
VENÂNCIO DA SILVA PORTO 1 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER 11923- 1936 • HONORATO TOMELlN 11937 - 1957 • EUGtNIO VICTOR SCHMÓCK6L 11958 - 2004 .YVONNE ALICE SCHMÓCKEL 12005

. I QUINTA,FElRAI N° 5.081 I R$1,25
....... , .,.-... ilIj,Jij.....1io. �"" _ ....* ...._ .. ,.,_,__..__......._ .._ ......... .."' .._ ......__.."""_.._....__�........_ •.•""�, , ....... .o,,"'" ..
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JUSTIFICATIVA

Raulino:"Alteração no regimento
busca a proporcionalidade"

- PAGINA3

ARTE

Exposição "Sonho, o despertar da procura': fica na Unerj ate 7 de março. Obras são de Lourival Macol - PAGINA6

NEGOCIAÇÃO

População espera a volta de
Falcão para equipe Malwee

Como não vem sendo aproveitado no time do São Paulo, o
torcedor jaraguaense gostaria de ver o melhor do mundo no

Futsal jogando no time da Malwee. Os dirigentes da equipe
estão negociando a volta do craque, que nos últimos jogos nem
foi relacionado pelo técnico Émerson Leão.

Segundo o supervisor técnico da Malwee, Kléber Rangel, essa questão
está a cargo exclusivamente da diretoria, e a equipe se preocupa agora,
somente com a disputa da Taça Brasil, que começa no próximo dia 3
de março, em Jaraguá do Sul. Falcão foi emprestado para o São Paulo
no final do ano passado, com contrato de seis meses. - PÁGINA 7
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CENTENÁRIO

Jantar comemora os 100'anos de

fundação do Rotary Internacional
- PÁGINAS

COMPETiÇÃO

Equipe de Bicicross espera
120 pilotos na Copa Jaraguá
Sem patrocínio, os dirigentes da equipe jaraguaense
resolveram bancar a competição. As provas começam às 13
horas deste sábado, no Parque Malwee.

_ PÁGINA 7

PREJufzo

Preço baixo inviabiliza a produção
e o comércio de banana na região

Há quatro
meses, os

bananícultores
registram

prejuízo coma
comercialização

da fruta
• PAGINA 4

- - -- -- - - ��- -------

INDICADOR ECONÔMICO

• Cotação U$$ Compra Venda

Comercié,ll
... .. :. .... _ 2,592_'_ __

2,594....

Paraf�19 . . 2,757 2,843
Turismo 2,520 2,690
• Cotação Euro Compra

3,423'

Venda

3,442
'CUB' R$:818,87 (fevereiro)
-Indlces Pontos Oscilação

��vespa ._

27.039 1,12%
_�__D_o_w_Jo_n.es J_9.68-º-- ,,_O,65_fo_.__ .

Nasdaq 2.031 0,05% .....

• Poupançá (%) 0,7069 '
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A política econômica do
.

governo Lula está produ
zindo dois brasis. Um
cantado em verso e em prosa

pela equipe do ministro

• Antônio Palocci, fundamen
tada nos resultados positivos
da balança comercial, no

aumento da produção'
industrial, na geração de

empregos, etc., e outro dos

juros altos, do crescimento

da inadimplência e, do
aumento de impostos. São

contradições que fogem à

compreensão dos mortais

comuns, mas que são

perfeitamente explicadas
pela lógica do economês.

Tanto assim que não causa

'nenhum constrangimento à

equipe econômica, muito
menos ao governo.

Segundo pesquisa divul

gada na terça-feira pela
Serasa, a inadimplência de

pessoas física e jurídica
subiu 11% nos dois primeiros
anos da administração

tar os impostos, num país que
é campeão mundial em

carga tributária. A Medida
Provisória 232 revela todo o

apetite arrecada tório da

equipe econômica.

Não obstante, vale
lembrar que, enquanto no

governo Lula, para a pessoa

jurídica, houve acréscimo de
3,2% na inadimplência,
entre 2001 e 2002, época da
queda na atividade, pro-

FRASES

vacada pelo apagão, e pela
crise que antecedeu a

eleição presidencial, a alta
foi de 30%. No caso da

pessoa física, houve um

aumento de 15,2% na

inadimplência nos dois
.

primeiros anos do governo
Lula, contra avanço de
57,7% no último biênio do
governo de FHC. O

crescimento menos intenso.
da inadimplência entre 2003
e 2004 se explica pela
realização de novos negócios,
motivados pelo desempenho
do setor exportador.

Na mesma linha das

contradições aparecem os

títulos protestados. Entre
2003 e 2004, o calote repre
sentou 46,5%, contra 48,5%
registrados nos dois anos

anteriores. ° segundo

índice em \ representa
tividade de calote foi o de

cheques sem fundos, J 7 ,5%
em 2003/2004, depois de

atingir 38%, em 2001/2002.
Se a economia está em cres

cimento, se há muita oferta
de crédito a juros baixos e

mais emprego, o que explica
o aumento do número de
títulos protestado e de

cheques devolvidos?
° desafio do governo

Lula é encontrar o equi
líbrio entre crescimento

econômico, inflação con

trolada e juros menores,

que incentivam a produção
(geração de emprego), mas

que não çausem euforia
demasiada para não

comprometer o processo. Por

enquanto., a equipe eco

nômica está preferindo
guiar-se .pelos ensinamentos
do ex-ministro Rubens

Ricupero: "O, que é bom a

gente mostra, o que é ruim

a gente esconde".

"Estamos bancando essa primeira prova do próprio bolso, na expectativa de sensibilizar algum
empresário a nos patrocinar. Caso contrário, a equipe jaraguaense pode acabar':

petista - de janeiro de 2003
a dezembro de 2004. No
biênio anterior, o crescimen

to do indicador havia sido de
55,2%. Na semana passada,
o Capam elevou mais uma

vez a taxa básica de juros,
mantendo a série de altas
iniciada em setembro. Além
do mais, o governo não

esconde o desejo de aumen-

.....O governo não esconde o desejo de
aumentar os impostos, num país que é

campeão mundial em carga tributárla

• ValdirMoretti, diretor da Equipe Jaraquaense de Bicicross, reclamando a falta de patrocínio para o esporte na cidade.

MundO I Pessoas & Fatos I
.... PALESTINA

Fatah aceita gabinete
propostoporQureia
o presidente da Autoridade Nacional Palestina,
Mahmoud Abbas, precisou intervir para abrandar
uma rebelião legislativa contra o primeiro
ministro Ahmed Ourela e conseguir a aprovação
do gabinete pela facção politica governista Fatah

depois de uma semana de impasse. Com isso, o
Parlamento palestino deverá se reunir hoje para
aprovar o novo gabinete, composto majo
ritariamente por tecnocratas e especialistas. Os
deputados da Fatah teriam insistido num

gabinete capaz de executar reformas numa AN P

amplamente suspeita de corrupção. A lista de
24 ministros contém 20 novos nomes. (AE)

.... ITÁLIA

Europeus desconfiam de
tom conciliatório de Bush
As palavras podem ser mais conciliatórias, mas
muitos europeus ainda sentem que o caubói
ainda está lá. Os esforços esta semana de

George Bush para sensibilizar os lideres

europeus parecem ter produzido pelo menos

um degelo oficial, mas cidadãos do continente
continuam altamente resistentes à ofensiva
charmosa de um homem considerado por eles
como perigoso e irresponsável. Acima detudo,
os europeus colocam um pé atrás frente à

mensagem subliminar sob toda conversa doce
da secretária de Estado Condoleezza ,Rice e do
próprio Bush."Não precisamosde você.Caubóf
lia-se numa faixa de protesto. (AE)

.... IRÃ

Sobepara 500onúmero
demortos pelo terremoto
As equipes de resgate não param de encontrar

corpos entre os escombros no povoado de
Hotkan e outras aldeiasaa região, no (rã,atingido
por um terremoto de 6,4 graus na escala Richter,
elevando para 500o número demorto pelo abalo
sfsmico.Autoridades locais temem que o número
de mortos aumente ainda mais à medida que as

equipes de busca acompanhadas por cães

farejadores continuarem revirando os escom

bros em busca de sobreviventes. Depois de mais
de 24 horas expostos ao frio e à chuva na pobre
região montanhosa. Em 2003, um terremoto

matou cerca de 30 mil na cidade de Bam. (AE)

.... EUA

Aumentam danos com
mais chuvas naCalifórnia
Fortes chuvas no sul da Califórnia causaram

deslizamentos de terra que encobriram
residências e o lodo bloqueou estradas. Nove

pessoas morreram até agora em conse

qüência das tempestades que começaram na

,semana passada. A média anual de pre-
cipitação no centro de Los Angeles oscila ao

redor dos 381 milfmetros, mas o total desde
sexta-feira passada já alcançou os 232
milfmetros. Nos oito meses transcorridos
desde 10 de julho, quando a Califórnia. começa
a medir sua precipitação anual, caiu em Los

Angeles 872 millmetros de chuva. É o terceiro
ano mais chuvoso já registrado na cidade. (AE)

,
.... OEA

Chancelerdenuncia complô
: paramatarHugoChávez
O chanceler da Venezuela, Ali Rodrfguez,
denunciou na OEA (Organização dos Estados

Americanos) a existência de um complô visando
"liquidar fisicamente" o presidente Hugo Chávez.

Ele não revelou quem éstaría portrásde tais planos,
"corroborados" pelos serviços de inteligência
venezuelanos. Chávez já acusou várias vezes os

Estados Unidos de estarem tramando contra sua

vida. O 'Departamento de Estado estadunidense
considera a acusação "ridfcula':"Não podemos
desprezar as informações de nossos organismos
de inteligência que assinalam intenções de

liquidar o presidente; reforçou Rodriguez. (AE)

.... ÁSIA

Inverno rigoroso causa'
centenas demortes
Temperaturas çongelantes, avalanches de neve
e falta de comida já provocaram mais de 800

mortes no pior inverno dos últimos anos nas

regiões montanhosas do Afeganistão, do
Paquistão e da lndla. Desde a última sexta-feira,
229 pessoas morreram somente na Caxemira.
No Paquistão, a mais recente temporada de
frio já causou a morte de 346 pessoas. Apesar
de as autoridades afegãs não terem apresentado
estimativa confiável, a Cruz Vermelha assegura
que pelo menos 260 pessoas já morreram por
causa do frio. Helicópteros lançam comida,
cobertores e outros suprimentos emergenciais
para ajudar pessoas isoladas. (AE)
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SUA OPINIÃO

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.

Estamos perdendo nossas

hidrelétricas e nosso

patrimônio natural

GermanoWoehIJr.*

Não há dúvidas de que precisamos de energia elétrica'

para desenvolver o País, mas será que a única solução desse

problema é a construção de novas hidrelétricas? Que tal nos

preocuparmos um pouco em cuidar das hidrelétricas já
implantadas? O que está deixando os empreendedores tão

alucinados, querendo construir hidrelétricas de qualquer jeito,
em qualquer lugar, passando por cima das leis ambientais?

Seria a linha .especíal de financiamento público (com juros
subsidiados) do BNDES? Neste caso, não seria mais racional

algum tipo de incentivo para estimular a conservação da
natureza' para, assim, prolongar a vida útil das represas e

-

aumentar a capacidade de geração das hidrelétricas já
instaladas? Chegou a hora de calcularmos o valor real dos

serviços prestados por uma natureza preservada, condição
única para produção de água em abundância e de qualidade.

Boa parte das represas das hidrelétricas em operação está

com problemas gravíssimos de assoreamento, causado pelo,
arraste de sedimentos em conseqüência da destruição da mata

ciliar, que é rigorosamente protegida por lei, mas devido à

fiscalização deficiente o problema tem atingido proporções
preocupantes; desmatamentos também secam as nascentes

(rebaixam o lençol freático) e provocam alterações climáticas,
o que reduz drasticamente o volume de água nos rios; o
aumento da poluição das águas (por sedimentos) também
aumenta os custos de manutenção das turbinas, além da

redução do tempo de vida útil. Então, não seria muito mais
. racional atacarmos estes problemas, que são relativamente

simples?
A capacidade instalada das hidrelétricas no País é superior

a 120 mil MW, mas a energia gerada é de apenas 72 mil MW.

Alguém deveria explicar o porquê dessa discrepância. O que
está faltando para atingirmos a capacidade instalada? Ou os

números estariam superestimados?
É importante isso ser esclarecido para a sociedade porque

as últimas áreas preservadas da já arrasada mata Atlântica,
por exemplo, estão em jogo, correndo perigo por conta dos

projetos de construção de hidrelétrica que pipocam por todos
os lugares. Nem as belíssimas cachoeiras da serra do Mar

escapam, com as chamadas pequenas centrais hidrelétricas

(PCH), que consistem em desviar a água das cachoeiras por
uma tubulação, aproveitando o desnível natural do lugar.

Um caso particularmente relevante é o projeto de uma

PCH na Serra do Mar (protegida pela Constituição Federal),
em Corupá, SC, no rio da Bruaca. Este projeto, PCH- Bruaca, ,

com financiamento do BNDES, promete gerar 2 MW, e vai

desviar a água de uma cachoeira de 96 metros de altura, que
tem um valor histórico para a população local e é a mais

vistosa, o cartão postal da cidade. Mas os danos não param

por aí: vão transpor rios e o desviar o rio Bruacas, secando seu

leito por cerca de 3 km, com várias outras cachoeiras menores,
trecho que corta uma área de mata Atlântica original
(virgem).

* Instituto Rã-bugio para Conservação da Biodiversidade
Guaramirim, SC - tel, (12) 3947-5424 e-rnalk germano@ra
bugio.org.br - www.ra-bugio.org.br
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POLíTICA

OSAICO�MAURrllooEcARV�LHO-----------'----------------,
� Descaso
Apesar das insistentes cobranças, a

Secretaria de Finanças de Jaraguá do
Sul se recusa a apurar as denúncias
de que ex-secretários da administra
ção Irineu Pasold (PSDB) receberam,
em dezembro; um gordo contracheque.
Desde o início do ano, a reportagem
do Correio do Povo tenta obter da
secretaria as informações oficiais
sobre o fato, sem sucesso. Além de
direito da população em saber o que
se fez com o dinheiro do seu imposto,
é obrigação do poder público
informá-Ia.

� Surpresa
A pesquisa realizada na região sobre
os potenciais candidatos a deputado
estadual no ano que vem traz algumas
surpresas como a que coloca os

vereadores Dleter Jassen (PP) e Pedro
Garcia (PMDB) à frente do ex-deputado
federal Vicente Caropreso (PSDB), além
de apontar ilustres desconhecidos à
frente de ex-prefeitos, ex-deputados e

de atuais prefeitos.
Nelson Eichstaedt está à frente dos

prefeitos reeleitos Mário Sérgio Peixe r e
Dávio Leu, do PFL, e do ex-prefeitos do
PMDBOsvaldoJurke LuizCarlosTamanini.

� Satisfação
Apesar da distância até as eleições de
outubro de 2006, o presidente da Câmara
de Jaraguá do Sul, Ronaldo Raulino (PL),
não esconde o contentamento com a

pesquisa de intenção de votos para

deputado estadual que o coloca entre os

primeiro na preferência da população, ao
lado do deputado Dioneida Silva (PT),da
vice-prefeito Rosemeire Vasel (PTB) e da
ex-secretária de Bem-estar Social, Cedia
Konell (PMDB).
Raulino aparece com 11 %. Muito bom

para quem está há dois meses em cargo
·eletivo.

� Eleição
Hoje, a partir das 19h30, no auditório
do Sindicato da Construção Civil e do

Mobiliário, acontece a eleição da nova

diretoria da Ujam (UniãoJaraguaense
de Associações de .Moradores) para
um mandato de dois anos.

Apenas uma chapa se inscreveu.

Encabeçada por Justino da Luz

(Estrada Nova), tem como vices

presidente Valdlr dos Santos (Rio
Molha) e Valcir Cardoso (Ilha da

Figueira). Ao todo, são 19 diretores,
17 da chapa, um indicado pela
Prefeitura e outro pelas associações.

� Transplante
Circula na Internet a informação que o

Hospital dos Olhos de Sorocaba (SP),
conveniado com o SUS, tem capa
cidade para realizar cerca de 300

transplantes de córreas por mês, que
possui estoque suficiente para atender
a demanda, mas está realizando apro
ximadamente 180 cirurgias mensais

por falta de pacientes,
Segundo a informação, as córneas

excedentes são descartadas por ultra

passarem o prazo de utilização. Para'
quem quiser conferir, o telefone do

hospital é (15) 212.9000.

PROPOSTA

I Oionei d,e�ende .a implanta�ão
de ,conSOCIO regional de saude

.... Deputado prometeu
intermediar as

reivindicações com

o governo federal

]ARAGUÁ DO SUL - Em
recentes visitas aos hospitais da

região, o deputado Dionei da Silva
(PT) defendeu a implantação do
consórcio regional de saúde. O

parlamentar ressaltou a

_ importância de pensar a saúde

pública de forma regional. Disse
que é importante discutir com os

prefeitos a criação de um consórcio

entre os municípios vizinhos,
"pensando .numa lógica de

regionalizar o atendimento de
saúde". Segundo ele, os consórcios
de saúde remuneram melhor e

facilitam a compra de exames e

serviços a um custo menor.

Esta semana, o deputado
iniciou uma série de visitas oficiais
aos hospitais da região. Esteve no
Hospital e Maternidade Jaraguá e

no Hospital Santo Antônio, de
Guaramirim. Dionei, que vai

integrar a Comissão de Saúde na
Assembléia Legislativa, colocou o

mandato à disposição das

instituições para intermediar

reivindicações junto ao governodo
Estado e discutiu com os hospitais
a, implantação de consórcios

Em conversa com Hilário Dalmann, Dionei se comprometeu ajudar os hospitais da região

regionais de saúde.
O diretor do Hospital e

Maternidade Jaraguá, Hilário
Dalmann, lembrou que a visita de
Dionei foi a primeira feita ,

oficialmente por um deputado. Na
oportunidade, apresentou ao

parlamentar petista o projeto de

ampliação da unidade hospitalar,
que pretende construir um prédio
de três pavimentos, disponi
bilizando 100 leitos, dos quais 20
para a UTr. Dionei disse que
pretende se reunir com secretário'

de Estado da Saúde, Dado
Cherem, já nos próximos dias, para
apresentar o projeto de ampliação
do hospital, buscando recursos para
viabilizar a obra. Segundo Dionei,
o governo do Estado está

financiandó a instalação de UTls
em pólos regionais, como é o caso
de Jaraguá do Sul.

GUARAMIRIM - Dionei
informou o secretáriomunicipal de
Saúde, Luiz Pereira, que conversou
com Scherem sobre a alteração do
projeto de refonnadoHospitalSanto

Antônio. No projeto, o município
solicitou recursos para reformar o

hospital, e mais tarde optou por não
reformar, mas construir. Os recursos,
na ordem de R$ 100 mil, já estão

disponíveis, mas a liberação
depende da alteração do projeto.

Dionei também foi informado
sobre as dificuldades financeiras

pelasquais oHospitalSantoAntônio
passa, em função do represamento,
pelogovernoestadual, dopagamento
das AIHs (Autorizações de Inter

naçãoHospitalar).

Vereadores aprovam alterações noReiimento Interno daCâmara

,
I.

I
I
l

os demais, assim, nada mais justo
do que participar de cornissões",
justificou, acrescentando que a

redução do número de
vereadores exigiu os reajustes:
"Com quatro comissões e sete

vereadores era praticamente
inviável os trabalhos", completou
o presidente.

A mesma linha foi defendida
por Lesmann, Lika e, pelo
vereador Dieter Jassen (PP). Os
dois primeiros beneficiados
dire tos da revogação do
parágrafo segundo do Artigo 58.
Sem a alteração Lessmann, um
especialista legislativo, estaria
fora das comissões e o PT não
teria .

representante nas

comissões, ferindo o'princípio da

proporcionalidade.

• A Câmara de Jaraguá do
Sul aprovou, por
unanimidade, projeto de

resolução, de autoria da
Mesa Diretora, que altera
os artigos 49, 81, 82 e

revoga os artigos 83 e 84,
além do segundo
parágrafo do Artigo 58.

• Com á revogação do
segundo parágrafo do

Artigo 58, os integrantes
.da Mesa Diretora e os

suplentes poderão
integrar as comissões

parlamentares.

Paulo Bauer diz que eleição de
Cavalcanti fortalece, oposição

]ARAGUÁ DO SUL - ''A votação
de Severino foimuito mais para que
houvesse umamudança de postura
política, para o fortalecimento da

oposição e também para que o

governo passasse a discutir mais
detalhadamente os projetos". A
declaração é do deputado federal
Paulo Bauer (PFL), referindo-se à

eleição do deputado Severino
Cavalcanti (PP) à presidência da
Câmara Federal. Cavalcanti
recebeu 300 votos, contra 195 de '

Luiz Eduardo Greenhalgh (PT),
candidato da base governista.

Bauer esteve no município na
última segunda-feira acompa
nhando a executiva estadual do

partido e o presidente Raimundo
Colombo, candidato virtual da

legenda.a governador..Na ocasião,
o parlamentar disse que durante
dois anos o Congresso aprovou

"todos os projetos do governo,

enquanto as alterações que os

deputados queriam promover.

sequermereceram consideração".
"Votei no Severino porque achei

que era hora de impor uma derrota
maiúscula à proposta do governo
do PT", argumentou.

O deputado também criticou a

Medida Provisória 232, que entrará
em vigor a partir de 1 o de março. A

medida, editada em 31 de
deze:nbro, corrige a tabela do

Imposto de Renda em 10%,
aumenta de 32% para 40% a CSLL

(Contribuição Social sobre Lucro
Líquido) das empresas prestadoras
de serviço e também prevê

, cobrança de Imposto. de Renda
para produtors rurais e empresas
prestadoras, de serviços. "Não se

vive mais nos tempos da ditadura
da Medida Provisória", disse.

Bauer: "Votei no
Severino porque

achei que 'era
hora de impor
uma derrota
maiúscula à

proposta do
governo do PT"

Presidente pede urgência na

votação do reajuste salarial

DA REDAÇÃO - Segundo o

Site do Terra, o projeto que
aumenta os salários dos deputados
federais de R$ 12.847 para R$ 21,5
mil, que equivale à equiparação
com o teto salarial do Supremo
Tribunal Federal, deve ser

encaminhado para votação na

próxima semana, em regime de
urgência, a pedido do novo

, presidente da Câmara, Severino
Cavalcanti (PP-PE).

Os deputados já estão

recolhendo assinaturas para
votação, São necessárias as

assinaturas de 257 deputados, a
maioria simples dos parlamentares.
Está previsto também aumento de

]ARAGUÁ DO SUL - Por - poderão integrar as comissões.
unanimidade, a Câmara de Lessmann vai para as comissões
Vereadores aprovou, na sessão da de Redação, Justiça e Redação
última segunda-feira, projeto de Final e de Finanças e Orçamento.
resolução que altera os artigos 49, Já Lika será membro da Comissão
81,82 e revoga os artigos 83 e 84, de Educação, Cultura, Esporte,
além do segundo parágrafo do Saúde e Assistência Social. Há
Artigo 58. A proposta reduz de ainda a possibilidade do vereador
seis para quatro o número de Jaime Negherbon (PT) ocupar a
comissões parlamentares ,e dá Comissão de Educação, Cultura,
nova redação aos artigos 81 e82. Esporte, Saúde e Assistência
'Porém, o que causou mudanças Social no lugar do vereador
mais significativa foi a revogação Carione Pavanello (PFL), que
do segundo parágrafo do Artigo ameaçou renunciar ao cargo.
58, que impedia a participação /' O presidente da Câmara,
dos integrantes da Mesa Diretora Ronaldo Raulino (PL) disse que
e dos suplentes nas comissões. o projeto buscou estabelecer o

Com a alteração, os vereado- princípio da representatividade é
res Ruy Lessmann (PDT) - da proporcionalidade. "Enquanto
suplente - e Jurandir Michels, o vereador, o suplente tem .as
Lika (PT) - primeiro-secretário mesmos direitos e obrigações que

25% da verba de gabinete�
Promessa de campanha de
Cavalcanti, o projeto provocou

reação imediata de parlamentares
contrários ao reajuste.

"Esse aumento é imoral.
Vamos trabalhar para que esse voto

seja nominal. Essesmais de 200 que
assinaram não se preocuparão em
mostrar sua cara", disse o deputado
Beto Albuquerque (PSB-RS).
Albuquerque, aliado do governo,
afirmou que vai rejeitar
formalmente o aumento salarial.
Na semana passada, o presidente
da Câmara desafiou os deputados
resistentes ao aumento a refutar o
reajuste.

)
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ECONOMIA

Encerramento do CursoQualificacao
em Secretariado - Senac 2004/2005
Nolnlclo era uma turma muito timida, alquns com objetivos ainda
confusos e expectativas diferentes. Hoje esta se formando um grupo
mais confiante e preparado para o mercado de trabalho
administrativo.
A Educacao Profissional Senac prioriza ao aluno de Qualificacao
em Secretariado o acesso aos instrumentos essenciais necessarios

para uma boa comunicacao direta, atendimento com qualidade,
comunicacao escrita e oral, postura profissional, etica, planejamento,
organizacao e conhecimentos basicos das tecnicas secretariais e

suas aplicacoes nas tarefas profissionais.
O exerci cio do .secretariado e essencial em todas as atividades

empresariais, tanto na lndustria, no comercio como no terceiro
setor. Prova disso, e que alguns alunos foram chamados para
ingressar no mercado de trabalho antes mesmo do termino do
curso,

O Senac esta com matriculas abertas para o proximo curso de

Qualificacao em Secretariado que tera inicio dia 14/03/2005.

ProfessoraRosaniJunkesAlves da Costa

SENAC - "BOM PARA roDOSOSNIVEIS. OTlMONOSEU
CURRICULO"

Acima da esquerda para direita: Rafael, Regiani, Mirela,
Fabrícia, Sirlene, Elizeu, Marise, Sônia, Ana Paula.
Abaixo da esquerda para direita: Professora Rosani Junkes,
Frariclelle, Eliane, Patrícia, Mayra, Daise e Deise.
Alunas que não estão na foto mais que se formaram
'fiÍmb'ém: Fernan'dâ;l<aê�'hlrn'"e Jánaíne"

.'. "'; >"" F

concurso:495 concurso: 03911

QUINTA-FEIRA, 24 de fevereiro de 2005

MERCADO

Queda nos preços ameaça
os bananicultores da região

ELls BINI

.... Diminuição das
vendas para o exterior
e as super safras em

se e'SP forçaram baixa

CORUPÃ/SCHROEDER- Há quatro
meses, os bananicultores da região
registram prejuízo com a

comercialização da fruta. O custo

para se produzir uma caixa de
banana com 22 quilos é de

aproximadamente R$ 4,50,
enquanto o preço para venda está
em torno de R$ 1,50 a R$ 2,00. Os
fatores que influenciaram a baixa
'no preço foram a queda das

exportações, já que a maior parte
da produção é exportada para os

mercados da Argentina e

Uruguai e à super safra registrada
em Santa Catarina e em São
Paulo. Com isso há um excesso da
'fruta no mercado interno, o que
força a queda dos preços. De
acordo com o presidente da

Associação dos Bananicultores de
Schroeder, Valfrido Pedro dos
Santos, o Brasil tinha o Equador
como seu principal concorrente,
mas agora, o governo americano

está subsidiando oplanti� da fruta

ALEXANDRE BOGO

Em Corupá, o cultivo da banana gera cerca de três mil empregos direitos e indiretos

na Bolívia, que passou a exportar
também.

Corupá, o maior produtor
estadual de bananas, tem hoje 650
bananicultores, que produzem
anualmente, em quatro mil
hectares, uma média de 145 mil
toneladas,' gerando aproxima
damente trêsmil empregos diretos

e indiretos. Em Schroeder são

cerca de 140 plantadores que
cultivam a fruta em 1.200 hectares,
gerandomil empregos diretos.

O presidente da Associação
dos Bananicultores de Schroeder
informou que, no ano passado, o
preço da caixa chegou a ser

vendido a R$ 6,50. Com os preços

atuais, os produtores estão tendo
prejuízo e são obrigados a usar suas

reservas de caixa. '� bananicultura
está ameaçada, pois a grande
maioria das plantações é em

pequenas propriedades ", analisa
Santos, que também é produtor de
bananas e abastece 'eis mercados
locais,

Carga tributária prejudica crescimento sustentado
RIO DE JANEIRO - As

indústrias consideram a carga
tributária o maior entrave ao

crescimento sustentado da
economia nacional, seguida
pelos juros em segundo e pela
infra-estrutura deficiente em

terceiro. Esse foi um dos
resultados das questões espe
ciais da Sondagem Conjuntural
da Indústria de Transformação
da Fundação Getúlio Vargas,

realizada com 1.020 empresas
entre 20 de dezembro e 4 de
fevereiro. A carga tributária,
que já tinha sido campeã nisso
na pesquisa de janeiro de 2004
com 56% dos votos, desta vez

teve 58%, quase o dobro dos

juros, indicados por 23% (ante
25% em 2004).

Do início de 2004 para cá,
a proporção de empresas que

apontou a carga tributária

como o fator mais negativo
cresceu principalmente no

segmento de materiais de

construção, de 33% para 76%.
Mas também houve redução
em dois segmentos: bens de

capital (máquinas e equi
pamentos), de 74% para 66%,
e bens intermediários (como
celulose e plásticos), de 52%

para 49%.
O porcentual dos que

indicatam a infra-estrutura
ruim como principal obstáculo
ao crescimento aumentou de

janeiro de 2004 para cá de 4%
para 10%. "Acho que isso não é

só choradeira dos empresários",
disse o economista da FGV,
Samuel Pessôa, acrescentando
que os investimentos da União
.caíram 30% em 2004 em relação
a média do período de 1999 a

2002, descontando a inflação.

Empré?timo com jurosmenores a.aposentado chega aR$ 3,5 bilhões
DARmAÇÃO.Mais de ummilhão

e trezentas mil pessoas já foram
beneficiadas com o Programa de

Empréstimos Consignados aAposen
tados e Pensionistas do INSS (Instituto
Nacional da Seguridade Social).
Dados da Dataprev (Empresa de

Tecnologia e Informações da Previ
dência Social) atestam que 1.369
milhões de empréstimos foram
concedidos totalizandoR$ 3Ô bilhões.
O- programa oferece ao aposentado
taxa de jurosmenorque a demercado.
Como o empréstimo é descontadona
folha de pagamento, os bancos têm

taxa de riscomenor;
Mais dametade dos empréstimos

efetuados até o momento (54,4%)
foram concedidos a aposentados e

pensionistas que recebem até dois
salários mínimos. São mais.de 745
mil operações realizadas que
levantaram R$ 1.088 bilhão. Já os

beneficiários que recebem mais de
cinco salários mínimos foram
responsáveis por 26,07% do total do
valor liberado (R$ 930milhões). O
total de operações de crédito
concretizado representa 7,38% do
universo de aposentados e

pensionistas (18,5 milhões) que
receberam pela folha de pagamento
da Previdência de janeiro de 2005.

O maior quantitativo de

empréstimos é proveniente do estado
de SãoPaulo com382.240 operações
que totalizam R$ 1,112 bilhão. Rio
de Janeiro vem em segundo lugar
com 183.155 créditos concedidos
totalizando R$ 549milhões. Minas
Gerais teve um total de 180 mil

empréstimos concedidos totalizando
R$ 436milhões liberados.NoDistrito
Federal; está a maior média de

empréstimosporpessoacomR$ 3.304,

"." -

O programa de empréstimos
consignados começou a funcionar no
dia 20 de maio do ano passado. Os
juros sãomenores (entre 1,75 e 3%
aomês) que os cobrados nomercado
por que há a garantia do pagamento
pormeio dos descontos em folhai que
não podem superar 30% do
rendimento líquido do beneficiário.
A Caixa Econômica Federal foi a

primeira instituição financeira a

operar com essa carteira de crédito.
Atualmente, 11 instituições
financeiras também têm esse tipo de
serviço disponível.

.
-

Governo do Amazonas divulga instalação daWeg no' Estado
DA REDAÇÃO - O site oficial do

governo amazonense divulgou no dia
23, quarta-feira, umamatéria relatando
a instalaçãoda fábrica daWegno PIM
(Pólo Industrial deManaus). Segundo
o site o presidente-executivo dogrupo
Weg,DécioSilva esteve reunido como

governador Eduardo Braga, para
confirmar a instalação da unidade

fabril, ainda neste ano. "São .duas
empresas importantes que chegam
para incrementaraeconomiadoEstado
e para gerarempregos noEstado. Isso
mostra que continuamos a ter ótimas

perspectivasde crescimentonoEstado",
disse o governador, referindo-se a

instalaçãodaWegedaAlemãSiemens
VDOAutomotive Ltda.

Ainda segundoo site,DécioSilva
anunciou o investimento de R$ 25
milhões para implantação da fábrica
em Manaus, que deve produzir
motores para ar-condicionado, com
uma estimativa de contratar

inicialmente 100 funcionários. '�
atividades devem iniciar no final do
primeiro semestre de 2005 e temos a

expectativa de produzir ummilhão de
motores por ano", frisou.

No segmento de motores para
ar-condicionado, a WEG atende
a Multi-brás, Climazon Industrial
(Carrier), LG Eletronics, Eletrolux,
'Gree e Elgin, que já apostam na

ZFM como um potente motor de
crescimento para o País.

.
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PROJETO

GERAL

Congresso sobre humanização
em hospitais começa hoje

I

Eus BINI

... o evento vai reunir

especialistas, alunos e

profissionais das áreas

de Educação e Saúde

}ARAGUÁ.DO SUL - Hoje, às
8h30, no auditório da, Unerj
(Centro Universitário de

J araguá do Sul), será realizada
a abertura do 10 Congresso de

Humanização e Pedagogia em

Ambientes Hospitalares. O
evento acontece durante todo
o dia de hoje e amanhã, reunin
do especialistas, profissionais e

estudantes das áreas de Saúde
e Educação, com o objetivo geral
de buscar a humanização no

atendimento hospitalar.
Durante a abertura será pro
ferida palestra do professor João
Arnoldo Gascho, com o tema

"Por que humanizar e educar no
ambiente hospitalar?".

Leandra Bôer Possa,
professora da Unerj e integrante
do grupo de pesquisa que

organiza o evento, explica que
desde meados de 2004 a,

In,�tiruiçãQ V'f'!Il1,sl�sel}volvendo".
juntamente com o Hospital, e,

Maternidade Jaraguá um projeto
na área de pesquisa e extensão,
visando a elaboração de uma

proposta pedagógica para o

a tendimento de crianças e

jovens no ambiente hospitalar.
Além de discutir o assunto

através de um grupo de pesquisa
I cooperativo entre profissionais
da Universidade e do hospital
]araguá, preparando este 16

congresso, buscou-se referências
sobre o assunto no III Encontro
Nacional sobre Atendimento
,Escolar em Ambiente Hospitalar,
realizado em dezembro do ano

passado, em Salvador, Bahia.
'Entre os objetivos específicos

do evento está a defesa dos'

pontos discutidos na capital
baiana, que enfatizam, entre
outros aspectos, a garantia de
acesso à educação regular e de

qualidade como direito
constitucional de todas as

crianças e adolescentes do

Brasil, incluindo aqueles que se

encontram em tratamento de
saúde hospitalar, ambulatorial ou
domiciliar; a participação em

atividades educacionais e

culturais, mobilizando nestas

crianças e adolescentes aspectos
p r e s

é

rvado s de sua p e r so

nalidade econtribuírido para a

integralidade do tratamento de

saúde, que deverá ser visto como

dever constitucional do Estado,
nos níveis federal, estadual e

municipal, e garantindo o acesso

à educação e as condições
necessárias para que isto ocorra.

Com base nisso, os espe
cialistas recomendam aos

ministérios da Educação e da
Saúde a implantação de uma

ação de âmbito nacional, que
garanta a educação regular e de
qualidade, incluindo, principal
mente, o desenvolvimento de

metodologias adequadas aos

desafios que esse trabalho impõe
aos profissionais e a dispo
nibilidade de professores das
redesestaduais e municipais de

educação para a atuação no

ambiente hospitalar, criando
estruturas administrativa e

operacional adequadas, in
cluindo as ações educacionais
como parte integrante do
tratamento de saúde e

reconhecendo assim o seu papel
na humanização da assistência

hospitalar. "O projeto que
estamos desenvolvendo está de
acordo com as indicações
técnicas e políticas divulgadas
na Carta de Salvador. Cada vez

mais parcerias e cooperações

Hilário Dalmann quer implantar
a humanização nos hospitais

podem ser estabelecidas, pois há
muito que se trabalhar para

garantir os processos de

educação e aprendizagem de

crianças e jovens nos ambientes
hospitalares. Sabemos que em

J araguá do Sul pode-se contar

com as secretarias municipais
envolvidas e que essas serão um

apoio para a concretização do
nabalh� a ser feito", destaca
LeancÍra Bôer- Possa.

Clubes da região comemoram 100 anos do Rotary no mundo
}ARAGUÁ DO SUL - O Rotary

Internacional fez ontem 100

anos de fundação. Para come

morar a data os clubes rota

rianos da região (Jaraguá do

Sul, Guaramirim, Schroeder,
Massaranduba e Corupá)
orgaruzaram um jantar festivo,
r e a l rz a do na recreativa da
Marisol. Participaram também
a Casa da Amizade, mantida
pelas voluntárias e esposas de
rotarianos, e os clubes Roteract
e Interact.

O Rotary de Jaraguá do Sul
foi fundando a partir do clube
de Joinville, em 14 de março de
1952. O governador da região
pertencia ao clube de Londrina

(PR). Entre as ações mais

conhecidas do' Rotary está a

antiga Feira da Malha, cuja
função era angariar fundos para
as outras ações do grupo, como
o patrocínio de viagens de

estudos, a campanha Natal

Feliz, e melhor aluno do ano.

"Hoje, para recolher fundos

organizamos a Ponta de

estoque", afirmou o atual

presidente Hélio Garcia.
Com 32 membros, o clube se

reúne todas às sextas-feiras.
"Não estamos com um número
maior de companheiros por que
o clube exige muita dedicação,
a final trabaihamos pela
comunidade", afirmou Garcia.
Segundo ele, o clube também
faz o papel de fiscalizador dos
órgãos oficiais. "Já entramos em
contato com o novo prefeito,
para que finalmente seja
construído a creche do morro

Integrantes do Rotary de Jaraguá do Sul comemoram, ontem, o aniversário do clube

Boa Vista".
Dois dos programas do

Rotary para jovens, o Rotaract
e o Interact, foram formados
durante a década de-i anos 60.
Interact Clubs (para jovens de
14 a 18 anos de idade) e

Rotaract Clubs (para pessoas
de 18 a 30 anos) funcionam sob
a supervisão e liderança de seus

Rotary Clubs patrocinadores e

dão

a,oi jovens
a oportunidade

de I\restar serviços à
codtOriidade além de
desenvolver sua capacidade de

liderança e promover paz e

compreensão mundial.

HISTÓRIADOROTARY
INTERNACIONAL

O primeiro clube de prestação
de serviços foi fundado no dia 23
de fevereiro de 1905, quando o

Advogado Paul Harris reuniu-se
com três amigos em um pequeno
escritório no centro de Chicago.
O nome do grupo surgiu por que
õs encontros eram sempre em

local.diferentes, e por casa dessa'
rotrtivic1ilde o grupo ganhou _o
nome.deRotarç,

Inicialmente. formado por
razões de companheirismo, o

primeiro Rotary Club rapida
mente evolui passando a apro-

veitar as habilidades e recursos

dos sócios para prestar serviços à

comunidade. No final de 1905, o
Rotary Club de Chicago tinha 30
sócios, três anos depois, um

segundo clube foi estabelecido
em São Francisco (EUA) e hoje
existem31 mil Clubes rotarianos,
presentes em 166 países e

somando mais de 1,2 milhão de

integrantes.
Durante o ano rotário de

1911/12, a Associação tornou
se internacional devido ao

estabelecimento de um Rotary
Club em Winnipeg, Manitoba,
no Canadá.

,
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CP NOTAS
... TURISMO

Prefeitura promovePM-Tur
A prefeitura jaraguaense, através da Secretaria de Produção, em parceria
com a Polícia Militar, realiza o 'curso PM-Tur na próxima sexta-feira (25/
02), das 8h às 18h, no quartel do 14° BPM,emJaraguá do Sul. Destinado
a 15 novos policiaismilitares do batalhão, o curso envolve duas palestras
pela manhã - História e Geografia da Região; Turismo - e visita aos

principais pontos turísticosdo municfpio no período da tarde.O PM-Tur

é um dos projetos do Programa de ConscientizaçãoTurística desenvol
vido pela Divisão Municipal de Turismo, que engloba ainda Escola-Tur,
Empresa-Tur, Hotel-Tur e Alimentação Saudável Cliente Satisfeito.

I
I
"

... FAMfuA
Irmãos retornam para PresidenteGetúlio
Por determinação judicial, as oito crianças e adolescentes de uma

mesma família, que estavam no Procad (Abrigo Provisório doCentro de
Proteção à Criança e ao Adolescente) desde março do ano passado,
retornaram para omunicípio de PresidenteGetúlio, onde estãomorando
com o pai desde o último dia 16. De acordo com a secretária deDesenvol

vimento Social, Nilda Bertoldi, a prefeitura jaraguaense executou todos
os trâmites legais, oferecendo amplas condições aos jovens para que
voltassem para casa e recomeçassem uma vida em famflia.

� PROFESSORES

Resultadosdo concurso
A Secretaria Estadual de Educação e Inovação divulgou na quarta-feira o
resultado do,Concurso de Ingresso para o Magistério Público Estadual.
São 11 mil professores de um total de 21 mil candidatos, num fndice de

aprovação superior a 50% e em torno de 10% de abstenção, segundo a

coordenação do Concurso na UFSC, que operacionalizou as provas
através de convênio com a Secretaria.

O resultado do Concurso está no site: www.sed.rct-sc.br

... TRADiÇÃO
Baile típico e torneiro detiro
Neste sábado dia 26 de fevereiro, a Sociedade Recreativa Alvorada, de"

Jaraguá do Sul, promove Baile Público.O baile terá seu início às 22h30min

e será animado pela Banda Som Sete.Maiores informações pelo telefone
(47) 376-0776. E o Clube Atlético Baependi, de Jaraguá do Sul, promove
neste domingo (27) o Torneio de Integração entre Sociedades deTiro -

Chumbinho e Seta, referente ao Grupo "A" da ACSTVI (Associação dos
Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu). Terá início às 8h e

término previsto para às 17h. Após será efetuada a premiação.
Informações (47) 371-0222.

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 demonstração,
de resultado do exerclcio findo em 31 de dezembro de 2004.

Guaramirim (SC), 16 de fevereiro de 200S.

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 76,9.745,75 769.745,75

Total do Ativo 12.208.594,76 6.668.057,79

Patrimõnio Uquido 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

�11!�111Im\TIII.'11111Itlijli'11111�f!III�'�(1I1�1111�llnllll!tlI1ílt�l�lTh,m�\1
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)
(+) Res. Equiv. Patrim. 5.717.667,19 806.338,23
(=) lucro Líquid.o 5.682.100,11 770.011,13

Destinações Estatutárias 204.896,13 584.210,99
(-) Reserva legal 63.332,99 38.500,56

(-) Dividendos propostos 141.563,14 545.710,43

(=) Lucro Líq. do exercício
�.477.203,98 185.800,14

Guaramirim (SC), 31 de dezembro de 2004

Blásio Mannes

Dir. Presidente
CIC 004.366.319-20

Joel Marques de Oliveira

Contador
CRC 1 PR-028775/0-9 T-Se

ClC 470.611.119-68
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Oficina de Arte em atividade
}ARAGUÁ DO SUL - A Oficina

de Arte, escola de arte

reconhecida pela secretatia de

,9' Educação dá início amais um ano

0:\ de atividades oferecendo os cursos

o'

Er.

de Arte infantil, Histórias em

,o' quadrinhos, Desenho e pintura, '

,i>� Arte em Cerâmica, História da
arte, Desen,ii'o de moda,
Programação visual, Técnica de
mosaico, Composição e abstração
e Pinturas decorativas.

Os cursos são oferecidos de

segunda à sexta-feira, nos três
-15

turnos. De acordo com a

proprietária da Oficina de Arte,
MartaOppermann, também estão

abertas inscrições para crianças
com idade acima de seis anos.

Mara salienta que aOficina conta
com professores graduados em

artes e tem como fundamento

pedagógico o respeito à

diversidade e a individualidade
dos alunos. "A intenção é

desenvolver o potencial criados na
multiplicidades das manifestações
artísticas", explica.

��. Escola ensina Informática
, ,

a alunos da rede pública
Sam.OFDER-A escola estadual de

1 a a 8' série Luiz' Delfino possui,
desde 2000, uma sala de informática
com 11 microcomputadores, sendo
a única do município a oferecer o
recurso a alunos e professores. Os

�. equipamentos foram conseguidos
2','- f

através do Proinfo (Programa de

Informatização das Escolas), um
programa desenvolvido pela Secre
taria de Educação àDistância, órgão
ligado aoMec (Ministério de Educa
ção e Cultura). Para conseguir os
computadores a escola desenvolveu
um projeto que foi apresentado ao

Ministério.
De' acordo 'corri a diretora,

Regina de Luca, o uso da sala não é

especificamente para aulas de
informática, mas os 550 alunos
utilizam os computadores monito-.
rados pelos professores de cada

disciplina, para fazerem trabalhos e

pesquisas na internet.

A professora dematemática, Inês
Kloch, que usa a sala para pesquisar
assuntos referentes à sua disciplina,
tambémcostuma adaptai-algumasde
suas aulas paraque os alunos possam
aliar o aprendizado da matemática
ao uso dos computadores. (EB)

• A escola onde estudam

550 alunos de ,. a 8' série,
possui sala de informática
com 11 computadores,
desde 2000. Os

equipamentos foram'
conseguidos através do

Proinfo,

• Os professores também
podem utilizar a sala de
informática para
desenvolver pesquisas e
adaptar suas aulas ao uso

dos' computadores.

Falecimentos
Faleceu às 14:00h do dia 22/2, a jovem Rosana Matilde

:_ Cardoso, com idade de 16 anos. O velório foi realizado em

sua residência e o sepultamento no cemitério Barra do Rio
Cerro.
Faleceu às 12:00 do dia 20/2, a senhora Milria Alves, com
idade de 57 anos. O velório foi realizado em sua residência e

o sepultamento no cemitério do Rio Molha.

QUINTA-FEIRA, 24 de fevereiro de 2005

MEIO AMBIENTE

Ambientalistas exigem solução
para aterro às rnarqens de rio

.

ALEXANDRE BaGO

MARIA HELENA DE MORAES

.... Denúncia foi feita
há três anos, mas as

autoridades ainda não

tomaram providências'

}ARAGUÁ DO SUL - A Adeajas
(Asssociação de Defesa e Educação
Ambiental de Jaraguá do Sul)
espera há três anos pela resposta a

uma denúncia relacionada a aterro .

na margem do Rio Jaraguá, nos
fundos do terreno onde está

instalada a empresa BL Pedras. De
acordo com o secretário-geral da
associação, EmersonGonçalves, a
denúncia foi encaminhada ao

Ministério Pública, ao lbama e a

Secretaria Municipal de Meio
Ambiente. "Mas não recebemos

resposta de nenhum desses órgãos",
lamentaGonçalves.

Na avaliação do secretário

geral da Adeajas, o aterro deveria
ser considerado ilegal porque fere o
código florestal brasileiro, que
delimita de 30 a 50 metros a

distância que deve haver entre a

Aterro ocupa área de terra destinada ao que se chama de espraiamento do leito do rio por ocasião das cheias

margem dos rios e as interferências
urbanas. "Nesse caso, aterraram a

parte da,mata ciliar, o que pode
comprometer a margem do rio e

causar assoreamento", alerta
Gonçalves. Segundo ele, o aterro
foi' feito justamente no local

destinado ao espraiamento do rio

quando ocorrem cheias.
O secretáriomunicipal deMeio

Ambiente, Fernando Marcolla,
afirmou ontem que não tem

conhecimento dessa denúncia, mas
se comprometeu a pesquisar sobre o

assunto. "Foi tom�r conhecimento
do caso e, em uma semana, terei
uma posição", assegurouMarcolla.
Já um funcionário da empresa BL
Pedras garantiu que tudo foi feito
de acordo com a lei e que o Ibama
autorizou o aterro.

liA espera'; premida no 20 Salão dos Novos de Blumenau, ano passado

.",-:",�,{.'-'.:-" ',: ;':'_'_',. ':\::= ::{'::::: ,,: ':=t_ .:�

�"'dll".q.", Aorm8ofaã�;Vidi::

Sonhos coloridos nas obras! de Macol 'expostas na Unerj
e remetem à sensibilidade do

pintor, aos sonhos e recordações
da adolescência, às histórias
contadas pelos pais na infância.
Já as' obras figurativas corres

pondem ao tema "Raças e

Costumes". São sete telas com

imagens de pessoas de etnias

diferentes em momentos

distintos, revelando momentos
alegres, solidão e sofrimento.

A utilização de cores fortes

parece ser uma das principais
características da obra de
Lourival Maco!. Com pin
celadas espessas, o artista

produz um trabalho que chama
a atenção pelo colorido e pelas
formas pouco convencionais.

Dese-nhista de mtrit a habi
lidade, Lourival afirma que

aprende fácil e que o próximo
desafio será a escultura,
técnica que pretende utilizar
ainda este ano. Também neste

ano participa de uma exposição
em Curitiba, programada para

março ou abril.
Ano passado Lourival teve

um trabalho premiado no Salão
dos Novos de Blumenau. Em
2003 também obteve sucesso na

exposição da Ajap (Associação
J araguaense de Artistas

Plásticos) Perspectiva 2003.

Lourival participa de exposições
desde 1981.

}ARAGUÁ DO SUL O
administrador de empresas
Lourival Marcos Cardoso está

aproveitando o ócio da

aposentadoria para fazer o que
gosta e sabe: pintar. Uma
amostra da sensibilidade e da
técnica de Lourival pode ser

copferida até 7 de março na

biblioteca da Unerj com a

exposição "Sonho, odespertar
da procura". São aproxi

madamente 30 trabalhos, a

maioria acrílico sobre tela, que
revelam a qualidade pictórica
de Lourival. "

Aos 57 anos, Lourival
Macol confessa' que foi
autodidata e que pinta desde
menino. A facilidade em

dominar as mais diferentes
técnicas é um dom, aper

feiçoado em vários cursos realí
zados em Joinville e Curitiba
(PR) onde morou por muitos

anos. Apesar de pintar desde
garoto, Lourival teve que
e s pe rar a aposentadoria,
conquistada há dois anos, para
dedicar-se com exclusividade
à pintura.

Na exposição da Unerj, o
visitante se depara com obras
de colorido forte, divididas em

abstratas e figurativas. O
material abstrato refere-se ao

temo que deu nome à exposição

.... 7.a Feira Internacional deMáquinas,Matérias
Primas eAcessórios para IndústriaMoveleira
A ACIJS promove Mi�'são Técnica à 7a Feira Internacional de

Máquinas, Matérias-Primas e Acessórios para Indústria Moveleira -

FIMMA BRASIL -, a ser 'realizada em Bento Gonçalves, RS. A saída

está marcada para 15-de março de 2005 (terça-feira), às 22 horas,
defronte ao CEJAS, com retorno dia 16 de março, após o jantar.
Investimento de R$ 135,00 para Associados e R$ 155,00 para os

demais interessados. Nos valores estão incluídos: ônibus leito com

TV, vídeo, som, ar-condicionado, frigobar, água, refrigerante e café

da manhã. Maiores informações e inscrições com Alberto, na ACIJS,
fone (47) 275 7005 ou e-mail alberto@acijs.com.br até o dia 11

de março de 2005 (sexta-feira).
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Diretoria da Malwee negocia
. .

a volta do craque.Falcão
JULlMAR P,VATTO

�Jogador não vem

sendo aproveitado
pelo São Paulo e

pode voltar

}ARAGUÁ DO SUL .- Ainda é

incerta a situação do craque Falcão.
Enquanto ele amarga a indecisão do
técnicodoSãoPauloÉmerson Leão, a
diretoria da Malwee mantém as

esperanças de trazê-lo de volta para
[araguádoSul. Segundoo supervisor
técnico da equipe, KléberRangel, os
dirigentes já estão tratando desse
assunto.Mas a reportagemdoJornal
CorreiodoPovonão conseguiu entrar
emcontatocomosdiretores,nemcom

o jogador
Rangel disse que essa questão é

exclusivamente da diretoria e que a

equipe pensa exclusivamente naTaça
Brasil. "Nunca foi descartada avolta
deleparaonosso time.Mas não éuma

questãodenossacompetêncd'.Falcão
entrou em campo pela última vezno
dia 27 de janeiro, no jogocontrao Inter
de Limeira. Desde então, o jogador
tem ficadonobanco de reservas e, nos
últimos jogos, não vem nem sendo
relacionado.

Faicão e o técnico Leão vêm
"clÍscutindo"qual amelhorpa;içãopara
o jogador Inicialmente, ele se dispôs a
jogarnomeio-campo,mas comonão
vem sendo aproveitado, cogitou a

possibilidade de atuarno ataque. Em
entrevista ao site PeléNet, Leãodisse
que pode avaliar se o ex-jogador da
Malwee pode atuarna frente.No jogo
de hoje, contra aPortuguesaSantista,
mesmosemGrafite, Falcãonovamen
te nãoestará nementre os reservas.

Osmar Treméa, comerciante.
"Ele é o cara que faz todas as

jogadas, o personagem principal
do jogo. Por isso ele vem fazendo
falta no time da Malwee e seria
muito bom se voltasse':

Josinês Maurício, professora.
"Como não acompanho futebol,
digo pelo meu sobrinho. Ele quer
muito a volta do Falcão. E ele traz
também uma visibilidade maior

para a nossa cidade':

Equipe de Bicicross banca a

primeira competição do ano

}ARAGUÁ 00 SUL - A 1 ª Etapa
da Copa Jaraguá de Bicicross
acontece nesse sábado no Parque
Malwee.Mesmo sem patrocinador, ,

os dirigentes da equipe jaraguaense
resolveram bancar o evento, na

expectativa ainda de conseguir uma
empresa que apóie o esporte. São

esperados cerca de 120 pilotos para a
competição, que começa às 13 horas.

O diretor Valdir Moretti
informou que a equipe está

desembolsando os R$ 500,00
necessários para a realização do

campeonato,mas não sabe qual será
o futurodaequipe. ''Não temos como
competir sem patrocínio. Se não

conseguirmos, podemos fechar o
clube", lamentou.

As inscrições vão até amanhã,
pelo telefone 370-7461. Os atletas
que se inscreveram terão que doar
um quilo de alimentonão perecível.
Dentre os títulos conquistados em
.2004, a equipe trouxe o Estadual de
Bicicross e três atletas conseguiram
o título nacional nas devidas
categorias.

Pilotos de toda região disputam 1 a etapa no sábado

Cássio Alves Teixeira, balconista.
"Se a Malwee sem o Falcão faz

quatro, com ele pode fazer oito.
.

Ele é o futebol show de Jaraguá
do Sul e se a diretoria puder
trazê-lo de volta, tem que trazer':

Fernando Kath, office-boy.
"Já que ele não vem tendo

oportunidade, seria uma boa ele
voltar para a Malwee. Um jogador
de nfvel de seleção faz com que
os outros joqadores também se

empenhem mais':

FOTOS: ALEXANDRE BaGO

RogérioRefatti, instaladorde som.
"Ele tem que voltar pro lugar de
onde nunca deveria ter saído. No
São Paulo, ele só aparece na

fotografia. Em quadra, ninguém
discute a habilidade dele, mas no
campo é muito diferente':

Paulo Alves, metalúrgico..

"Eu não acompanho o futebol e
nunca viu num jogo. Mas já ouvi

falar das qualidades dele e a volta
de Falcão pode animar mais os

torcedores. E ele leva o nome da
cidade pro Brasil':

.

Vasco estréia hoje pensando em

apagar o vexame do 10 turno

DA REDAÇÃO - O Vasco estréia

hojenosegundo tumocbOnnpeonato
Carioca, contraoMadureira, às20h30,
em São [anuário, a fim de amenizar a

insatisfação da diretoria, depois da
precoce eliminaçãodaequipenaTaça
Guanabara e amáestréianaCopado
Brasil. A exceção de Romário

jogadores e comissão técnica foram
cobrados na semana passada pelo
presidenteEuricoMiranda, quepediu
mais empenho e determinação nos

treinos, além de vitórias. Em caso de
um novo fracasso, o técnico [oel
Santana corre risco de serdemitido.

Ciente da pressãopor resultados,
até porque trabalha em um grande
clube, o treinador promoveu três

alterações. Criticado pela irregulari
dade nesse início de temporada, o
goleiro Év'erton cede lugar a Cássio,
cuja missão é dar mais segurança à

zagavascaína -sofreu seis gols debola
_ parada. Marcos não vem agradando
ao treinador e vai ser substituídopor

. Gomes, volante de origem, mas

considerado "um jogadorversátil" em
SãoJanuário. fbrúItimo,Allanbenon,
fora 'de forma e com problemas
particulares, foibarrado. joelSantana

ainda não definiu se vai optar por
MarcosBritoouRubensemseu lugar

Certo mesmo ti a presença de
Romário, recuperado de dores
musculares. Apesar da idade

avançada, 39 anos, ele é a esperança
de gols da equipe e conta com a

simpatiado elencovascaíno, queo vê
comoumexemploaserseguidodentro
de campo. NoMadureira, o técnico
Gaúcho apostanaexperiênciadomeia
Marquinhos enapresençade área de
Sorato, artilheiro do time na

competição com quatro gols, para
derrotaroVascoemSãoJanuário.

• Vasco - Cássio; Thiago
Maciel, Gomes, Fabiano e

Diego; Ygor,_,Coutinho,
Rubens (Marcos Brito) e

Róbson Luiz; Romário e

Alex Dias. Técnico - Joel
Santana.

• Madureira - Cléber;
Wilson, Paulo César, Léo e

Victor Boleta; Nasa,
Marquinhos, Marcelo e Dé;
Sorato e Josafá. Técnico -

Gaúcho.

ESPORTIVAS
� GUARAMIRIM

Veteranosestréia o ano com vitória
A equipe Veteranos Futebol Clube, de Guaramirim, estreou em 2005
com uma vitória em Itajaí. A partida amistosa aconteceu no último
sábado, contra o Rio de Ouro, na casa do adversário. Com dois gols de .

Chiodlnt o tlme de Guaramirim venceu por 2x1, numa partida em que
as duas equipes perderam pênaltis. O treinador mineiro comentou que
a parte física dos atletas está um pouco debilitada,mas considerou bom
o resultado, já que é o primeiro jogo do ano. O próximo desafio dos
Veteranos é no sábado, contra o Sintruna, de Navegantes. A partida está
marcada para as 1 Sh30, na sede do Spézia Ferro e Aço.

� SCHROEDER

12°Torneio deVerão terá 15 equipes
Quinze equipes estão inscritas para o 12° Torneio de Verão Aberto de
Futsal de Schroeder. Segundo o diretor de esportes da CME, Sérgio.
Voigt,são oito de Jaraguá do Sul,cinco de Schroedetuma deGuarámirim
e uma de Corupá O congresso técnico da competição será realizado

hoje, às 19 horas, no centro de múltiplo uso e definirá a tabela da

competição. A competição começará em março.

� JUVENTUS

Diretoria está a procura de treinador
Na semana que vem, a diretoria do Grêmío Esportivo Juventus pode
anunciar o treinador do tricolor para a Série A2 do Campeonato
Catarinense. O diretor Alcir Pradi informou que o encontro será na

segunda ou na terça-feira, dependendo da agenda do "candidato" à

vaga."Ainda não vamos divulgar nomes, pois não é de nosso interesse,
nem dele� comentou Pradi. O dirigente descartou o nome de Lívib

Vieira, ex-treinador do Londrina e que está afastado do futebol por
próblemas de saúde. Especulações apontam também para Abel Ribeiro,
atualmente no Veranópolis-RS. Ribeiro foi técnico do tricolor em 1994,
quando terminou o Estadual em terceiro lugar.

� FUTEBOL ITALIANO

Nedved sofre traumatismo craniano
o meio-campo tcheco Pavel Nedved, da Juventus, que nesta terça
feira, durante o confronto com o Real Madrid pelas oitavas da Liga dos·
Campeões, levou um forte golpe na cabeça que o fez deixar a partida
ainda no primeiro tempo, sofreu um traumatismo craniano e terá que
ficar em observação no hospital durante alguns dias.Segundá o boletim
médico emitido pelo clube italiano, Nedved deverá permanecer por
três ou quatro dias internado e fará exames neurorradiológicos.

� TÊNIS

NandaAlves perde rios EstadosUnidos.
Tenista número um do Brasil,Maria Fernanda Alves segue apenas
na chave de duplas do Torneio de St. Paul, nos Estados Unidos.
Nesta terça-feira, Nanda perdeu, no torneio de simples, para a .

holandesa Seda Noorlander, por 2 sets a 1 (7/5,4/6 e 6/4). Depois
de enfrentar Seda, Nanda retornou à quadra para jogar a primeira
rodada de duplas. Ao lado da tcheca Hana Sromova, a brasileira
surpreendeu as cabeças-de-chave número um, as americanas

Jennifer Hopkins e Janet Lee.

COLÉGIO MARISTA
"'lf.''''

Educadores Maristas participam
de palestra com Celso Antunes

em Jolnville

O Colégio Marista São Luís, preocupado com a formação
continuada de seus educadores esteve presente recentemente

na palestra "As contribuições da neurociência para a Educação';
com Celso Antunes. Este evento foi promovido pela AEC

(Associação das Escolas Católicas) em Joinville e contou com a

presença de mais de 40 educadores maristas, bem como demais
educadores das escolas da região. Foi um momento de reflexão
da prática pedagógica, pois só aprendemos quando associamos
os novos saberes com acontecimentos já vividos.
Antunes destacou que a década de 90 foi um marco na

transformação da Educação, já que a partir desta época foram
desenvolvidas inúmeras pesquisas na área da neurologia que
contribufram e vem contribuindo muito com a educação. São
fatos comprovados cientificamente que legitimam as observações
feitas no cotidiano escolar.
Educar é uma tarefa de grande importância e responsabilidade e

para tal requer muita dedicação e competência. Para se fazer
uma educação de qualidade é preciso estar atento às mudanças
e em constante reciclagem.
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I
- CachilçariaÁgua, Doce
Música ao vivo com Peninha (Pornerode).

- Chopeliia 8ierbude
Música ao vivo com Os Brothers (Joinville).

6b II
-

- Ch,operia 8ierbude
Música ao vivo com Júnior e Nelinho (Joinville).

- Sonho deUma Noite deVerão ISCAR> vide nota
-,

- Festa DomSete I Pavilhão de Eventos
Banda Sex Machine mais djs Igor l.lma.Ruan Suiço e Sarschas
(psy).lnfcio 23h07min com o Esquenta Automotivo. Ingressos
antecipados: Arremate, Postos Mime, Lacqua di Fiori e

Revistaria Jaraqua. lntormaçôes e reservas VIP pelo tel. 370
8187.

Lenny for free
LENNY KRAVITZ_ realizará dia 21 de março no
Rio de Janeiro um shaw totalmente gratüito. A
apresentação acontecerá na praia de
Copacabana.

Além do Rio de Ja neiro,Kravitz passa pelas
Cidades brasileiras de Porto Alegre (dia 15, no
Estádio Olrmplco), .São Paulo (dia 17, no

Pacaembu) e Brasflia (dia 19, no Estádio Mané
Garrincha). No entanto, os shows nessas
cidades têm preços que variam de 30 a 800
reais.

"Bobódromos"
Semana passada, em reunião informal,

ficamos sabendo que a prefeitura hão
simpatiza muito'com esses aglomeros que
estão voltando a brotar em Jaraguá, e está
montando um plano com sugestões mais
saudavets pra moçada se entreter.

.

Bem-vindas sejam. Alguns anos atrás o
'

negócio estava complicado. Praticamente
havia tornado-se uma praga, que na época
levou alguns postos de gasolina ao centro a

encerrarem o expediente de domingo para
evitar problemas ...

Câmera instalada em õculos
pod� restaurar visão

Umª p-eqll�na cârri�ra montada em um

õculos e conectada ao nervo Óptico pode restaurar
ª visã'o de milhares çI§ pess(jas que sofrerem de
deterioração da retina, .afirmaram espéciaíistas
europeus.'

,
,

'

A câmera envia imagens pára üm aparelho
eletrônico lrnplantado atrás doolho e estimula o

n�tVt> ó'ptito que passa a inf0rma�ão visual ao
cérebro:

.

A nova tecnologia Vai custar cerca de 20 mil
�ur6$. '

Pink Floyd por um fã
o conceituado desiqne]' gráfico Guiga

apresenta em seu site pessoal uma das
coletâneas mais impressionantes que já
encontramos sobre Pink Floyd. De capas de
álbuns à faixas completas, tudo apresentado
num muito bem montado site. Acesse
wwww.qulqa.cem.br. clique em "webfolio" e

depois em "Pink Floyd". Se você é fã, com
certeza, vai deliciar-se.

Os mal-vindos Loonatlcs
Prepar,a-se, f� dos rnafs çlªs�icos personaçens da

WafOer Bros.... você poqe ter um �taqLÍe com esta
notícia.

Fp! téy1;jlaqp q:UJ� iii WaTnét estªJéiOvebt,ª!1dÓ Os
Looney Tunes para um desenho animado :foturista
cem qs adc)rados flernªlóh�Pi P�tolihO, Ç(>i9�g, Papa
Léguas/�iabo da JTash1ani.� e a coelha Lo[a fçriada para r
O longa Space Jam). .

Os seis foram ré�esén,m.ados com linhils
angulares, olhar ameaçador e garras, Além disso, terão
superpoderes e uniformes estllosos,

Batizado de Loonatics, o programa se passará700
anos no futuro.e começará a ser exibido nos Estados
Unidos no segundo semestre.

Rutana promove noite
Cazuza e Legião Urbana

,

Uma noite especial fazendo homenagem
à Cazuza e Legião Urbana revela-se um

interessante programa para esta sexta, dia 25,
em JoinvHle,A casa Rutana estará promovendo
a noite temática nasvozes de Moréti, Serginho
e Banda,

O s m a, i o r e s c I á 5 S i c o s s e r ã o

reapresentados, haverá exposição de
fotografias além de filmes, clipes e

documentãrlos sobre a vida de ambos
passando no telão.

.

Para os amantes da música nacional, eis
um filé.

Nova cara
o. recém-inaü�praqo �ºY9 espaço

.. d9
Sôrve,tã.o, ha Rélnõldo, brevemente .sofrerá
mud�nças radicais em sua aparência ... Aguardem,
égi'sa,fiha vêhi1 per aI...

'Novo 'fnm� deWalter Salles
º aldO.r cle "D,�rio$; .de Motocídeta" está

trebalhando em Dark Water� uma refifmagem
norté�ainel'icai;la deHClh'O�Qrai niizu no soko kara
(t.o.O�)J produção jilponésa. dirigida, por Hlcíéo
N�"kata IRingu·. - a origem de O chamad()., No
$lJlip(m:s,�,QtPa:mâe (Jenmifer Connelly5 �. �ua, filha
(:!\deIGadeJ-passam a.morarJuntasdepois de uma
ej(aú$tivél�,ºi�r;rIJ�JljlJ�ll�ia I p�la qJ�!ódiC! damenina ..

As dua..$. se. mudam para um novo

i1par.tamento; perfeito no começo, "lYla� que'
!2Qfne9'a, a; ápresehJà.r biz4@5,S. pJoplemas. Qat�as
manifestações, Io.go têm in'ício, como uma

�ªç9!il'1haq�.crign�ª,qll�$ur9��mdiverso.s cantos
da casa, Não demorá para que a dona do objeto
taníbém'cometeaaparecE!r,�.

Incentivando mesmo
Na Pôlonla existe urna lei de incentivo a

cultura que obriga as artes de postersde filmes
estranqeíros a serem produzidas lé.

O resultado são posters conceituais,
artísticos, e com 0% de Photoshop, A() lado
releituras de Star Wars - O Retorno do Jedle O
Bebêde Rosemary.

CENTER
SOM

II
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Transporte terrestre
também é com a

Brasil Aero Cargo.
Consulte!

�----------------�-

-�-;�--------------------------------------------

47371 0363

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

.
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2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA,24 de Fevereiro de 2005

(47) 376-1772
273-1001

C___••
Rua: Ângelo Rubini, 780

Barra do Rio Cerro

CAMINHO Jaraguá do Sul - SC

VOLKSWAGEM
Gol GIIl Azul G 2002

Gol GIIl - Cinza G 2000

Gol MI4p Branco G 1998

GolCL Branco G 1990

Gol C1I1.6 Vermelho G 1998

Gol CL 1.6 Praia G 1996

Sanlana GL 1.8 Cinza G 1999

Santana Quanlum Vermelho G 1998

Paratl Club compl ' Verde G/GNV 1997

GM

Astra GL 1.8 compl Prata G 2001

.S-10 Dupla Branco G 2000

S-10 Dupla compl Azul G 1998

S-10 4x4 Branco D 2000-

SlIverado Conquest Prata D 1999

Blazer DLI Praia G/GNV 1998

Corsa Sedan Vermelho G 2001

Corsa Sedan 1.6 Branco G 1996

Vlclra GL2.2 compl Praia G 2000

Vlctra CD Azul G 1994

FORD
F-250 XL Preto G 1999

F·250 XL compl Vermelha D
.'

2000

Courllr CLI Branco G 1998
Escort GLI 1.8 Preto GNV 1996
Escort GLI compl Branco G 1997

FIAT
Palio ED 4p Vermelho G, 1998
Palio ED Verde G 1997

Florino Furgão Branco G 2001

MERCEDES

Sprlnter 3100 Vermelho D 1997

ClasslA Vermelho G 1999

jlmauri
Motos.

(37.1-1970)
Compra - Vende
Troca - Financia

Das 8hOO ás 12hOO
13h30 ás 19h

Rua Fritz Barfel, 99 - Baependi
Jaraguá dó Sul- se

rrDlll....®lKI....A!,IW.iJi
XT 600 préta 2001

F"_Ir,r__�j;:_Bf_IIf_B_JI"!:
CBR 450 SR branca 1989

'!il,!!,i".:.IJ·f!!,i\llr�8t1Ii'
.

�mM.-·f1".!'�'t··K
r4.,\I:·*·�..t,.flfll"�lilt'··

a

�1,_l_••.",.stlll·' ;

[,,".aVI'�m••2J••III��;IM"'€
f_I....)l1••,••;Jiil�;.in

Biz KS verde
.

2002

.Siij_".lw_.J[.I_.oi_�·'
Biz KS azul 1999

ffBiF_if0tf�JfI*�ltillif�_@faWiêll1i_lilri_��I
CARROS
•••II_.il�.__I_hlll:••4�i1

0-20 Cabo Dupla vermelha 1992

fl'''jjl.�'''�,.@l,v·N'''!
Go11.8 branco 1989

llIi.,••II.BlI_:al••llflrWllt

BLUMENAU
322 - 8800

ITAJAí
346 -7400

JOINVILLE JARAGUÁ
435 - 3700 370 - 6006Liberte ,

::m::m::!::':.:::.��:::sm:::::1��-::����*=:::-.:®}�m���.::.<:"::::::::���':!;:t.��-:;::::'=::::::�'»'i*.�$:��"'St:$.�=l*:':*r.<�'$:.,*"�m:

(1) Mais Informações, na sua Concessionária Renault (2) Taxa de juros válida para o Clio Authentique 1.0 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 Boleto Bancário. (3) Taxa de juros válida para o ScénicAlizé
1.616V 04/05.nas seguintes condições: financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor do
veículo + saldo financiado -ern 18 vezes com 0% de juros + IOF + R$ 2,15 por lâmina do BoletoBancário. Financiamento Renault
através da Cia de Crédito. Financiamento e Investimento Ren;;lu� do Brasil, Crédito sujeito à análise e aprovação de cadastro.
Taxa de abertura de créditonão inclusa. As taxas poderão seralteradas se houver mudanças significativas no mercado financeiro sem
prévio aviso. (4) Preço à vista do Clio Authentique 1.0 8V 2 porias 04/05 com frete incluso para todo o Brasil. Não está incluso o

valordePintura Metálica. (5) Preço à vista do Scénic Alizé 1.6 16V 04/05 com Ar· condicionado e2anos de garantia. Não está
,inclusos. O valor de Pintura metálica. Ofertas validas na data de

'

veiculação deste anúncio ou enquanto durarem os Estoques.Fotos
para fins publicitários. Alguns itens mostrados elou mencionados
são opcionais e/ou retere rn-se

à

versões especificas. A Renault
reserva-se ao direito de alteraras especficações de seus veículos
sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintosde segurança em conjunto
com air bag's salvam vidas.

FiIianceira Renanlt

groupe ReI BaRqne
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QUINTA-FEIRA, 24 de Fevereiro de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

10 93/93. cl teto. Rodas CO. UNO - Vende-se, IE, 96, 1.6, 4p. compl. Tr: 372- APOLO - Vende-se. gl. 1.8, .

R$ 14.200,00. Tr: 9923- ar/a! Tr: 276-0397. 0230. gasolina. 90. R$ 4.500,00
1337. +5x de R$ 264,00 fixas. Tr:

UNO - Vende-se, 97/98, 2p. ESCORT - Vende-se, 00, 9979-0605.

S10 - Vende-se, 98. GNV. ótimoest.Tr:9975-0931. GL, 1.8, te/dh, aro

Tr: 9143-4000. alumlnio. R$ 16.800,00. APOLO - Vende-se, 90. cf

TIPO - Vende-se, IE, 85, Tr: 9967-9864. rodas esportivas, AR. Tr:

S10 Vende-se, Luxe, 97. preto, 4p. R$ 3.500,00 + 9141-2513.

gás. compl. R$ 20.000,00. 31x de R$ 245,00. Tr: 376" ESCORT: Vende-se, 98.

Tr:370-3574. , 3274ou9121-1745. compl. R$ 15.7GO,00. Tr:
370-3574.

i
,

• --1
, !

VEíCULOS

CHEVETTE - Vende-se, 86.
prata. R$ 3.500,00. Tr: 371-
9897 ou 9905-8113.CELTA - Vende-se, 03 cf

opc. R$ 18.500,00. Tr: S-10 - Vende-se, cabo TEMPRA - Vende-se, 97

9914-4669. dupla, 95. R$ 23.000,00. compl. R$ 12.000,00. Tr: ESCORT - Vende-se, XR-3,
'Tr: 275-6846. 8813-7745. 89. R$ 5.900,00. Tr: 372-

0400 ou 9144-81 06 .

. CORSA - Vende-se,
super. 4 pts. 97 verde. VE.
TE. R$ 10.000,00+ 12x
313,00. Tr: 9131-6139.

CORSA - Vende-se, Sedan
millenium. 01. prata. TE.

AL. R$17 .500,00. Tr: 9148-

MONDEO - Vende-se, CLX,
7162.

95, compl. Tr: 376-1372.

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

PALIO - Vende-se, 4p. 98,
cinza. Tr: 373-1631.

CORSA - Vende-se, super.

SPORTAGE _ Vende-se,
96 cf AL. DlAR. Tr: 371-

Grand turbo diesel. Branca.
7828.

01. 4x4. Tr: 372-1527 cl
Adolar.

PREMIUM - Vende-se,
CSL, 89, compl. R$
6.000,00 ou R$ 2.400,00
+ financ. Tr: 273-0074. FUSCA - Vende-se, 69. R$

1.500,00. ou troca-se por

...,_ computador. Tr: 371-2656.

�
_

FUSCA -. Vende-se, 84.
aceita-se troca. Tr: 370-

ASTRA - Vende-se, GL. 99, 5577.

CHEVETTE - Vende-se, 86,
prata. R$ 3.500,00. Tr: 371- VECTRA V d GLS
9897 ou 9905-8113.

- en e-se, .

95. COMPL. R$12.900.00.
Tr: 370-3574.

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

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

ESCORT - Vende-se, 97,
compl. R$ 13.800,00.

FIORINO - Vende-se, ou ,Tr:9914-41 91.

troca-se. 1.5. 94. Tr: 276-
0397.

FUSCA - Vende-se, 81,
ótimoest. Tr:9602-2747.

branco compl. ou troca-se

por astra ou corsa sedan.

ESCORT - Vende-se, 98, Tr: 372-2907.OMEGA - Vende-se, GLS.

,
I

·1
li
• !

·
I

, j
,

i
·1
:

i
, !
!

· ;
·

,
I

· !
,
,
•

:
•
,

!
I
I
I
t

�
,

, I

� !
i
i
,

J

Estofamento de carro,

colocação de couro,

manopla, volante,

limpeza interna e

capotas.

TODA LINHA DE ACESSÓRIOS
PICK-UP E AUTOMÓVEIS
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!I!""�-�
acessórios automotivos

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

o alto espírito de inovação
Está presente no kit de

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

aparência de offmroad.
\

VENHA CONHECER ESTA
NOVIDADE!

....
·

...
•
•
·

)
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FINANCEIRA

Peugeot compl.
Flesta 2p Ar/Dh

Astra Hatch

Palio 2p
Uno Mille

Uno 4p 1.0

Gol4p
D-20

Gol4p

Gol2p
F-754x4

99

99

97

93

99

04

92

,99
00

78

, azul

cinza

prata

grafite
vermelho

preto
branco

branca

verde

branco

azul

Uno SX

Ma cl opc.
Palio EX 4p
Paratll.0 C/opc
Corsa Sedan Gt 1.6

Escort GLX comp 1.8
Fiesta1.0

Tipo IE 1.6 compl
Monza GL

Omega GLS comp

Apolo
Fusca

·jloll.0 4p eomp
'Gol! GL

Corsa 1.0 c/opc

370m3113
Av. Waldemar Grubba
Jaraguá do Sul - se

,

GOL GIII PlUS '

CLlO 1.0, 4P
PALIO FIRE, 4P
CLlO 1.0 RL,4P
FIESTA Gl, 2P
SAVEIRO GIII, COMPLETA C/GNV
510, COMPLETA el GNV
ESCORT GlX, COMPLETO
CORSA WAGON GLS
GOU.O
ESCORT Gl, 4p, COMPLETO CI GNV
UNO MILLE SX
CORSA GL, 4P
�ALlO EL, 4P
VECTRA GL, COMPLETO I-AR)
PALIO EX, 2P
FIESTA,4P
ESCORT HOBBYP
CORSA WINO
CORSA V/INO
GOL 1.0 CI RODAS
CORSA WINO
VERONA GlX, COMPLETO
FIORINO lX
BELlNA l
MONZA SlE

Veclra GLS

Veetra GLS

Veetra GNV

Corsa comp
Corsa Sedan
Escort SW

Escort GL

Escort GL el ar

Tipo comp.
Uno EP

Gol el ar dlr;
Gol

97

97

97

97

99

98

97

96

95

96

00

91

00

BRANCO
BRANCO
PRATA
BRANCO
PRATA
PRATA
CINZA
BEGE
CINZA
BRANCO
BRANCO
PRATA
PRETO'
ROXO
BORDO
BRANCO
VERDE
RATA
ROXO
BORDO
BRANCO
PRATA
PRATA
BRANCO
PRATA
CINZA

verde

cinza

branco

cinza

prata
vermelho

azul

marrom

verde

azul

bege
verde

0.,
Ga.
Gal/GNV
Gal
Gal
GaB
Oa.
Gal
Gu
Ale
Ale
Oas
0.,
Bo.
.Dle
Oal
Ale
Ale
Ale
Ga.
Gas/GNV
Ga.
üas
Oa,
Ga.
ãas
Oa.
Dle

RS 13.000,00
R$ 18.500,00
R$ 18.500,00
R$ 21.000,00
R$ 13.500,00
R$ 14.700,00
RS 15.500,00
R$ 13.500,00
R$ 10.500,00
R$ 9.800,00
R$ 8.500,00
R$ 18.000,00
R$ 7.000,00
R$ 28.0ÓO,00
R$ 28.000,00

Prata
Verde
Preto
Vinho
Cinza
Azul
aranco
Branco

Azul
Branco
Verde
Verde
Clnz.
Azul
Pretl
Verde
Azul
Branco
Dranca
Cinza
Vinho
Vlnllo
Branco
Bege
Borda
Yermulha
Vinho
8ranco

Ílranco
Vermelho

Prata

Branco

Azul

Vermelho

Verde

Prata
Bordo

Branca

Prata

B'ege
Cinza

Verde

Cinza

G

G

G

G

G

GNV

G

G

G

G

G

G

G

G

2000

1998

1999

1998

1998

1997

1997

1995

1994

1994

1990

1983

1998

1996

1996

0011 1.8 sn Turbo
Toyola COlolla
Omega CO
flelta4p
Tempr.8v
Tempra 8v
Corsa 1.0
Saveiro 1.6
Goll.6
Goll,6
801 BX
Uno EP 4p
Uno Mille
Eseort Hobby
L-200 4p comp
Escart Ghl.
Eseort Gl 1.6
EscortL 1.6
ChevI1.6"
Chevett 1.0 Junior
Caravam 6cc
Versales 4p
FUGca 1.500
'Fusca
cal200
CG 125
8rullla
D-10 c/baú

373-0806
373-1881

2004
2003
2003
200Z
ZOOl
2001
2001
2000

����
1998
1998
1997
1997
1997
1997
1996
1996
1996
1995
1994
'1994
1990
,1990
1988
1988

Celta4pc/ar
Gol1000 16v c/opc.
Goll.8

GolPlus

Fox4p
Astra Sedam 1.8 GL comp.

Palio EX 4p e ope.

Ranger Splash eompl (6 cc)
VectraGLS

Flesta Berson cl DH

Flesta Berson cl Ar

Blazer 2.4 eompl + rodas

CU04p

prata 03

cinza 00

branco 96

azul 95

verde 05

verde 99

verde 01

preta 94

branco 97

preto 03

vermelho 03

branca 01

cinza 03

G

G

G

G

G

,G

G

G/GNV

G

G

G

G

G

Rua Joã'o Januário Ayroso, 65
371-5343 - 275-2488 - 9903-2936

91

Corsa Super 4p I/d/aq 98

Veclra GlS 2.2 comp 98

Allra Exp. Sedan comp 02

Cor.a ClaSlllc Sedan 03

04

03

Tempra IE comp 95

Palio EX vd/lrv/al/rd 00

Palio EX Vd/aqtv/le 4p 00

Palio ELX comp 01

01

Palio Wekend ELX 01

Branco A

Praia G

Praia G

Piala G

Prall G

Praia

Praia G

Cinza G

Branco G

Branco G

Fiesla 4p
Ka GI v/l/aVaqfid
Courler 1.6L

Flesla 4p
Flesla Slreel ac/iv/dh

Courler 1.6l

Kangu 1.6 complela
Scenlc Exp 1.616V
Goll0001

Branco G

Prall G

Prelo G/GNV Gol CL 1.6 MI

Vermo G Go11.0 GIII

Gol P 1.0 16V comp

Go1l2.0

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 276-3466

Brava SX 4p
Senlc compl.
Slrada cl klt ga.
Palio EX
Renaul1.6
RLL

Tipo 4p
Honda Civic
Mercedes C180
BMW Americana
Calibra
Kadel!
Pampa
Flesla Class
Corsa Wlnd
Flella novo

Kla LS
Omega cl kll gal
Voyage

Gol Special
Gol GUI Power

Parati GUI

Gol16V

Gott GLX

Palio EX

Corsa Wind

2000
2000
1997
109.
1996
1993
1995
1999
1995
1994
1983
1996
1994
1994
1996
1989
1980
1984
1987
1993
1990
1995
1980
1977
1997
2000
1980
1981

GolI 1.6 sr comp
GolI Bl 4p comp
Gol i.e Plu.
GOl GU1.8
Gol CLll.6 el dh
Gol CLll.6 cl dh
Goll.0 GIII4p
Sanlona Quanlum 1.8 Gl eomp
VoVag.
logus Cl
Fusca 1500

:::��: R�II� .�omPI. 2.0
Eseorl 1.6 l
Escorl Hobby
Pampa GLl1.8
Pampa Dl
Courlor 1.6 - ar
Mondoo ClX eompl
Kadott Sl
Monza Gl 4p compl
Monza SlE
Blazer DL

��)rouf.:orsa _

Tipo 1.6 IE 4p eomp
Uno CS
Palio 1.0
Tempra
Tcnlpra
Furio ZX 1,61 eompl
lowner SOX Passageiro

1.0/2p trio e alc

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

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

2.0/4p comp

1.0 14p vte.ldt

1.0 12p a/q

1.0/2p Idt/aq

vermelho
azul
prata
bord6
praia
prata
bord6
bordô
preto
prata
vermelho
bordô
branco
bordô
bord6
prelo
prata
prata
azul
pral.
bege
..ui
cinza
branco
branco
azul
bege
vermolho
vermelho
prata
vermelho
azul

2002

1999

2002

2000

1998

1995

2000

1997

2001
1995
1996
1995
1996
1996
2000
1992
1984
1994
1972
1994
1994
1993
1994
1996
1994
1998
1997
1992
1995
1990
1997
1997
2000
1994
1990
199B
1994
1994
1995
1997

preto
branco

branco

vermelha

branco

vermelho

prata
branco

azul

verde

RS 31.500,00
RS 14.300,00
RS 11.500.00
R$11.30D,00
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00
RS 1&;800,00
RS 10.900.00
RS 3.600,00
RS 7.BOO,00
RS 3.500,00
RS 9.800,00
R$ 8.900,00
RS 8.800,00
RS 7.400,00
R$ 9.500,00
R$ B.900.DO
R$ 12.700,00
RS 17.500,00
RS 7.900,00
RS 11.300,00
RS 6.400,00
R$ 22.900.00
R$ 13.500,00
R$ 12.900,00
R$ 9.300,00
R$ 5.300,00
R$ 11.300,00
RS 9.300,00
R$ 8.800,00
RS 10.900,00
RS 7.900.00

GolCll.6

Omega GLS 2.2

Monza SLE comp
Mombl

CUo LR 1.6

F-lODO

CorsaMlllenlum 4p 1.0
Go11.8MI

PalloEX2p
Uno 1.04p
Voyage 1.6
Golf2.0comp
Goll.6

Bege
Vermelha G

preto G

preto G

azul G
branca G
cinza G

preta ", D

prata G

Vermelho G
Verde G
branco G

A
G

1978

2000
1992
1993
1993
2003
2000
1989

2001

1997

1996
2000

"BARRA VEICULOS
�
t
$1

I Rua: Angelo Rubini s/n, Barra do Rio Cerr<1�::
------------------------------------------------------���.��.�.

Gol16v

Goll GTI comp

Santana el ar + dlr

Astra Sedan CD

Celta 2p
Corsa Sedan Classlc

/
Corsa Wlnd 1.0 4p
Blazer DLX 2.8 4x4

Meriva 1.8 8v

Escort GL 1.6

Flesta Class 4p
Escort L

MereedesBenz 608

, Toyota Bandeirante

2000

1995

2000

2004

2001

2004

2002

2000

2003

1995

1999

1988

1983

1999

gas

gas

gas

gas

gas

gas

gas

dle

gas

gas

gas

ale

dle

dle

vermelho

branco

branco

bege

prata

preto
branco

branco

prata
branco

vermelho

prata
branco

bege
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Florlno furgão 1.5

� Corrler GNV 1.6

: COISa 4p 1.0
: Santana GLS compl. 4p
o

a UnoSX1.0

� Chevette Junior 1.0

Gol GL 1.8

J Chevette 1.6
a HlluxSW4dle.

:. Santana GLS 2.0 comp.

� Pampa L 1.8

a Pampa L 1.6

,::;Golf GL 1.8 compl.

.tlrduíno
Veículos

FINANCEIRA
V Votorantlnl I Finanças

371-4225
Palio Flex comp

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

PrataVerde

Branca

Branca

Prata

Azul

Branco

Azul

Azul

Vermelho

Cinza

Azul

Vermelha

Azul

Palio Fire c/ opcionais

4p

4p

4p

4p

2p

2P

2000

2000

2000

1992

1998

1992

1992

1986

1993

1988

1994

1993

Palio EX 1.0 c/ opcionais

Flesta 1.0

Saveiro 1.6 Ac/GNV

Golll.0

Gol i 1.6

5-10 AC/DH

2p

2p

2pFusca 1.300 L

2004

2004

1999

2003

2003

1996

1995

1995

1983

,
Prata

02/02

02/02

03/03

97/97

Chassi Branco RS 82.000,00.

RS 95.000,00

RS125.000,00

RS 65.000,00

Branco

PROMOÇÃO DA SEMANA

Corsa hatch c/ar 4p
Corsa Wlnd 2p
Corsa Sedan Super
Gol City GIII compl 4p
Gol Sjleclal 2p
VoyageCL
Flesta GL 4p
Uno Mille Smart

Uno Mille Smart

Mille Flre Básico

Cllo RN compl

branco

vermelho

prata

prata

branco

prata
branco

verde

azul

branco

prata

Preta

Prata

Branco

Vermelho

Chassi' Branco

Branco

vw 8.150 Eletrônica - Okm. 04/04 Branca

Á vista sem troca - Preço válido até 28/02 - RS 82.000,00

Vermelha

1997 Gas

1999 Gas

2003 Gas

2002
t,

,Gas
1987 Gas

2001 Gas

2001 Gas

2001 Gas

2004 Gas

2001 Gas

Fone: 370-2109

Cllo RL 1.0 gas. a/q /trv

Corolla XEI gas, 4p, compl. + bc/aut

Corolla XLI 16V gas, 4p compl.

0-20 - die

Flesta Street 1.0 - ga5., 2p, limp/desm.
Ford Ka Básico 1.0 - gas., 2p

Goll 1.0 gas/llmp/desm.

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

Uno Electronlc ELX 1.0 - 4p/llm/desm/aq verde

Senlc RXE

Gol

Gol GIII8V

Gol LlmplDes

Escort GL 1.6

Escort GL

Palio 4p

Flesta 4p c/ar

Gaiola
Ca"ellnha
Be.la SV
Voyage verde

FUlca' branco
FUlca brinco

Fu.ca azul
FUlca bege
Goll.0 16V bordO
001 CL 1.6 branco
Goll000 branco
001 S branco

Kombl bese
Bellna praia
Br3sllla verde

Brasllla bordO
Brasllla veimelho
Br•• llla bege
Del Rey praia
Sanlana Quanlum branco

Prata

Vermelho

Branco

Branco

Cinza

Vermelho

Vermelho

Prata

1995
1982
1984
lS81
1974
1977
1999
1988
1996
1985
1995
1990
1979
1979
1974
1978
1986
1986

Chevelle
510 EllcuU,e
K.dell
Plck Up Corsa
Monza
Opala
Florlno 1.5
npo
Tipo
Logu.
E.corl Hobby
Escorl4p
E.corl
E.corl

Peuseo1405
Cryplon
Sundow
Slrada
5ulukl
Blz

02

03

00

02

91

88

98

03

azul
prelo
brancI
azul
Izul
branco
prelo
graflle
verde
praia
cinza
cinza
vermelho

praia
prelo

prata

grafite

prata

branca

branca

prata

preta

2001

2001

2005

1989

2002

1999

1996

2001

1995

R$ 17.800,00

R$ 30.500,00
.

R$ 53.000,00

R$ 19.500,00

RS 15.300,00

R$ 13.400,00

R$ 11.300,00

R$ 13.300,00

R$ 10.300,00

Honda Clvlc comp teto.+ couro
Galaxle 500
Saveiro
CB 450 DX
Belina II GL
Monza SL/E
Pegeout 306
Silverado DLX
Dakota Sport 3.9 C/ GNV
RD 350 R
Apolo GL
Paratl16V
Blazer GNV
DodgelDart
Bug Duna 1.600
Peugot 307 SW comp
Palio ED
Celta 1.0 4p
Gol 1.0 1.000 Plus
Santana GI 1.8 comp

Baú Branco

Chassi Azul

93
77
86
89
86
85
99
98
99
88
90
00
96
76
02
99
91
03
96
95

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

FRONTAL Veículos371·4570 / 376·2895

Bla.er 4Ce
Veelra SL 2.0
Corsa Sedan 1.0.4p
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Sedan 1.0 4p
Cor.a Wlnd 1.0 2p
Corsa Wind 1.0 2p
Cor•• Super 1.0 2p
KadeUl.82p
Uno Flre 1.0 4p
Uno Smarll.0 4p
Uno IE 1.0 2p
Palio ED '1.0 2p
Sol S1II1.0 16, 4p
Komblenvld.
Escorl Hobby
Escorl Hobby
5102.22p
CS 125

Verde
Branca
Praia
Azul
Branca
Branca
Verde
Azul
Cinza
Azul

BegB
Branca
Verde
Praia
Branca
Vermelha
Prall
Branca
VermBlha

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

Branco 2003

2002

2002

2001
.

2001

2001

2001

2000

2000

1888

2000

lS89.

1999

r�

Ge,,"
Veclra 2.0 comp

GNV t Tempra HLX comp
Oas .'

� 510 2.5 Del�le comp
Gal g

11 Omega GlS comp
Gal W

�.
Suprema GlS eomp

Ga•.
» Alia 164 eomp

Gas !'
Oal i� Calibra comp

00' I l200 4.4 eomp

ONV � Gol Cl 1.8
��

Ga. 11 F1000
,

'Ole I Varlanl c/ manual

GHV I Caravan

m

G
SNV
O
G
A
G
A
G
G
G
GNV
G
A
G
G
G

. G
G
G
G

1979
1999
1991
1997
1984
19B7
1992
1995
1995
1994
1995
1992
1989
1994
1994
1999
1997
2001
;998
2004

Praia

Branco

Branco

Praia

Branco

Branco

Azul

Azul

.ranco

Azul

Grand Blazer DLX 4.2 TB Praia

Branco

Sa.
Das
Sas
Sas
Ga.
Sa.
Sas
Sa.
Sas
Gas
Sas
S••
SIS
Sa.
DHV
Ga.
Ga.
Sa.

pr.la 03

Flesla complelo vermelho 03

Fle.la DH/lrlo branco 03

·braneo 03

prata 00

E,corl GLX SW eomplelo .erde 98

Co"a Haleh(mod.novo)complelo praia 04

Corsa Sedan(mod.novo)eomplelo praia 04

Cella VHC 2p prelo 03

CO". 1.6 4p e/ope_ branco 02

COBa .edan e/ope. branco 02

Corsa Wlnd c/ opc. branco 01

Corsa ledan c/ope. branco 01

Co,.a 1.6 4p e/opc. branco 00

Astra ledln DLS eomplelo cinza 00

praia 00

prelo

Gol plus 16, ARiOH
Gol 16V c/ope.
Palio Flre 4p c/ AR
Palio Flre 4p c/opc.
Palio Flre 4p c/trlo
Palio EX Flre 4p c/ AR
Palio EX 4p c/lrlo
Uno EX 4p c/ope.
Palio EDX complelo
ClIo elpre.Sllon comple"
Scenle RT 1.6 eomple"
Seenle RT 1.6 eomplelo
Seenle RXE(lop de IInhl)
Scenle RT 1.6 complelo
Seenlc RT 1.6 e/ope.
Cllo RL c/ AO

Rua Prof. Waldomar
Grubba, 3121
BairroVlolras

OHVBranco 1998
Tempra eompl
Veelra OL eompl
Golf BTI comp
Monza el ar + ONV
Audl compl
Gol1000
Gol1000
Monza eompl • ar

Uno
Uno
Uno
Corsa Sedan e/OHV
Corsa Super 4p
5-10 eompl
Pampa OL
Eseorl GL
Escorl GL
Tauner Furgão
Carrellnha Baú

Cinza 1998

Praia 1997

Cinza 1995

Bage 1995

Azul 1994

Varmalho 1994

Azul 1993

Ga.

Dle

OHV

GHV

GHV

Gal

DI.

Branco 1992 Ale

DI.Praia 1999

Azul 1974

Cinze 1967

Ga.

Ale

,
.

97
97
95
95
95
94
99
90
91
88
96
00
98
96
96
93
95

, 95
03

prela 01

verde 98

prat. 04

bordo 03

cinza 03

prelo 01

branco 99

cinze 98

azul 98

praia. 04

bege 02

prlla 02

elnz. 01

praia 01

,arde 00

praia 01

R$ 12.000,00
RS 19.500,00
R$ 13.500,00
RS 11.800,00
R$ 32.000,00
R$ 7.900,00
R$12.500,00
R$ 6.700,00
R$ 6.800,00
R$ 4.800,00
RS 9.000,00
R$ 19.000,00
R$ 13.200,00
R$ 17.800,00
RS 9.500,00
RS 8.700,00
R$ 9.500,00
R$ 6.800,00
R$ 1.800,00
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6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

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

.H\!l.!HlliHfUmrruDWlj,[.!f"iM!,i'H,;mnn!U.
Stratus comp 96 verde mel G
Goll.0 MI 97 branco G
Goll.S (bola) 95 preto G
CheveUe S9 bogo A
Bellna ll.6 S6 bogo A
Escort Europel GLX completo 9S azul
Elcort Ghla S9 verde G
Ford Llndal em couro SO azul GNV
Brasllla SO branca G
Voyage 86 varda A
Jaap em couro/dhJfrelo a disco 65 Bordo G
Gol Preparado (Oe Corrida) 97 Alui RS 6.500
Opala SlE compl 89 Verdo A
Audl A3 1.8 T turbo 9S prato G
Fusca 77 bege G
Pampal.S 91 prata G
Omega Suprema GLS top linha, compl. 93 azul G
Elba BS azul A
Gol S4 branco G
F-l000 Gab. Dupla comp. Turbo 84 •

prata O
Unol.6 comp. 93 prata G
Escort Ir3 1.8 comp 91 azul G
KadeU vd e tn ell. e dlr 93 prato G

QUINTA-FEIRA, 24 de Fevereiro de 2005

AUTOMECÂNICA
DA BA.RRA LTDA.

Atendemos linha geral:

��
...
"""

Wi!) '--,_r-I ......

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rublnl, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SCTel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax:276-3466

Brava SX 4p 03 Prelo
Senlc compl. 00 PraIa
Slrada cl til gas 01 Branco
Palio EX 97 Branco
Renaull_6 98 BrancoCllo
Rll 98 Branco
Tipo 4p 96 Cinza
Honda Clvlc 94 Vermelho
Mercedes C180 95 Azul
BMW Americana 95 Branca
Calibra 95 Prelo
Kade« 98 Azul
Pampa 93 Branca
Flesla Clasa 00 BordO
Corsa Wlnd 95 Vermelho
Flesla novo 03 BordO
Kla LS 00 Branco
Omega cl kll gas 94 Azul
Voyage 91 Verde

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1656 ANTIGO BAR DO OCA

GOL GIII PWS
tLlO 1.0, 4P'
PALIO FIRE, 4P
CLlO 1.0 RL, 4P
FIESTA GL, 2P
SAVEIRO GIII, COMPLETA C/GNV
S10, COMPLETA CI GNV
ESCORT GLX, COMPLETO
CORSA WAGON GLS
GOL 1.0
ESCORT GL, 4p, COMPLETO CI GNV
UNO MillE SX
CORSA GL, 4P
PALIO EL,4P
VECTRA GL, COMPLETO (-AR)
PALIO EX, 2P

,

FIESTA,4P
ESCORT HOBBYP
CORSAWIND
CORSA WIND
GOL 1.0 CI RODAS
CORSA WIND
VERONA GLX, COMPLETO
FlORINO LX
BELlNAL
MONZA SlE

370·3113
Av. Waldemar Grubba
Jaraguá do Sul - SC

BRANCO
BRANCO
PRATA
BRANCO
PRATA
PRATA
CINZA
BEGE
CINZA
BRANCO
BRANCO
PRATA
PRETO
ROXO
BORDO
BRANCO
VERDE
RATA
ROXO
BORDO
BRANCO
PRATA
PRATA
BRANCO
PRATA
CINZA

2004
2003
2003
2002
2001
2001
2001
2000
2000
1999
1998
1998
1997
1997
1997
1997
1996
1996
1996
1995
1994
1994
1990
1990
1988
1988

Wille Car 371- 5917 -
9149-0840

FUSCA - Compra-se, em

Joaquim Francisco de Paula - Lote 16 bom est., qualquer ano até
79. Tr: 9975-0078" após

Diplomata 90 Bordíl GNV R$ 9.700,00
-19h

'

Fiat 147 84 Bege Gas. R$ 1.600,00 FUSCA - Vende-se, 81,

Escort 87 Verde Alc. R$ 4_500,00
bom est. R$ 2.700,00. Tr:

8412-0929.

Gol 83 Bege Gas. R$ 2.200,00

Gol 81 Cinza Gas. R$ 2.200,00
FUSCA' - Vende-se, 75,
amarelo claro, lata, motor

Chevette 78 Bege Gas. R$ 2_300,00 1.600 R$ 2.500,00 Tr:

Fusca 75 Vermelho Gas. R$ 1.300,00
8806-9250.

F600 Caçamba' 75 Verde Die. R$ 10.500,00 FUSCA - Compra-se, à

Prêmio 4p 89 Dourado Gas. R$ 5.500,00
vista até R$2.000,00. Tr:
371-5917.

Kombi Furgão 82 Bege Gas. R$ 4.000,00
F75 Pick-up 73 Verde Gas. R$ 5.500,00 GOL - Vende-se, 90/91. R$

Chevette Hatch 80 Prata Gas. R$1.600,00
6.300,00. Tr: 276-0238,ou
8814-2127,

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

( )
�

. ).»

1

"

275-3711
372-1919

.

PALIO EX FIRE 2001 C/OPC

PALIO ED ANO 97 COM OPCS

Marea ELX 99 azul

Aq Ac Dt Dh Ve Te

PICK UP CORSA 1.8 2001 CI OHV

OOl GIII 00 4P

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

içmos toda a linha de veículos OKm,
��.' com os menores precos

'â\;, , -
.. � ,,;fiIJA�

" '

Classe A 160 Classic
2001 Completa

Ka 98 Prata Aq Ds

Lp Ve Te AI RII
Celta Super 2003 preto

Aq Dt Lt Pc Vv
Brava SX 02 Ac Dh

Ve Te Ds Lp AI RII Fn Cd

BORA 2.0 ANO 01 COMPLETO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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275-1823
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·

eito que você queria.
Uma linha completa de acessórios internos e externos

Rua Bernardo Dornbusch, 800' • Jaraguá do Sul � se

Fone (47) 371-4000 Fax (47) 371-6124
carogua@coragua-veiculos.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
CORREIO DO POVO 9

I

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

GOL - Vende-sei 00. AR.
OH. R$ 17.800,00. Tr:

370-3574.

impecável. R$ 8.000,00. Tr: VOVAGE - Vende-se, 1.6, GARElLl - Vende-se, 90,
9979-0605. 84, gás. preto, em bom est. documentada. R$ 650,00.

R$ 3.600,00. Tr: 8806- Tr:371-7341.
SANTANA - Vende-se, CU. 9250.·
4 pts. 1.8. Tr: 276-0397.

,

CAIXA - Vende-se, 4 de se. Tr: 9957-7974.
som cl 8 autofalantes,
400W, RMS. R$ 2.000,00
Tr: 370-4461.

MÁQUINA - Vende-se, de
costura baby machine.

OVD - Vende-se, Philips. R$80,00. Tr: 275-2803.
R$ 280,00. Tr: 9125-4896.

GOL - Vende-se, branco

02/02. AR. Aceito troca. Tr:.
370-4810 ou 8803-7468.

HONDA 150 - Vende-se, APARELHO - Vende-se,
GOl- compra-se, 96 ou 97. 04, ou troca-se. Tr: 376- CD, cl controle, frente

SANTANA - Vende-se, Tr: 372-2907. 3225. destacável. Tr: 370-8384.
GLS. 00. copl. 4pts. R$
8.100,00. Tr: 371�6238.

MINI-SYSTEM - Vende-se,
CAIXA - Vende-se, DOA-SE - Gatinhos. Tr: diplomata R$ 170,00. Tr:
amplificada, F-P800. Tr: . 376-1255. 370-6651.
9902-5259.

GOL - Compra-se, GIII, 8V,
02/03, ou celta VAC, 03/04. GOL I PLUS - Vende-se. 96.

Tr: 372-0389 ou 9143- Pessoa assume o financi.

0509. ou entrego quitado. R$
10.500,00. Tr: 273-1860.

GOL - Vende-se, branco

97/98. R$ 12.000,00 ou

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

PlAV-STATION - Vende-se,
cl 3 controles + 10 cd's,
R$ 300,00. Tr: 372-2833.

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

CUR,bateria e

.,,_ SUZUKI _ Vende-se, 750F, APARELHO - Vende-se, DOA-SE - Cachorrinhos. Tr: PlAY-SJATlON - vende-se,

m!m:mmrlII 94, r a r i d a de. R $ APARELHO - Vende-se, SI<'{, Philips. R$ 250,00. Tr: CÃO - Procura-se, pintcher 9993-7857. cl 25 jogos. Seminovo. R$
- 17 500 00 Tr'9914 4669 de CD pi carro c/2 meia 9 8806-2173 ou 8813-8949. marrom, nome Pingo. Tr: 250,00. Tr: 9137 -5709.

. , ..

-

.

372-0412ou9122-8565. ENCICLOPÉDIA - Vende-
e 2 autofalantes. Tr: 276- AR _ Vende-se, cond. Tr:
1196. 275-6180.

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

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

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

GOlF - Vende-se, gI1.8,MI, amortecedores novos. Tr:

97, 4pto, branco, compl. C/ 9922-8567 ou 376-4387 ou

trava central Tr: 9936-1304 372-6650.
ou371-8153.

BIZ - Vende-se, vermelha.
R$ 4.200,00. Tr: 9973-
8955 ou 275-2135.

COMPRA-SE - Corsa ou Ka

até R$ 11.000,00. Tr: 371-
TlTAN - Vende-se, 03, cl 0991.
partida. Tr: 9973-8955.

ENSERADEIRA - Vende-se,
semi-nova. R$ 90,00. Tr: ROÇADEIRA - Vende-se,

CÃO - Vende-se, filhotes de 275-1237. R$ 800,00.Tr: 9133-0546.
maltês, vacinados. Tr: 370-
9062.

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

cl Reginaldo ou Mônica.

PARATI SURF ' Vende-

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

9161-1461.GOL - Vende-se, special,
vermo 02/02. Tr: 370-4810

ou 8803-7468. PARATI - Vende-se, 92,
impecáveJ, rodas

GOL - Compra-se 91/94. Tr: esportivas. R$ 8.300,00. Tr:
376-1293, c/Glaudecir. 9979-0605.

SANTANA - Vende-se,
Quanto, GLS, 88. à alc. .

Cinza. R$ 4.800,00. Tr: CG - Compra-se, 90 á 97,
9146-2794. ou estrada 97/98. Tr: 372-

1580 ou 9995-1418.
SANTANA - Vende-se ou

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

CG - Vende-se, 88. bom
est. R$ 1.900,00. Tr: 370-
3574.

se, Barsa cl 9 livros. Tr:
CÃO - Vende-se, de cocker 9905-8113.
fêmea desverminada. Tr:

AR - Vende-se, cana. 370-6847 ou 9924-8655.

Cônsul. R$ 1.200,00. Tr:
371-4741.

VENDE-SE _ Rodas 150. BANC.A Vende-se,
Aquarela, banca de revistas

SAyEIRO - Vende-se, 1.8, CG - Vende-se, Titan, 125, YBR - Vende-se, 125, 02. Rodão de aranha. R$ e jornais. Tr: 376-4169 ou

geração 3.01. Tr: (47) 3,73- 01, cl partida, vinho. R$ Tr: 371-1335 ou 9953-·1.000,00. Tr: 275-0334 ou 9149-1340.
.

1343. 3.700,00. Tr: 9973-0367. 1446. 8809-3544.GOL - Vende-se, Special, PARATI -' Vende-se, 92.

AR - Vende-se, cond.

VENDE-SE _ Tornado PI RODAS - Vende-se, jogo Cônsul. R$ 390,00. Tr:

trilha. 04. Tr: 9973-8618. aro 14 pi todos os
376-1903.

modelos de carro. Tr: AVI' O V d T
VENDE-SE - XL, 125, 85. 276-1196.

) 370�f!3�.- en e-se. r:

R$1.900,00. Tr: 370-9115
ou 8405-9755.

�
�.G

COMÉRCIO E CONSERTOS
DE TELEFONES LTDA

C::>Consertos de Celulares

(TIM/ VIVO/CLARO/BRASIL TELECOM)
e Tel. Convencionais.

C::>Toda Linha de Acessórios.

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

VENHA CONHECER NOSSA LOJA!

Centrais telefônicas Intelbras

telefonia e segurança

BERÇO - Vende-se, bege
em bom est. R$l 00,00. Tr:
9135-1196.

_ BICICLETA - Vende-se,
18M, seminova. R$ 60,00.
Tr: 9137-5709.

CÃO - Vende-se, filhotes de

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

9122-5901.

CÃO - Vende-se, lhasa

apso. Brancos e escuros,
puros. A partir 280,00 faço
2x. Tr: 370-1225.

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

9973-5052 .:

F4000 - Vende-se, motor

MWM. R$ 16.000,00. Tr:

275-6515.

CAPACETE - Vende-se,
EBX. R$ 20,00. Tr: 370-

BICICLETA .� Vende-se, 9062.
infantil. R$ 30,00. Tr: 275-
2803.

TECLADO - Vende-se,
IMPRESSORA - Vende-se, Cássio. R$ 130,00. Tr:

CARTA DE CRÉDITO - HP 3535 cl cart. Cal. R$ 372-3727 ou 9138-8022 .:
Vende-se, consórcio de 200,00:Tr: 9903-0500.
imóveis. R$ 35.611,29. Vir.
à combinar. Tr: 371-0508.

JIPE - Vende-se, 76 p/ BICICLETA - Vende-se,
trilha. R$ 8.500,00. rc média. Tr: 9137-5709.

9933-6533.
BICICLETA - Vende-se, 18 CELULAR - Vende-se, LG,

PEUGEOT _ Vende-se" M. R$ 130,00. Tr: 372- pré-pago. R$ 80,00. Tr:

306. 95. cornpl. R$
3727ou9138-8022. 9125-4896.

11.500,00. Tr: 370-
3574.

CABRAS - Vende-se, CELULAR - Vende-se, Mc

leteiras e filhotes. Tr: 275- 60, cl câmera. Pré-pago.
2385. Tr: 380,00. Tr: 370-1225.

PUMA - Vende-se, GTS,
80, conversível. R$ CADEIRA DE PRAIA - CElULAR - Vende-se,
7.000,00. Tr: 9933-6533. Vende-se. R$ 20,00 cada. Siemens MC 60, cl câmera.

Tr: 275-2803. R$ 500,00. Tr: 370-4468.

PUMA - Vende-se, 95, c/
carroceria longa. Tr: 996.3-

CADEIRAS - Vende-se, 2
fixas e 1 gjratória + 3 pi5665.
sala de espera. Tr: 276-
1196.

SECNIC - Vende-se, 00.
c o m p Lv e r dujt s
28.500,00. Tr: 370-
3574.

CENTRíFUGA - vende-se,
de roupa Arno. Tr: 273-
0813 .:

COMPUTADOR - vende-se.
CAIXA - Vende-se, 4 de Tr: 9133-0546.
400W RMS. R$l.l 00,00 o

par. Tr: 370-4461.

Fone: 371·7007
·A mel#Íor opção para sua empresa,

escl"tórlo e I'esldêncla.
Produtos e sewiços para telefonia,
redes de Infol'máfic8, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

Klt Portão EletrônlCp +-Inferfone
Klt Monitor 6'1 + Câmera (CFTV)

CONTRA-BAIXO - Vende-

ESTAÇÃO - Vende-se, de

musculação cl 21
exercicíos. R$4.000.00. Tr:
275-1409.

SECADORA - Vende-se,
Brastemp 4Kg. R$ 450,00.
Tr: 371-9897 ou

99058113.

FOGÃO - Vende-se, 6 SOM - Vende-se, Gradien
bocas. R$ 50,00. Tr: 275- te. 3 cd's, Tr: 379-010.
2803.

TELEFONE - Vende-se,
FREEZER - Vende-se, cl 4 sem fio. Panasonic. R$
gavetas, marrom. R$ 90,00.Tr:376-1903.·.
250,00. Tr: 376-3225.

TELEFONE - Vende-se, cl
GAITA - Vende-se, 120 identificador slemens, R$
baixa, preta. Amplif. R$ 130,00. Tr: 9602-1893.
2.800,00. Tr: 9902-5259.

R. Henrique Piazera, 22 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

TíTULO - Vende-se, do
GATO - Vende-se, persa Baenpendi. R$ 300,00. Tr:
puro. R$ 100,00. Tr: 370- 371-4741.
1225.

TOLDO - Vende-se. R$
IMPRESSORA - Vende-se, 400,00. Tr: 372-3727. ou

HP 656 cl cart. Cal. 9138-8022.'

R$150,00. Tr: 9903-0500.
TOLDO - ,Vende-se,' pi

IMPRESSORA" Vende-se, porta. Azul. Tr:275-1237.
matricial 80col. Tr: 9903-
0500. TORNO - Vende-se,

mecânico de bancada.
MESA - Vende-se, pi Super resistente. R$
computador. Branca. R$ 2.700,00. Tr: 372-3922.
200,00. Tr: 372-3727 ou

9138-8022. . VESTIDO DE PRENDA -

Vende-se, verde cl branco.
MÁQ. OVERLOK - Vende- R$ 80,00. Tr: 371-5270.
se; 2, 2 cobertura, 2 reta e

1 motor trifásico. Tr: 370-
2417.

WALITA MÁSTER - Vende
se: R$ 320,00. Tr: 9969-
4207.

MÁQUINA - Vende-se, 2
.

retllineas Shima Seiki e 1 VENDE-SE - Computador e
conicaleira pi 8 cones. Tr: Super Nintendo. R$
8808-5378. 450,00. Tr: 370-7315.

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax

Aparelhos para teíevendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica perscneíízada
tdentmcadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Insta/ação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch caoíe CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA' ELETRÔNICA
(.Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrôníco e írrterfones
Cancelas automáticas pI 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 PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

(Instalaçãp e ASSistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monltoramento de Imagens

------�------��----�.-------�----------�,--------����----�--------------�--------���.------------------�----�--�--�---------Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DE SERVI

TERRAP.lANAGEM
R�dePedra5e�
Compactadores de Solo Serviços co", Retroescavadeiras
Colocação de Tubos de Concreto Tratores e Esteiras

Remoção de Rochas Caminhões Basculantes

Oten1l11em Compressores de Ar
Pavimentação c/laíotas Loteamentos completos

R: \Víaando Menslin - I3ae )endi 215-1101/9104-2393

DETETIVES PARTICULARES

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

Sigilo Absoluto

SEGURANÇA PATRIMONIAL
_

Guarda de Portaria
i Recepcionista

.. ,

Serviços de Umpesa e Conservação
, SEGURANÇA ELETRÔNICA
f

-

Alarmes
. Controle de Acesso
em (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

Computador e Impressora
MELHOR PREÇO DA CIDADE

Atendimento a domicílio

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
11'flit4 <ú.� 4-�t� <I<i4 S� 4�� <Ú4_� lIet

iI&s�, e.Wr<!_�__�<Ú�4"�

Tr.: 372-1309 ou 9123-7162

Móveis Usados

FIGUEIRA
APOSENTADO

E PENSIONISTA
'OOINSS

MÓVEIS �OVOS E USADOS
Mensagens ao vivo e fonadas
\j)elicaàeza de quem envia, emoção de quem recebe!

.

276.2013 - 273-6097
370-3141
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 servidores publlcos, 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 regi��.
Tratar: 9131-?231

Preços especiais para casais.
SIGILO ABSOLUTO,

WILLE
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.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Computadores
completos

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

Periféricos
Gravador de C
e Leitor de OVO

COMPUTADORES

Maquinas
Digitais

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

Um micro por aluno

�

Novo sistema de recarga de cartucho, venha
conhecer este novo método que com ele

você pode chegar a economizar 50% de

seus gastos com tinta! Faça-nos uma visita e

confiraesta novidade.

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

Suprimentos

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

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

Hnanciarnos em 6/9 I
12115118e 24 meses.

Configurações: AMD 2.2 GHZ � 128 mb [
de memória. Hard Di$� 40GB, fax i
modem 56k, cd rom LG 52x; Placai

Informatização mãe Asus A7V 266-MX, Placa der
de comércio e .

,,(deo AGP 32mb íhtêgrada,monitor 15" !
drive disquete 1,44, te clado, i

indústrias: Sistemas, mouse, gabínete i!tx 30Qw, caixas de ! .

Aplicativos comer- som amplificada, ISOw, placa de som I
dais, lrnpresseras e rede inte.srada

.

Matrici�is pi emissão .

de N.F., Impressora pI
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles

administrativos de ges
tão empresarial.

Oferta�I
t

(tUm' c l t c íc em 'd I f'" I"sua VI ·a pessoa e pro r s s r on a

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00

Assistência Técnica

Especializada

Suprimentos

I Tintas Originais
e

Recargas todas as marcas de Impressora
........................_._••••••_ ••• _ ........................................................................•_ M •••••••••_ .

Computadores
completos

."'........ ��,__ ��."�A·'

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

R$ 15,00 deslocamento .F'··········i·····.·.·········i·;·+8·····�··.···.·.·.·.·...•...

". '-;. ,"<:,
"

: - ., .,'

('..... -. ':'-' " ;','
.

NEGOCIAMOS '.

QUALQUER OFERTA
I

ANUNCIADA PELA
A •..

CONCORRENCIAOutras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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senac

• Faça a diferença no mercado de trabalho!

(47) 275-8400

QUINTA-FEIRA, 24 de Fevereiro de 2005

A�ttêt1êfa aumefita a t®da _L I!lastá��êtrtUlk;iut
um!.mm nega ce 0010 tanta®� a ImitMa,

kslfll, @!MI'I mercado onde a oompeUÇilo tlltísemuija
oompelân., a 'tIlf$� pi;!de lH\lar no $e!'.!1�>
Entret!mlo,. às V�$e�, e�(ipriQ�nâríQ e Q m$ilOr
oonoorrmte qutffido oteféca tim 5Wmltlnenlu ruiln,

OS CU$W$ empr�*Jã ehitvat$t)$, sa!tam·� wIlm9S
mUlto maiuffiS 001'11 a �r(Ú,l; Cónmnt& ti. clientes,
8Õ r� UM ·JE�rO: QijAUFtCAA Q PESSOAlPMA;
QUAt.!r:iCAI{ OATtNO:!MEWrO,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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30
Tr: 371-2357. qtos, 1 suíte. semi

mobiliado. R$ '130.000,00.
PiÇARRAS - Vende-se, ou Tr: 9969-4207.
troca-se por chácara em

Corupá. Tr: 375-0539.

- 370-8097.

VENDE-SE - Próx. Madri.

IMÓVEIS VILA NOVA - Vende-se, c/
64m' e terreno de 500m'.

PROCURA-SE - Casa p/ Tr: 370-77600u 8807-3574.
alugar, em rua principal. Tr:
9932-2441.

'

RIO CERRO - Vende-se, 136
ÁGUA VERDE - Vende-se, m' c/ 400m' de terreno. Tr:
.c/ 364 m'. R$ 32.500,OO.Tr: 376-3225.
371-2357.

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

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

SÃO LUís - Aluga-se, cf 3
qtos. Tr: 370-2365. ou

9953-6121.

Proma Construções
Fone: 371-6310 I Plantão: 9131-5751

BARRA DO SUL - Vende- c/781 m'. área central. R$
se, 12x30. Tr: 376-3425. 58.000,00. Tr: 9605-2252.

VENDE-SE
CASA

Mista c/112m2,
Terreno c/

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

Bairro
Czerniewiez.

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

BARRA DO SUL - Vende- --V'V

EmBRlRGEnS
• A MAIS COMPLETA

se, ou troca-se por moto.

� R$ 3.500,00 ou moto +

ll!lll1ãllIE prestações, Tr: 370-1796.
ALUGA-SE - Espaço p/

COMPRA-SE - Terreno ou verdureira. Tr: 9973-9654.BARRAVELHA - Vende-se,
c/ 1 suíte, ii qtos. 2 sI. eoz.
bwe. Imobiliados. Tr: 370-
2365. ou 9953-6121.

SCHOROEDER - Vende-se, CENTRO - Procura-semoça
centro, alv., sI., bwe. 1 qto. p/ dividir, mobiliado. Tr:

e/90m' e terreno 700m'. Tr: 9113-9552.
374-5133.

casa na Vila Rau ou Estrada

Nova. Pago á vista. Tr:

9121-5932.

FLORICULTURA - Vende.

se, ponto comI. à 5 anos. Tr:

370-0412.
BARRAVELHA - Vende-se,
vista p/mar. 3 qtos. bwc, sI.
eoz. Tr: 372-3727 ou 9138-
8022.

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

BAENPENDI- Vende-se, 1

suíte, 2 qtos. si .eoz. bwe.
R$ 65,000. 00. Tr: 370-
1417, SCHOROEDER - Troca-se à

100 mt da pref. por casa na

Barra. Tr: 374-1677.

CZERNIEWCZ - Procura

se, moça que já tenha p/
dividir aluguel. Tr: 9903-

2012.

VILA NOVA - C/ 1250m'. c/
lagoa. R$ 35.000,00. Tr: IlALPÃO _ Vende-se, pré-
370-3141. moldado. 13xl0. Tr: 370-

9879 ou 9917-9874.
RIO MOLHA - Vende-se. Tr:
370-8563. GALPÃO - Vende-se, ou

PROCURA-SE - Moça de aluga-se. Guaramirim. Tr:
tamília p/ dividir apt. Tr: VENDE-SE - Na Walter

8411-8737.
275-1656ou9108-4986. Marquadt c/ 1.111 m'. Tr:

VENDO APARTAMENTO ALTO PADRÃO

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

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

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

Contato com Silvia

47 371-8227 ou 47 91025735

-LOJA - Vende-se ou troca

se c/ máquinas de costura

e outros. Mobiliada. Tr:
275-2885.

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

SCHOROEDER - Vende-se,
100m'. próx. a mercado,
escola. R$ 30.000,00. Tr:
374-5444.

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

PADARIA - Vende-se, na

Ilha da Figueira c/ clientela.
.

Tr: 276-0576.

VENDE-SE - Empresa
prestadora de serviço. Tr:
9905-3941 ou 370-6615.

VENDE-SE - Bar e

lanchonete. Tr: 370-6366.

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

(51)582-1739.
VENDE-SE - Próx. à Pref. c/
305m'. c/ 4 qtos. R$

.

120.000,00. Tr: (47)326-
CORUPÁ - Vende-se, Rota 6565ou 9982-0819.

das Cachoeiras, e/142.000
m', c/ 15;000.00 pés de

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

VILA LALAU - Vende-se, c/
150m'. 4qtos. 2 bwe,
terreno c/ 561 m'. R$
110.000.00. Tr: 370-0383.

COMPRA-SE - Até
R$28.000.00. murada. VILA LALAU - Vende-se,
financ.pela caixa. Tr: 9133- sobrado come. e residencial
1818. e/2 casas. Tr: 371-3132.

ESTRADA NOVA - Vende- VILA LENZI - Aluga-se, c/
se, de madeira c/370m'. c/220m'. Tr: 371-8729.
3 qtos. R$ 35.000,00. Tr:
376-3913. VILA LENZI - Vende-se c/

525 m'. de madeira. R$
ILHA DA FIGUEIRA - 65.000,OO.Tr:371-2357.
Frente a Indumak, servidão
e/3.334m'. R$135.000,OO. VILA NOVA - Vende-se, c/2

Atendimento personalizado
,

,
'

Entrega gratuíta
Atendemos atacado e varejo-

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1475
Jaraguá do sul/se -

'

e-mail: embalagens@ciaembalagens.com.br
Fone/Fax: (47) 371-3400/371-1275

CORREIO DO POVO 1 3

* MAIS chance: ( (04) qu
mensais)

* MAIS: (sem taxa de inscrição)
* MAIS: ( sem fundo de reserva)
* MAIS econômico: (menortaxa)
* MAIS prêmio: (extra: R$ 31.384,00,
prêmio pontualidade)
* MAIS flexibilidade: (antecipação de
parcelas poderão ser usadas como lance)

nce: ( FGTS pode ser usado

( últimas (60) parcelas sem
ministração e sem seguro)

MAIS. MAIS: (confira com o

epresentante. abaixo)

RODOBE�s1

Confira outros créditos

Silver Serviços Ltda

Rua: João Januário Ayroso, nO 80 - sala 03 - Jaraguá Esquerdo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fonte: www.casaecia.arq.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

superfície seja 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'

A's pastilhas e

fragmentos
cerâmicos são
normalmente
coladas com

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

convencional dos
azulejos

Após a colagem dos,

fraqrnentos 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 rnesrno fique bem

regularizado, sem
depressões ou ondulações

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHÁCARA - Vende-se, cl
12.500m' no Wigando
Meyer.Tr: 370-3141.

MINI-CHACÁRA - Vende
se, cl 1000m'. Ribeirão
Grande. Tr: 273-1860.

RIO 'DA LUZ - Vende-se, cl
1670m'. R$ 100.000,00.
Tr: 370-8097.

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

DIARISTA - precisa-se pi
todas as sextas. Baenpen
di. Tr:9113-0213.

CABELEIREIRA - precisa
se cl exp .. Tr: 376-2752.

PSICÓLOGO - procura-se
profissional de psicologia

.

pi dividir consultório. Tr:
372-0991 ..

INSTALADOR - procura
se, cf exp. em vidros

temperados, cl 10 grau. Tr:
370-2647.

REVENDEDORES -

precisa-se. Tr: 371-5176.

�
�

MOTORISTA - Ofereço-me
pi trabalhar, de particular.
Tr: 9975-0931.

OFEREÇO-ME - PI
trabalhar em farmácia c/20
de anos de experiência. Tr:
375-1014 .'

BABÁ - Ofereço-me pi
trabalhar. Tr: 376-2036.

Tr: 273-6264
com Cláudia ou Andréa

ESCOLA NECESSITA

COM URGÊNCIA
de professor na área

contábil, com

disponibilidade de horário.

Comparecer na Rua Jorge
Czerniewicz, 6.65 - em

horário comercial.

RENDA EXTRA!
Procuramos pessoas com visão

empresarial para oportunidade de

negócio baseado em casa ou

escritório. liberdade de horário.
Fornecemos treinamento e apoio.

Informações:
(47) 9955-9782/275-3122

ADMINISTRAÇÃO
.Otereço-me pi trabalhar. Tr:
387-2685.

FERMAGEM - Ofereço-me
pi trabalhar.., à noite pi
idosos ou doentes. Tr:
9153-8224.

SE�VIÇOS GERAIS -

Ofereço-me pi trabalhar. Tr:
9103-9436.

ATENDENTÊ DE EN-

OFEREÇO-ME PI trabalhar
de manhã no centro como

balconista e outros. Tr: 275-
1656.

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

mínima de 2 anos.
- Salário compatível com cargo

- Vale .Transporte
- Vale Refeição

- Produção
Enviar currículum:

servitecl@uol.com.br

Campo Grande - MS

(67) 398-4104

Metalúrgica
I'

Lombardi Ltda
-

Oferece vagas de
auxiliar de produção.
Interessados ligar:
(47) 275�8900

ESTADO DE SANTA CATARINA! PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirin'VVara Única
Rua 28 de Agosto, 2.000, Prédio, Centro, - CEP 89270-000,
Guaramirim se

Juiz la) de Direito: Karen Francis Schubert
Escrivã (o) Judicial: Sandra MariaWeber Dias

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS
Espécie e Número do Processo: Execução por quantia Certa contra

DevedorSolvente,026.04.000649-8.
Exequente:Militino José Kleis
Executado: Luiz Carlos Dognnini
Citando (a) (s): Executando: luizCarlos Dognini, atualmente encontra-
se em lugar incerto e ignorado.

.

Valor do Débito: R$7.027.51. Data do Cálculo: 22.03.2004.
Por intennédio do prasente, a (s) pessoa (s) acima identificada (s),
atualmente em local incarto ou não sabido, fica (m) ciente (s) de que,
neste Juizo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado,
bem como CITADA (S) para, em 24 (vinte e quatro) horas, contadas do
transcurso do prazo deste edital, afetuar (em) o pagamento do

principal, acessórios, honorários advocatfcos e despesas
processuais, ou garantir (em) o julio, através de nomeação de bens à

penhora, observada a gradação astabelacida no art. 655, do CPC,
provando-os de sua propriedade � livres e desembaraçados,
facultando-se em momento posterior adequado, a interposição de

embargos, em 10 (dez) dias. Não ocorrendo o pagamento, nem a

garantia do Juizo, proceder-se-á a penhora ou arresto de bens do
executado. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e

terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de
c�stume e publicado na forma da lei.
Comarca da Guaramirim (SC), 15 de fevereiro de 2005.
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TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

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

E AGORA, COM AP'ENAS

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

E ·MAIS COMPLETO DIÁRIO'

REGIONAL NA SUA CASA!

CORREIO DO POVO
PubUcc.tdc-� 1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

- GINECOLOGIA -

fjJal�
CRMlSC 1242 • TlIGO 030/79

.

SOllRACiLlm9

� �
Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e
Cosméticos manipulados

Fone: 371�8298
Rua João Picom, 110 - Centro

Receituário
ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

Farll)�cla de manipulação
www.receltuarlo.com.br

T��
WING TSUN

* A OPORTUNIDADE DE APRENDER A
RELAXAR EM SITUAÇÕES

DE ALTO STRESS OU PRESSÃO

* TÉCNICA DE DEFESA INTELIGENTE

*TÉCNICA SEM USO DA FORÇA FíSICA.

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL
.
PELOS MESTRES DA ALEMANHA:

HANS-JURGEN REMMEL
ANDREAS GELLER

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

TEMOS TRATAMENTO
ANTITABAGISMO

9955-0230 /376-0698

,�
HERBALIFE

QUINTA-FEIRA, 24 de Fevereiro de 2005

SAÚDE Bc INFORMAÇÃO
MUITO + SAÚDE

OBESIDADE INFANTIL

Estudos indicam que «danças qorduchas têm têm màis dificuldade de transformar-calorias
I

70% de chances de se tornarem adultos em enerqias e as acumulam sob a forma de
obesos. gorduras, mesmo que sua dieta seja igual à
A obesidade infantil pode resultar de fatores de uma criança com peso normal. Existem,

.

ambientais, metabólicos, emocionais e até

genéticos. E pode também ser urna soma de'
todos eles. A predisposição genética existe, e

já foi constatado que filhos de pais obesos
têm maior probabilidade de serem

gordinhos. Se apenas o pai for obeso e a mãe
ultrapassa 20% do peso considerado normal

tiver um peso normal, a criança tem mais

chance de escapar do problema.
Mas, nem sempre os fatores genéticos são

responsáveis-pela obesidade dos filhos. O
ARTE MARCIAL CHINESA

,
excesso depeso pode ser simplesmente o

resultado de hábitos alimentares

equivocados. A supervalorização da
" alimentação e dietas ricas em massas, doces
e gorduras naturalmente levam qualquer
pessoa a engordar: Além disso, algumas mães

ansiosas diante da recusa da criança ao
comer, acabam substituindo refeições
equilibradas por salgadinhos, docinhos,
sorvetes, sanduíches e refrigerantes,
alimentos pouco nutritivos e ricos em

calorias, mas que exercem uma grande
atração sobre os pequenos.
A obesidade na infância também pode estar

associada a problemas emocionais, tanto dos
filhos como dos pais. Sentimentos de

I
.

rejeição, por exemplo, muitas vezes levam
uma criança a comer compulsivamente, tanto
para satisfazer suas' carências como para
chamar a atenção.
Por fim, é preciso considerar o próprio
metabolismo da criança. Alguns gordinhos

.(;nergético, kdimul"nte Sexval,
Deientoxic.::l e Ço,.talece o (),.gGlniimO

MARILENE NEGHERBON

(47) 371-5176 ou 9118-8386

Av. Getúlio Vargas • .49 SClJa lOS - Em cima Banco Unibanco

inclusive, crianças obesas que comem muito

pouco, mas seus organismos armazenam

quase todas as calorias.

Estudos mostram que, só no Brasil, cerca de

60/0 da população com até 10 anos de idade

em relação ao peso e altura.
Cerca de 250/0 dos obesos pequenos têm

alterações metabólicas sérias, inclusive com

nfveis elevados de colesterol e triglicerídeos
(gorduras no sangue).
Mesmo se a criança não apresentar esses
problemas, os pais precisam saber que a'

obesidade provoca complicações fisiológicas
cumulativas, como alterações na estrutura

óssea, respiratórias e cardiovasculares, que só
vão aparecer depois da adolescência.

.

Quanto rnals cedo se desenvolver a

obesidade e quanto mais tempo demorar ...

para ser resolvida, maiores serão as chances
de esses problemas se tornarem graves na

idade adulta.

Os especialistas do Child Health Center, do
-, American Health Foundation, de Nova

York, estimam que crianças e jovens
americanos de até 2S anos assistem a

cerca de 2S horas de TV por se�ana.
Assim "grudados na telinha" os pequenos
comem mais e não fazem nada para
queimar o excesso de calorias ingeridas.'

NÃO TRATAR DO PROBLEMA E�QUANTO É
CEDO, É PERMITIR QUE SE TORNE MAIOR! .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




