTAL Veículos
371·4570 / 376·2895 :

Chassi Azul

311-0802
311-8281

02

01

01

01

98

04

03

03

01
01
99
99
Ó4
02

02

01
01

00

Carroceira Branca

Exp, Antônio Carlos Ferreira, 130 • Centro· Jguá do Sul
Blaser 4Cc
Vectra Gl 2.0
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Wlnd 1.0 2p
Corsa Wlnd 1.0 2p
Corsa Super 1.0 2p
Kadett 1.8 2p
Uno Flre 1,0 4p
Uno Smart 1.0 4p
Uno IE 1.0 2p
Pano ED 1.0 2p
Gol Gllll.0 16v 4p
Kombl envld.
Escorl HObby
Escort Hobby
S102.22p
CG 125

Verde
Branca
Prata
Azul
Branca
Branca
Verde
Azul
Cinza
Azul

Bege
Branca
Verde
Prata

Branca
Vermelha
Prata
Branca
Vermelha

'ii
'í Vectra Gl5 2.2 comp
,
í V,clra 2.2 GLS comp

f Veetra 2.0 comp

� Celta VHC 2p

� Plck Up Corsa

,j Corsa Sedan 1.0 4p

Branco

Branco

1999 GHV

1998 'GHV

Tempra HLX campo

Branco 2003 Ga,
Gol1,O 2p

Santana 2.0 compPrata 2003 GHV

2002 GNV

2001 Ga,

2000 Ga,

1999 Ole

1999 GNV

1998 Alc

2000 Ga.

1997

Prata Megane RXE comp

Branco l·200 4x4 compl

] Corsa Wlnd 1.0
A �

'1 Grand Blaze, OLl 4.2 TB

i Blazer 2.2 comp

� Silverado Blazor

� Scenlc 2.0 comp

� 510 z-s Oelule comp.

Azul F·l000

F·l000 CD comp

Verona GLI 4p

Alla164 comp

Monza SI/E

Prata

Branco

aranco

AzuJ

Preta Calibra comp
" Vendemos seu veículo a preço de mercado!"

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

Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
GHV
Gas
Gas
Gas

Fiesta CIAR.
Fiesta completo
Flesta DH/lrio
Fiesta completo
EscorlGl/DH/lrio
.aGl
Ka
Escort GLX SW completo
Corsa Hatch(mod.novo)completo
Celta VHC 2p/Kit +
Corsal.6 4p c/opc.
Corsa sedan c/oPto
Celta 2p cl Kit +
Corsa Wind cl opc,
Corsa sedao c/oPto
Corsa sedan clopc,
Corsa 4p cl rodas! som
Corsal.64p c/opc.
Aslra sedan GlS completo
Vectra Gl compteto
Vectra CD compl. + GNV

'\Corsa 4p clopc
orsa2p 0/,

prelo 03
vermelho 03
branco 03
branco 03
prata 00
branco 00
prelo 98
verde 98
prata 04
prata 03
branco 02
branco 02
prata 01
branco 01
branco 01
praia 01
prata 01
branco 00

00
00
99
98 Clio Rl clAr + air bag
96
='''' p'.e,u.geoW�.",�J��.lj,q�.,,��.

branco

prata
branco

cinza.
prata
prata
Bordo
cinza
cinza

preto
branco
azul

prata
bege
prata
cinza

prata
verde

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

Gol16v power DH. trio
Sol plus16vAR/DH/lrava
Gol plus 16v c/opc.
Gol plus 16v ciope.
Gol16v 4p c/opc.
Pano Flre 4p oi AR
Pano Fire 4p c/opc.
Palio Fire 4p c/lrio
Palio EX Fire 2p c/opc.
Palio EX Fire 4p clAR
Pano EX 4p cltrlo
Palio ELX cl DH/trio
Clio expression completo
Scenic RT 1.6 completo
Scenic RT 1.6 completo
Scenic RXE(top de linhal
Scenic RT 1.6 completo
Scenic RT 1.6 c/opc. ,

Rua Pref.Waldemar
.

Grubba, 3727
Bairro Vieiras

310-2381

1998 Ga.Cinza

Tempra eompl
Veelra GL eompl
Golf an eomp
Monza el ar + GNV
Audi eompl
Goll000
6011000
Monza eompl - ar

Uno
Uno
Uno
Corsa Sedan el GNV
Corsa Super 4p
5-10 eompl
Pampa GL
Eseorl GL
Eseorl GL

Preto 1999 nas

Branco 2000 GNV

Branco 1999

1993

1989

1990

1994

1994

1988

1994

GHV

Azul Die

Prata Die

Verde Die

Bordo Alc

Azul

Azul

GNV

Alc

Vermelho Ga.

97
97
95
95
95
94
99

,90
91
88
96
00
98
96
96
93
95
95
03

1,

RS 12.000,00 !�
R$ 19.500,00 �
R$ 13.500,00 �R$11.800,00 '

R$ 32.000,00 f
R$ 7.900,00 t
R$ 12.500,00 "

R$ 6.700,00 t
R$ 6.800,00 i\

R$ 4.800,00 �.
R$ 9.000,00 �
R$ 19.000,00 &R$ 13.200,00 f:R$ 17.800,00

:: ::���:�� [
R$ 9.500,00 �
R$ 6.800,00 i

.,�����:?,�,,���,,4

)
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__I

" 97, 4pto, branco, compl. CI SANTANA - Vende-se,

� trava central Tr: 9936-1304 Quanto, GlS, 88. à ale.
ou371-8153. Cinza. R$ 4.800,00. Tr:

9146-2794.

-
DIZ Vende-se, 04. preta.
Tr: R$ 2.000,00 + 21x de

R$173,22. Tr: 370-0164.

trilha. 04. Tr: 9973-8618.

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

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

R$5.0000,00 + 20x R$
390,00 nego Tr: 370-9163.

PARATI SURF - Vende-
94/95. 1.8, azul. orig Lt e Id,
R$ 10.950,00. Tr: (47) 379-
1314 ou (47) 379-2573 ou

9161-1461.

compra - vende - troca - financia - novos e usados

I &!nrrmml'Ia""W"Ettli'.r.tMUIW,I. f)
SANTANA - Vende-se ou

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

DIZ Vende-se, vermo R$ VENDE-SE- XL. 125. 85. R$
4.200:00. Tr: 9973-8955 ou 1.900,00. Tr: 370-9115 ou
275-2135. 8405-9755.

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

clReginaldo ou Mônica.

G
G
G
A
A
G
G
GNV
G
A
G
R$ 6.500
A
G
G
G
G
A
G
O
G
G
G

Stratus comp 96
Goll.0 MI 97
Goll.8 (bola) 95
Chevette 89
Bellna L 1.6 86
Escort Europel GLX completo 98
Escort Ghla 89
Ford Landal em couro 80
Brasllla 80
Voyage 86
Jeep em couro/dh/freio a disco 65
Gol Preparado (De Corrida) 97
Opala SLE compl 89
Audl A3 1.8 T turbo 98
Fusca 77
Pampa 1.8 91
Omega Suprema GLS top linha, compl. 93
Elba 88
Gol 84
F-l000 Gab. Dupla comp. Turbo 84
Uno 1.6 comp 93
Escort Xr3 1.8 comp 91
Kadett vd e trv elt, e dir 93

verde met
branco

preto
bege
bege
azul
verde
azul
branca
verde
Bordo
Azul
Verde

preto
bege
prata
azul
azul
branco

prata
prata
azul
preto

PARATI - Vende-se, 92, SAVEIRO - Vende-se, 1.8,
i m p e c á v e I, r o das geração 3.01. Tr: (47) 373- CG Vende-se, Titan. 125.
esportivas. R$ 8.300,00. Tr: 1343. 01. cl partida. Vinho. R$
9979-0605. 3.700,00. Tr: 9973-0367.

VDR Vende-se, 125.02. Tr:
371-1335 ou 9953-1446.GOL - Vende-se, Special,

02102, desem., vd.v., doc.
Quitada até final 9, branco,
aceito troca menor vir. Tr:
370-4810 ou 8803-7468.

VOVAGE - Vende-se, 1.6,

-
PARATI - Vende-se, 92. 84, gás. preto, em bom est. CG Compra-se, 90 á 97. ou
impecável. R$ 8.000,00. Tr: R$ 3.600,00. Tr: 8806- estrada 97/98. Tr: 372-
9979-0605. 9250. 1580 ou 9995-1418.

F4000 - Vende-se, motor
MWM. R$ 16.000,00. Tr:
275-6515.

GOL I PLUS - Vende-se. 96.. SANTANA - Vende-se, CU.
Pessoa assume o financio 4 pts. 1.8. Tr: 276-0397.
ou entrego quitado. R$
10.500,00. Tr: 273-1860.

GOL - compra-se, 96 ou 97.
Tr: 372-2907.

GARELLI Vende-se, 90,
documentada.R$ 650,00.

. Tr:371-7341.
HONDA 150 Vende-se,04.
ou troca-se. Tr: 376-3225.

SANTANA - Vende-se,
GLS. 00. copl. 4pts. R$
8.100,00. Tr: 371-6238.

JIPE Vende-se, 76 pi
trilha. R$ 8.500,00. Tr:

SUZUKI Vende-se, 750F. 9933-6533.
94. raridade. R$17.500,00.
Tr:9914-4669.

GOL - Vende-se, branco
02102. AR. Aceito troca. Tr:
370-4810 ou 8803-7468.

APARELHO Vende-se, CD,
cl controle, frente
destacável. Tr: 370-8384.

SANTANA Vende-se,
GLS, 1.8, 87 à' ale. preto.
RD. VE. AR. OH. bancos de

PUMA Vende-se, GTS. 80
conversível. R$ 7.000,00.

TITAN Vende-se, 03. cl Tr: 9933-6533.
partida. Tr: 9973-8955.

PUMA Vende-se, 95 cl
VENDE-SE Tornado pi car: longa. Tr: 9963-5665.

GOL - Vende-se, special,
vermo 02102. Tr: 370-4810
ou 8803-7468.

CUR,bateria e amortece- VENDE-SE Rodas 15°.
dores novos. Tr: 9922- Rodão de aranha. R$
8567 ou 376-4387 ou 372- 1.000,00.-Tr: 275-0334 ou

6650. 8809-3544.
Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641

Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila LalauGOLF - Vende-se, gI1.8,MI,

C3 GLX 1.4 2004 Ab2 Aq
De Re Ve Te Lt Dt Cb

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

( ) 1
Ka 9S' Prata Aq Os
Lp Ve Te AI RI!

Marea ELX 99 azul
Aq Ac Dt Oh Ve Te

Celta Super 2003 preto
Aq Dt Lt Pc Vv

R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

Brava SX 02 Ac Oh
Ve, te Os Lp AI RI! Fn Cd

,

TODA LINHA DE ACESSORIOS
PICK-UP E AUTOMÓVEIS

I\n �
. •

�
acessórios autornotlvos

ir (47) �·72-2900
Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se
E-mail marangoni.autopecas@terra.com.br

o alto espírito de inovação está
presente no kit de

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

aparência de off-road.

VENHA CONHECER ESTA
NOVIDADE!

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

(47) 275-8400

(1) Mais Informações, na sua Concessionária Renault (2) Taxa de juros válida para o' Clio Authentíque 1 O 8V 2 portas 04/ 05 nas

seguintes condições: financiamento pelo CDC ( Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor do veículo + saldo
financiado em 24 vezes com 0,99% de juros" IOF .. R$ 2.15 por lâmina do 8oletoBancário, (3) Taxa de juros válida para o Scénic Alizé
t.6'16V 04105 nas seguintes condições: financiamento pelo CDC ( Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor do
veículo

'

.. saldo financiado em 18 vezes com 0% de juros+ IOF + RS 2,15 por lâmina do Boleto Bancário, Financiamento Renault
através da Cil! de Crédito, Financiamento e Investimento Renautt do B",siL Crédito sujetto a análise e aprovação de cadastro
Taxa<ieabertura de crédito não inclusa, As taxas poderão ser alteradas se houver mudanças significativas nomercado financeiro sem
prévio aviso, (4) Preço á vista do ClioAuthentique 1,0 8V 2 portas 04/05 com frete incluso para todo o Brasil, Não está incluso o
valo rde Pintura Metálica, (5) Preço à vista do Scénic Alizé t.e 16V Q4J05comAr- condicionado e 2 anos degatantia, Não está
inclusos O valor de Pintura metálica, Ofertas válidas na data de .

veiculação deste anúncio ou enquanto duraremos Estoques.Fotos
para fins publicitários, Algunsitens mostrados elou mencionados Fínaaeeíra Renanltsão opcionais elou referem-se

à

versões especificas, A Renauã lU
reserva -se ao direito de alteraras especfioações de seusveículos
sem prévioaviso, Preserve avida, Cintosde segurança em conjunto llroupe HtI Ililaque
com aír bags salvam vidas,

Rege Renault, Mais de 150 Concessionárias no Brasil, Vale do Itaiaí e Litoral Norte de se

Liberte
BLUMENAU
322·8800

ITAJAf
346·7400

JOINVILLE JARAGUÁ
435 . 3700 370 - 6006

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
TERÇA-FEIRA, 22 de Fevereiro de 2005

GUIA DE ,SERVI

DETETIVES PARTICULARES
- 1 a Habilitação

- Alteração de categoria
- Renovação

- Carteira provisória
- Segunda via

R� de Pedras e Concíeto

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto
Remoção de Rochas
Drenagem
Pavimentação c/ Laíotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes
Compressores de Ar
Loteamentos completos

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

Sigilo Absoluto

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

-' Recepcionista
Serviços de Límpesa e Conservação

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

Computador e Impressora
MELHOR PREÇO DA CIDADE

At-endimento a domicílio

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
,(� tÚ;� 4-��46 """ S�(-<J4. <4�-1<4 t4 4_ �'UJ4.'" �
��. �� --� étM,,��� 41"1«(iJUIJ

Tr.: 372-1309 ou 9123-7162

Disk Car®

Móveis Usados.
FIGUEIRA

Mensagens ao vivo e fanadas
rnelicadeza de quem envia, emoção de quem recebe!

276.2013 - 273-6097

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS-
370-3141

MÓVEIS NOVOS E USADOS

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

J Até 36 meses para pagar;
J Sem limite de idade;

.

J Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS;
.

J Empréstimo sem consulta ao SPC/SERASA (E fazemos empréstimos
. para servidqres publicos, estaduais ou federais, ativos ou inativos). Atendemos eles, elas e casais .

Realizamos todas as suas fantasias.
Atendemos moteis, hoteis e residência,

sem custo adicional.

Jaraguá do Sul e região.
Tratar: 9131-7231

Preços especiais para casals.«
SIGILO ABSOLUTO

VVILLE
REFRIGERAÇÕES
* Reformas e carga de gás
* Compra e venda de geladeiras
* Reformas R$ 150,00
* Carga de gás R$ 100,00

371-5917
,

Plantão: 9149-0840
Rua Joaquim Francisco de Paula, lote 16 • Chico de Paula

Aulas de Violão
(47) 275 34 75
(anexo à Fellows)

99759646

E-mail: ·sergio.guima@ig.com.brRua Epltáclo Pessoa, 555- Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




