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"Não apoiaremos partidos que
se aliarem ao PT;afirmou Pavan
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Oionei e Bertoldi discutem

prioridades do município,
O deputado Dionei da Silva (PT) realizou ontem a primeira
visita oficial ao prefeitoMoacir Bertoldi (PL) depois das eleições
municipais. Na pauta do encontro, prioridades para o

município, como as propostas dó Consórcio das Águas e do
Aterro Sanitário Regional. Dionei se colocou a disposição do

prefeito na busca de recursos e parceria em projetos. Ontem, o

deputado também se reuniu com os prefeitos de Guaramirim é
Massaranduba e, na semana passada, já havia visitado o

prefeito de Corupá, Conrado Müller. Dionei agendará reunião
na Prefeitura de Massaranduba. - PAGINA 3

Bertoldi e Dionei se reúnem pela primeira vez depois das eleições municipais

PROTESTO

Profissionais liberais da cidade
l

fazem ato contra MP - 232

O CPL (Centro Integrado de Pro-fissionais Liberais)
promoveu ontem manifestação de repúdio contra a MP-232

. (Medida Provisória):

.
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Onze mil jaraguaenses pedem
o fim dá assinatura básica
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FINALMENTE

Caixa dá início ao pagamento
de verbas rescisórias do Vitória

Cerca de 100 ex·

trabalhadores do
Supermercado
Vitória, fechado

em 2002, fizeram ���2
cadastro na Caixa,

ontem para.
recebimento das
verbas rescisórias
ainda não pagas
• PAGINA 6
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Natureza, vida e morte
o aterro das margens do

Rio' Jaraguá, no coração de

Jaraguá do. Sul - matéria

divulgada pelo Correio do
Povo na semana passada -,
é mais um triste exemplo das

consranresagressões ao meio

ambiente e da falta de
consciência ecológica de
muitos. Também revela a

contradição entre os

discursos oficiais e a prática
deles, além do- descaso das
autoridades responsáveis
pela fiscalização e punição
dos infratores das leis
ambientais. Há três anos,

ambientalistas da região
denunciam a irregularidade
sem, no entanto, obter qual
quer resposta, muito menos

, ação, dos órgãos ambientais.

As. maciças campanhas
'em prol do meio ambiente
têm surtido algum efeito,
mas não o suficiente para
conter a ganância. Há um

certo consenso a respeito da

proteção ambiental. Todos

'FRASES

são a favor, mas, boa parte,
só se for para o vizinho.
Ainda não se deu conta de

que os recursos naturais

representavam a grande
riqueza da nação e que,
portanto, devem ser uti

lizados de forma inteligente .

e racional. Os agressores do
meio ambiente são tão

egoístas que não pensam

educação ambiental
denunciadas pelos órgãos
oficiais e ONGs. Há, porém,
um componente importante
em todo o processo - a

relação íntima entre os

agentes responsáveis pela
fiscalização e os grandes
poluidores e devastadores do
meio ambiente. Burlam a lei,
que não é tratada com a

.. Há um consenso a respeito da proteção
ambiental.Todos são a favor, mas, boa parte,
só se for para o vizinho

sequer nos próprios filhos,
\

que herdarão a Terra.

Ignoram por completo o mal

que causam e suas nefastas

conseqüências.
As conseqüências da

nosas ao meio ambiente, ao

futuro do planeta e, con

seqüentemente, à qualidade
de vida da população são

constantemente reforçadas,
e o descaso e a falta de

devida atenção, pelo
contrário, é ignorada, às

vezes sequer percebida,
inclusive pelos arn

bientalistas.
Esse componente é o

grande gerador de cor

rupção e de atos oficiosos

que "legalizam" os crimes

ambientais. Fiscais e agentes
florestais envolvidos em

esquemas fraudulentos e/ou
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em corrupção ativa, vistas

grossas de autoridades
ambientais e das admi

nistrações públicas à ocu

pação de área de preservação
permanente, construções
irregulares nas margens de
rios e mangues, entre outras

fraudes, são comuns. A

corrupção continua sendo o

principal incentivado r das

agressões ao meio ambiente.

Apesar de quase três

séculos de reflexões e

críticas acerca das políticas
oficiais para o meio am

biente e dos eternos apelos
em favor da natureza, a

devastação e o desrespeito
ao ecossistema seguem em

ritmo acelerado. A estiagem
no Estado, o calor sufocante
e o fim das estações cli
máticas, são frutos das
sistemáticas agressões à

natureza. Ou a população
se conscientiza ou estará

condenada a um futuro
incerto.

"Se sairmos numa coligação, hoje elegemos quatro deputados federais. Mas, se tivermos

candidatura própria para governador, elegemos no mínimo oito"

• Senador Leonel Pavan, vice-presidente nacional do PSDB, apostando em resultados favoráveis para? partido nas eleições do
próximoano.
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Mundo I Pessoas & fatos
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.... GRÂ-BRETANHA

Sajid8adatadmite ter
. participado deaten_tado
obritânicoSajidBadat25 anos,acusadodeconspirar
com Richard Reid para acionar um sapato-bomba
para derrubar um avião que seguiria rumo aos

Estados Unidos há pouco mais de três anos admitiu
ontem que participou do planejamento da ação.
Ele transformou-se na primeira pessoa considerada
culpada por terrorismo na Grã-Bretanha desde os

, atentados de 11 de setembro de 2001 contra os

Estados Unidos. A corte não anunciou a data da,

divulgação da sentença. "Ficou claro que o plano
de Reld e Badat era derrubar um avião de

passageiros em dezembro de 2001 '; disse o

promotor Richard Horwell. (AE)
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.... IRAQUE

Tribunal indicia cinco
ex-auxiliares de Saddam
OTribunal Especiallraquiano anunciou ontem que
concluiu as investigações preliminares sobre
crimes cometidos por diversos dos principais
auxiliares do ex-presidenteSaddam Hussein e que
um primeiro grupo de cinco acusados será
encaminhado para julgamento em breve. Não foi

divulgada a data para o início dos procedimentos,
mas esta é a primeira vez que a corte especial
emite ordens semelhantes a indiciamentos. Entre
os cinco acusados estão Barzan Ibrahim al-Hassan
al-Tikriti, um dos meio-irmãos de Saddam, e o ex
vice-presidente Taha Yassin Ramadan. Os outros
três são altos funcionários do Partido Baath. (AE)

.... IRAQUE

Carro-bombamata 125

e deixa 130 feridos
A explosão de um carro-bomba matou, ontem,
125 pessoas e feriu outras' 130, no mais
violento ataque ocorrido no Iraque desde a

deposição de Saddam Hussein.O suicida jogou
o carro contra um grupo de pessoas que fazia
fila para realizar exames e poder concorrer a

cargos na força policial iraquiana na cidade de
Hilla. Muitas das vítimas faziam compras em

um mercado do outro lado da rua. Cenas

captadas por equipes de TVs mostravam uma

pilha de corpos ensanguentados e Fumaça
subindo dos destroços, enquanto civis
,colocavam os cadáveres em carrinhos de

madeira, usados normalmente para carregar
.

frutas e vegetais. (AE)

...., ISRAEL

Autoria do atentado
ainda é uma incógnita
Israel insiste que a Síria arquitetou o ataque
suicida a bomba emTel-Avivque abalou a trégua
informal no Oriente Médio. A Autoridade
Palestina afirma que foi obra da guerrilha
libanesa do Hezbollah. Nenhum lado

apresentou evidências sobre as acusações. O
jogo de acusações é politicamente conveniente
para os dois lados. Ao acusar o Hezbollah, os
palestinos desviam de grupos locais a

responsabilidade do ataque, na tentativa de
atrair apoio interno para ações que tome contra
os supostos envolvidos. Ao acusar a Síria, Israel

pode pedir a condenação internacional a um

de seus mais implacáveis inimigos. (AE)

.... ITÁLIA

Papa se recupera e faz
exercícios respiratórios
O papa João Paulo II, 84, se recupera sem

complicações e já faz exercícios para respiração e

terapia para a voz.O sumo pontífice está internado
desde quinta-feira no Hospital Gemelli, em Roma,
quando foi submetido a uma traqueostomia. O
papa se alimenta regularmente e passa parte do

tempo sentado em-uma poltrona. Não há

informações sobre o período em-que João Paulo
II ainda ficará internado. Segundo o Vaticano, o
próximo boletim médico será divulgado nesta

quinta-feira. O papa surpreendeu neste domingo,
fazendo uma rápida apariçãona janela do hospital
desde a sua internação. (AE)

e CORREIO DO POVO

.... COLÓMBIA

Farc quer a volta de
SimónTrinidad ao país
As Farc (Forças Armadas Revolucionárias da

Colômbia), principal guerrilha colombiana,
praticamente fechou as portas para a"

possibilidade de se alcançar um acordo com o

governo sobre a troca de reféns por rebeldes
detidos ao indicar, ontem, que considera

indispensável a libertação e subseqüente
regresso à Colômbia do líder guerrilheiro Ricardo

Palmera, conhecida como Simón Trinidad,
extraditado no ano passado para os Estados
Unidos."Os familiares dos reféns sabem que, sem
o regresso deSimón àColômbia, as possibilidades
de um. acordo de troca estão longe de se

concretizar por culpa deAlvaro Uribe e da equipe
de governo;advertiu as Fare. (AE)
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Um. século de bons serviços
Ronaldo Raulino*

Na semana passada, comemorou-se 100 anos de

fundação do Rotary Internacional. Um século de bons

serviços prestados à comunidade, sem nenhum outro

objetivo senão o de servir o próximo. Em Jaraguá do Sul,
o Rotary foi fundado a partir do clube de Joinville, em
14 de março de 1952, tendo como princípio o

companheirismo. Na época, o governador da região
pertencia ao clube de Londrina (PR).

Uma das ações conhecidas do Rotary é a antiga Feira
da Malha, cuja função é angariar fundos para as outras

atividades do grupo, como o patrocínio de viagens de

estudos, a campanha Natal Feliz e melhor aluno do ano.

A história do Rotary Internacional se confunde com

o ideal de solidariedade, que deveria reger nossa

convivência. Inicialmente formado por razões de
.

companheirismo, o primeiro Rotary Club rapidamente
evolui, passando a aproveitar as habilidades e recursos

dos sócios para prestar serviços à comunidade. O primeiro
clube de prestação de serviços foi fundado no dia 23 de
fevereiro de 1905, quando o Advogado PaulHarris reuniu
se com três amigos em um pequeno escritório no centro

de Chicago. O nome do grupo surgiu por que os encontros

eram sempre em locais diferentes, e por causa dessa

rotatividade o grupo ganhou o nome de Rotary.
Aos poucos, o espírito de companheirismo e de

'

solidariedade contagiou muitos que persistiram e levaram
adiante o desejo de participar da vida comunitária e

ajudar. Um século passou rápido. A essência de Rotary,
porém, continua a mesma. As dificuldades de

relacionamento nas cidades maiores, também, por isso
'os rotarianos perseveraram ;ffi fazer a diferença,
propiciando aqueles momentos de companheirismo que

muitas vezes faltam a tantos profissionais e empresários
isolados por força da atividade profissional. Há uma

infinidade de bons exemplos realizados pelo Rotarianos
.

que podemos e devemos copiar.
Felizmente, o tempo passou, muita coisa mudou, mas

a essência do ideal rotariano permaneceu imutável. Os

Rotarys Clubs continuam a promover encontros de amigos
leais para compartilhar momentos felizes em companhia
da família e dos companheiros. E lá se incentiva a

participação nas atividades comunitárias, praticando o

voluntariado e aplicando o lema: "Dar de si antes de

pensar em si". Característica preservada e insistentemente

praticada em ,benefício de toda a comunidade.
Os 100 anos de sucesso do Rotary devem-se ao

trabalho incansável de rotarianos que _

se dedicam à

prestação de serviços, proporcionando alívio aos mais

necessitados, auxiliando as comunidades e oferecendo

ajuda pessoal e profissional. Parabéns Rotary e rotaríaftõs 'I.

pelo centenário de dedicação e bons serviços prestados.
Os seus exemplos nos leva a refletir sobre o papel de
cada um de nós na construção de uma sociedade mais

solidária e justa. Ao agradecer o Rotary pelos serviços
prestados, acredito que posso falar em nome de Jaraguá .

do Sul.

*presidente da Câmara de Jaraguá do Sul "

ás textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo' 2,
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 � gramaticais necessárias.
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.... Até que enfim
Foram lidos na sessão de ontem da
Câmara de Vereadores os projetos que
reduz de 90 para 45 dias o recesso

. parlamentar e o que põe fim ao

pagamento das sessões extraordinárias.
As propostas vão à votação na sessão
de quinta-feira.
No primeiro caso, se aprovado, o recesso

será 30 dias em janeiro e 15 em julho.
No outro, existem divergências de

interpretação. Alguns parlamentares.
acham que a medida vale apenas para a

próxima legislatura, outros que, caso

aprovada, entra em vigor imediatamente.

.... Será?
Pessoal da direção da Transitar (Cartão
Jaraguá), de Joinville, são vistos com

freqüência na Prefeitura.de Jaraguá do
Sul. Com certeza de olho na possível
volta do estacionamento rotativo, que
não deixou saudades. Aliás, dizem que
a empresa, se voltar, terá outro nome.

No ano passado, aGeltran Consultoria
e Planejamento,' de Porto

Alegre, ate,stou a inviabilidade do

sistema. O que precisa é uma pesquisa
séria de rotatividade. Por outro lado, a
população quer ser ouvida sobre o

assunto.

.... Bem que podia •••

Contrariando as perspectivas mais

pessimistas, o Besc apresentou lucro
acima dos R$ 30 milhões. Com isso,
afasta cada vez mais o fantasma da

privatização. Afinal, segundo o

balanço, o banco tem R$ 1,2 bilhão
em caderneta de poupança, prova de

confiança do povo catarinense. Mas

com este lucro bem que o Besc podia'
investir na melhoria dos ser\(iços. Essa
era a opinião de um correntista que
ontem se digladiava com uma

máquina eletrônica na agêntia centro
de Jaraguá do Sul.

.... Sectarismo
Circula pela Internét campanha de

protesto contra a utilização da cor

vermelha na solenidade de

lançamento da Marca Brasil. "Vamos

impedir que nosso país seja divulgado
com uma cor que não faz parte de
nossa bandeira. Protestef conclama o

desesperado.
Isso é coisa de quem não tem nada
mais importante para fazer.Com tantos

problemas no país - corrupção,miséria,
violência -, o cara vaí se preocupar
com o vermelho que apareceu numa

solenidade?! É brincadeira!
.

.... O petróleoé nosso?
Amanhã, os ministros do STF (Supremo
Tribunal Federal) julgam o Artigo 26 da Lei

947.8 que, segundo ação movida pelo
governador do Paraná Roberto Hequião
{PMDB, não pode dar a empresas

estrangeiras que atuam no Brasil posse
sobreo que extraírem do subsolo.
Se o Supremo acolher a queixa, a ANP

(Agência Nacional do Petróleo) terá que
refazer cada contrato de risco que
assinou com empresas estrangeiras. ,

Se a moda pega, há o perigo de reaver as

privatizações das empresas consideradas

estratégicas.

I ,

ELEiÇÕES'

PSOB lançará candidatos a
deputado em todas as regiões

.
'

CAROLINA TOMASEL�I

� Decisão foi

anunciada, sábado,
pela Executiva estadual,
em reunião regional

]ÀRAGuÁ DO SUL - o PSDB

lançará candidàtos a deputado
estadual e federal em todas as regiões
catarinenses. Esta foi a decisão

,

anunciada pela Executiva.estadual
'do Opartído, que participou, no
sábado.de reunião da coordenadoria
microrregional, na Recreativa

Menegotti. Além do presidente
estadual, Dalírio Berger e do

secretário-geralMarcosVieira, o vice
presidente nacional do PSDB,
senador Leonel Pavan, esteve no

,

encontro, que reuniu dezenas de

lideranças políticas damicrorregião.
Pi. visita da cúpula do PSDB,

além de estimular o lançamento de
candidaturas, pretende aumentar o
número de filiados e, conseqüen
temente, apontar novas lideranças
para fortalecer o partido.Na semana
passada, a Executiva estadual
também participou de reuniões nas

,

regionais deMafra eCanoinhas. "Em
,

dois anos saímos de30mil filiadospara
80mil emSanta Catarina. Este ano

, pretendemos alcançar mais de 130
, mil filiações", informou o secretário
geralMarcosVieira.

Segundo Pavan, também

aSAR JUNKES

Lideranças tucanas da microrregião apostam no fortalecimento do partido

presidente nacional da coordenação
das candidaturas tucanas, o partido
já tem mapeado em tomo de 30
candidatos adeputado estadual e dez
a federal, entre eles os deputados

. Djalma Berger e Gilmar Knaesel e
do vereador Bráulio Barbosa. Na
microrregião, despontam os nomes

comoo do ex-prefeito Iríneu Pasold,
ex-deputado federal Vicente

Caropreso e da secretária de
Desenvolvimento Regional, Niura
dos Santos. "Nossa intenção é lançar
50 candidatos para concorrer à
Assembléia Legislativa e 25 para

disputar vagas na Câmara Federal",
.

revelou Pavan.
Niuranão confirma,mas também

não descarta a possibilidade de

disputar uma vaga na Assembléia
Legislativa. "Vejo commuita alegria,
mas é uma decisão que deve vir de
um consenso.Oque opartido decidir
eu topo", revelou. O ex-deputado
federal Vicente Caropreso também
participou da reunião, mas disse não
pretende se candidatar, apesar 'do
interesse evidente do partido. "Estou
comvontade de ajudar;masnão como
candidato", frisou.

Sobre candidatura própria ao

governo do Estado, o senador disse
que o partido ainda não tomou a

decisão, que dependerá das

alianças que serão feitas para a

disputa à Presidência daRepública.
"No Estado, nós não apoiaremos
partidos que não estiverem conosco

em nível nacional. Em todos os

estados haverão candidaturas onde
está fechado acordo com a chapa
nacional. Se o PMDB que é nosso

parceiro no Estado €stiver com o

Lula, nós estaremos contra",
salientou.

BráulioBarbosa assume aSecretaria deDesenvolvimento Sustentável
]ARAGUÁ DO SUL-G vereador

de [oinville Bráulio Barbosa

(PSDB) deixa o cargo na Casa
Civil e assume hoje a recém-criada
Secretaria Estadual de Desen-

, volvimento Sustentável. Segundo
Barbosa" que participou do
encontro regional do PSDB no

sábado, a Casa Civil será trans

formada em Secretaria de Articu

lação e Coordenação, e ficará a

cargo do deputado federal João
Matos (PMDB). Asmudanças são
decorrentes da aprovaçãodo projeto
da reforma administrativa do

governodoEstado, há duas semanas.
A secretaria de Desen

volvimento Sustentável terá

quatro 'diretorias técnicas: de
Gestão de Recursos Hídricos, Meio
Ambiente, Saneamento e de-

Desenvolvimento Territorial e
Urbano. A diretoria de
saneamento, explicou Barbosa,
será responsável pela criação de

políticas públicas voltadas à área.

Ele informa que o governo já conta
com um projeto de lei específico,
que deve ser encaminhado para

votação na Assembléia Legislativa
nas próximas semanas. "Santa
Catarina não regulamentação
legal em saneamento", informou.

Já a Diretoria de Gestão de
Recursos Hídricos será responsável
pela outorga de concessão do uso
da água, que passará a ser

controlado até o final do ano,

quando o sistema estiver pronto.
Barbosa afirma que a intenção é

garantir a qualidade dos recursos

hídricos, através do controle sobre

a captação e reposição da água. "As
pessoas que utilizarem a água vão
precisar de uma autorização, a

partir de um estudo técnico dentro
da bacia hidrográfica, envolvendo
inclusive empresas como o Samae
e Casan", esclareceu.

Barbosa também destacou
como prioridades o estímulo à

elaboração de planos diretores pelos
municípios, através daDiretoria de
Desenvolvimento Territorial e

Urbano, e a participação de

empresas catarinenses doMercado
de Créditos de Carbono, que
servirá para reduzir a emissão de
gases poluentes na atmosfera
prevista pelo Protocolo deQuioto,
já que empresas poderão vender,
no mercado, cotas dos gases que
elas deixarem de emitir.

a.SAR JUNKES

Bráulio Barbosa assume hoje a

. nova pasta do governo

Dionei tem primeiro encontre

oficial com prefeitos da ,região
]ARAGUÁDO SUL-o deputado

Dionei da Sílva (PT) realizou
ontem as primeiras visitas oficiais aos
prefeitos damicrorregião depois das
eleições municipais. Pela manhã,
Dionei foi recebido pelo prefeito de
Guaramirim, Mário Sérgio Peixer

(PFL), e pelo prefeito de Jaraguá do
Sul,MoacirBertoldi (PL). À tarde,
esteve reunido com o prefeito de

Massarariduba, Dávio Leu (PFL), e
agendará encontro com o prefeito
de Schroeder, Felipe Voigt (PP).

Na visita a Bertoldi, deputado
e prefeito discutiram as prioridades
para o município, como obras de

pavimentação, investimentos na

área da saúde, e propostas a serem

implantadas pela administração
municipaL Dionei sugeriu que
Bertoldi verificasse a legalidade'
jurídica sobre o patrocínio de

autarquias a projetos de apoio ao

esporte amador e à cultura e região,
outra pauta do encontro. Também
foram abordadas propostas a serem

desenvolvidas em parceria com os

municípios damicrorregião, como
o Consórcio das Águas e

construção de um aterro sanitário

regional. "A questão do lixo'vejo
como uma prioridade", mencionou
o parlamentar,

Bertoldi destacou a

importância de se manter o bom
relacionamento com outras

lideranças políticas, independente
de partido, "paramostrar que temos
maturidade". Ele acredita que o

deputado possa ser um grande
aliado na busca de recursos
estaduais e, principalmente,
federais, "onde Dionei tem

parceiros de grande represen
Otatividade como senadores e

deputados federais". "Não me

preocupo com agremiações
politicas, mas com os recursos que
venham a contemplar nC?sso
município e a região", comentou.

As propostas discutidas com

Bertoldi também foram abordadas
no encontro com os outros prefeitos
da microrregião. Na reunião com
Peixer, a questão da saúde e da falta
de recursos para o Hospital Santo
Antônio foram os principais temas
abordados.

Lideranças petistas acompanharam Dionei na visita ao prefeito

pp tira proveito da crise
e quer dois ministérios

BRASÍLIA - Diante da crise

política instalada em Brasília, o PP
do presidente da Câmara,
Severino Cavalcanti, tem tudo

para passar da condição de aliado
de segunda class� para a de

integr-ante da Esplanada dos'
Ministérios com tapete vermelho.
Prometida para este mês, a

reforma ministerial' está agora
diretamente ligada ao desfecho
do imbróglio.

"Se o presidente Lula quiser
conversar, estamos à disposição,
até porque é difícil fazer um

governo de coalizão sem o PP",
afirmou o presidente do partido,
Pedro Corrêa. Para ele, ou o PP

entra no governo com pelomenos
dois ministérios ou é melhor ficar
de fora. "Depois que Severino

ganhou a presidência da Câmara,
temos muito mais visibilidade ..

Além disso, hoje nossa bancada
conta com 54 deputados federais",
destacou.

Na tentativa de melhorar o
relacionamento com o Congresso,
há quem defenda até mesmo, no

Palácio do/Planalto, mais um

assento no núcleo de coordenação
política do governo - composto
pelos ministros mais prestigiados,
que toda semana se reúnem com
o presidente - para outro partido
da base de sustentação .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ECONOMIA

INFOR ECP
� ACIJS

Missão técnica à feira internacionalmoveleira
Integrar empresas e fornecedores da cadeia produtiva da madeira é
um dos objetivos da FIMMA BRASIL 2005 - 7a Feira Internacional de

Máquinas, Matérias-Primas e Acessórios para a Indústria Moveleira,
que acontece de 15 a 19 de março, em Bento Gonçalves, Rio Grande
do Sul. Para estimular os seus associados a buscar novas informações
do setor, a ACIJS - Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul
está organizando missão técnica ao evento. Informações podem ser

obtidas com o consultor Alberto, pelo telefone (47) 275-7005, ou
pelo e-mail alberto@acijs.com.br. até o dia 11 de março.

� PEQUENAS EMPRESAS

Cursomostra como cobrarclientes inadimplentes
Partindo do principio de que não basta ter um bom negócio ou uma

boa empresa, pois a inadimplência consegue destruir muitas

companhias, a Apevi (Associação das micro e Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu) está oferecendo a empresários da região o curso

Cobrando Clientes Inadimplentes. O Objetivo é preparar as empresas
e os profissionais envolvidos para que obtenham resultados bem
melhores na abordagem desse problema, orientando-os com técnicas

adequadas de planejamento, prevenção, comunicação, postura e

desenvoltura frente às evasivas usadas pelos inadimplentes. Além
disso, fornece conhecimentos em negociação, análise e concessão
de crédito, cobrança por telefone, cobrança pessoal, legislações
relacionadas (o que pode e o que não pode ser feitol.e muito mais. O
curso vai acontecer nos dias 10,3,8 e 10 de março, das 19 às 22 horas.
O investimento é de RS 95,00 para associados e de RS 115,00 para os

demais interessados. Informações com Estela, no telefone (47) 275-
7024.

� CAMBIO
Dólar encerra fevereiro àbaixo de R$ 2,60
Favorecido pelo forte ingresso de recursos durante o mês, o dólar
encerrou fevereiro a RS 2,590. A queda mensal foi de 0,77%.
Segundo analistas, o fluxo positivo ajudou a divisa norte-americana
a manter a tendência de baixa já exibida nos últimos meses, mesmo

_

com a atuação do Banco Central nos leilões de compra e com os

novos contratos de swap cambial.
"O que realmente tem prevalecido são dois fatores principais: a

melhoria dos indicadores macroeconômicos no Brasil e um nível de

liquidez favorável'; disse a economista-chefe da BES Investimentos,
Sandra Utsumi.
No ano, o dólar acumula declínio de 2,41%. Somente nesta segunda
feira a baixa foi de 1,11% sobre o fechamento anterior.

� INFLAÇÃO
IPC-S registra segunda queda consecutiva
A inflação semanal, medida pelo IPC-S (fndice de Preços ao

Consumidor Semanal), da Fundação Getúlio Vargas, registrou, na
semana passada, a segunda queda consecutiva, ficando em 0,53%,
ante a taxa de 0,59% da semana' anterior. O resultado é agora o

menor apurado no ano, sendo superado apenas pelo índice de
<'

novembro, que ficou em 0,31%.
De acordo cpm dados divulgados ontem, dos cinco grupos que
tiveram as taxas reduzidas, os que mais contribuíram para a

desaceleração do IPC-S foram Educação, Leitura e Recreação' (de
1,89 para 1,35%) e Vestuário (de 0�03 para -0,50%). O grupo
Alimentação inverteu a trajetória de queda, ficando em 0,82%, ante
a taxa de 0,74% da semana anterior, pressionado pela alta dos preços
das hortaliças e legumes.

� IMPOSTO DE RENDA

Receita dlsponiblliza programa para declaração
A partir de hoje estará disponível no site da Receita Federal a nova
versão do programa para declaração do Imposto de Renda da Pessoa
Física 2005. A expectativa do governo é que cerca de 20 milhões de

pessoas prestem contas com a Receita este ano, dentro do prazo
previsto. Isso significa um crescimento de 6,8% em relação às 18,8
milhões que entregaram a declaração sem atraso em 2004. Este

ano, a data limite para a prestação de contas com o leão é 29 de abril.
A Receita começa a receber as declarações amanhã.
Além do programa, a Receita irá disponibilizar material de consulta
sobre as regras em vigor para preenchimento da declaração. Todas
as pessoas que, em 2004, ganharam mais de RS 12,696 mil e
recolheram IR sobre esse rendimento devem prestar contas com a

Receita.

4° Premio: 27.812
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TRIBUTOS

reforçar o repúdio à medida.
O presidente do CPL,

Péricles Furlani, informou que
setores da sociedade civil estão
se mobilizando contra o exces

sivo peso tributárto que, na

opinião dele, acarretam na

diminuição do emprego. "A
única coisa que interessa ao

Brasil neste momento é o

cr e scirnenro econômico, a

multiplicação dos empregos a

redução da desigual-dade social
e da informalidade. A Medida
Provisória não se encaixa nesse

contexto".
Para Bauer, a MP não deverá

ser votada hoje, prazo já
prorrogado para entrar em vigor.
"Deve havermuitos debates antes
de ser aprovada uma medida tão

séria", afirmou. Furlani acredita
que a medida não deve ser

aprovada. "Foi um engodo do

governo federal. Eles tiraram 10%
da cobrança dó imposto de renda
da pessoa física e para compensar
as perdas aumentaram a

cobrança de impostos dos

profissionais liberais".

A MP-232 foi editada em 31 de dezembro de 2004 e entraria em

vigor no dia 10 de fevereiro, sendo prorrogada para 10 de março. Entre as

propostas da medida estão: reajuste de 10% da tabela do Imposto de

Renda, a CSLL (Contribuição Social por Lucro Líquido), que incide sobre

as empresas prestadoras de serviço, foi reajustado em 8 pontos
percentuais, de 32 para 40% e 1,5% de IR sobre as vendas superiores a R$
1.164,00 dos produtores rurais e das empresas que prestam serviço na

área de limpeza, locação de mão de obra, vigilância e conservação.
Segundo o deputado federal Carlito Mers, a medida visa corrigir uma
falha na lei, onde empresas "terceirizam" empregados, para não registrar
os salários mais altos, incentivando pessoas físicas a se declararem como

pessoas jurídicas."O lucro presumido é a forma de tributação simplificada
do IR e da CSLL, com alíquota de 15%� explicou.

CPL promove protesto contra
a Medida Provisória 232

)ARAGUÁ DO SUL - O
aumento na oferta de postos de
trabalho no município no ano

passado teve aumento de 70,3%
em relação a 2003. A infor

mação é do secretário municipal
de Produção, Leônidas Nora,
que teve como base o que

aponta o Caged (Cadastro Geral
de Emprego e Desemprego), do
Ministério do Trabalho. De
acordo com Nora, Jaraguá do
Sul contabilizou um salto de
4.862 novos postos de trabalho
formal em 2004, quando as

demissões foram superadas em

1.390 contratações.
O secretário lembra que, no

início do ano passado, o

município contava com 42.463
empregos formais (carteira de
trabalho assinada) e fechou
2004 com 47.145 vagas

ocupadas. O destaque desse
crescimento, apresentando um
aumento de 2.897 postos de

trabalho, foi a indústria de

transformação, seguida dos

segmentos de comércio (904) e

serviços (832). Apenas o setor

de construção civil fechou o ano

de 2004 com saldo negativo,
registrando 100 postos de
trabalho a menos.

. Já as vagas ocupadas por

MÁRCIA BENTO

� Profissionais Liberais
são os principais
atingidos pela Mp, que
está na Câmara Federal

)ARAGuÁ DO SUL - O CPL

(Centro Integrado de Pro
fissionais Liberais) promoveu
ontem manifestação de repúdio
contra a MP-232 (Medida
Provisória). Na oportunidade, '

entregou ao presidente do
Fórum Parlamentar Cata

rinense, deputado federal Paulo
Bauer o manifesto dos pro
fissionais liberais do município.
Ou tras associações de classe
como: OAB (Ordem dos

Advogados do Brasil), ABO
(Associação Brasileira de

Odontologia) e Acijs (As
sociaçâo Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul) enviaram

representantes que apro

.ve it a r arn o momento para

Bauer: "Deve haver muitos debates antes da votação da MP"

AComissão Mista que analisa a Medida Provisória 232/04, que reajusta
em 10% a tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física e aumenta a

carga tributária dos prestadores de serviços e dos produtores rurais,
pode ouvir, amanhã, o presidente da Associação Comercial do Estado
de São Paulo, Guilherme Afif Domingues. !

Esta é a primeira reunião da Comissão e está marcada para as 14 horas,
na sala 2 da ala Nilo Coelho.no Senado. AComissão, instalada semana

passada, é presidida pelo deputado Francisco Dornelles e tem como

relator o senador Romero Jucá. Ela vai analisar o texto da MP antes de

a matéria ser encaminhada para votação na Câmara e no Senado.

Jaraguá do Sul registra aumento na oferta de postos de trabalho

Setor de comércio registrou um bom desempenho, com 904 novos postos de trabalho

reemprego somaram 17.397,
representando 82,6% das

contratações, enquanto que
3.669 (17,4%) das admissões
ocorridas no primeiro emprego.
"Este dada mostra que a

inserção no mercado de
trabalho para este segmento não
está tão difícil em Jaraguá do

Sul", valia Nora.
Ainda de acordo com o

secretário, considerando a

microrregião, onde os outros

quatro municípios registraram
um crescimento de 1.591 postos
de trabalho formal, o Caged
aponta o município de
Guaramirim com um saldo

positivo de 846, ocupando o

segundo lugar na geração de
emprego. Corupá e Mas
saranduba também apresen
taram aumento de 433 e 336

vagas, respectivamente. Apenas
Schroeder registrou saldo

negativo, com redução de 24

postos de trabalho.·
,

\
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Pracinhas relembram 60 anos
da tomada de-Monte Castelo

CAROLINA TOMASELLI

.... Momento cívico

passará a integrar
calendário festivo
do município

}ARAGUÁ DO SUL - A passagem
pelos 60 anos da primeira grande
conquista ,da FEB (Força
ExpedicionáriaBrasileira)na Itália, a
tomada do Monte Castelo, foi
relembrada no sábado pela Fundação
Cultural e Anvfeb (Associação
Nacional dos Veteranos da Feb) -

Regional de [araguá do Sul. Ex
combatentes, familiares, lideranças
políticas e o 620 Batalhão de
Infantaria deJoinvilleparticiparamdo
momento cívico, realizado na Praça
doExpedicionário.

Bastante emocionado, o

presidente daAnvfeb de Jaraguá do
,Sul e ex-combatente, Anselmo
Bertoldi, registrou os sacrifícios dos
chamados "pracinhas" em deixar a
terranatal "pordever e amor àpátria".
Lembrou que 454 homens
"tombaram" na tomada de Monte
Castelo e que outros 2.722 ficaram
feridos e mutilados. "60 anos se

passaram. Para nós é uma data

inesquecível, onde os bravos
estiveram envolvidos com heroísmo

naquele campo de batalha",

Momento cívico passará a integrar calendário festivo do município
recordou.

O comandante do 620 Batalhão
de Infantaria, Fernando Rodrigues
Goulardt, explicou que a tomada foi
o primeiro grande episódio ao longo
de uma campanha de oitomeses da
FEB na Itália. Ele lembrou da
persistência do Brasil, que teve três
insucessos e foi vitorioso na quarta
tentativa. "Foi o combate mais

importante,· tanto pela dificuldade;
pela falta de experiência e por custar

tanto esforço de todos. A FEB
assumiu uma particularidade

Mais de 11 mil pedem o fim da
assinatura básica de telefone

}ARAGUÁ DO SUL':'_ Pouco mais
de 11mil assinaturas solicitando o

não-pagamento da assinatura

básica de telefonia fixa (de R$
35,00) foram entregues ontem à

tarde ao deputado estadualDionei
da Silva, dando ênfase a campanha
iniciada há poucomais de um mês

pelo parlamentar. Os' abaixo
assinados serãoencaminhados para
análise das comissões da
Assembléia Legislativa; que

.

iniciam os trabalhos hoje. Os
documentos serão entregues ao

relator da Comissão de Justiça e

somente dentro de 30 dias,
aproximadamente, deverá ser

votado.
"Precisamos de 21 votos a favor

do fim da cobrança para
derrubarmos o veto do governador
ao projeto do colega do PT, Paulo
Eccel", informou Dionei, que se diz
confiante nos resultados da pressão
popular legitimada pelo abaixo
assinado. De acordo com o

parlamentar, o governadorvetou o
projeto de Paulo Eccel por motivos
financeiros, já que o Estado
perderia receita com o fim da

, cobrança. Ainda de acordo com

Dionei, somente ano passado as

empresa de telefonia fixa lucraram
R$ 13 bilhões. (MHM)

C�SAR JUNKES

Documentos foram entregues por representantes da população '

especial e foi honrada pela
manutenção do seu objetivo",
destacou. \

O presidente da Fundação
Cultural, Ariovaldo dos Santos,
informou que o momento cívico

passará a integrar o calendário
festivo domunicípio e será realizado
oficialmente pela fundação, com
apoio da Anvfeb. "É um orgulho
poder ver pessoas que defenderam
o país, algo que mexe com o

sentimento patriótico. E palavras e

atos demonstram esse reco-

nhecimento", declarou.
, Com relação ao Museu dos

Expedicionários, Santos disse que
deve ser inaugurado até março do

próximo ano, no prédio anexo ao

Museu Emílio da Silva, onde está

armazenado o acervo de materiais,
roupas, objetos, fotografias, entre
outros, dos ex-combatentes e sobre
a Segunda Guerra Mundiaj..J'O
grande sonho é a construção na

vertical de espaço para o museu.j
biblioteca e o arquivo histórico",
lembrou.

Polícia acelera apuração de
envolvidos em fraudes na Sudam

• A Pclída Federal decidiu

acelerar as investigações
sobre o envolvimento de
fazendeiros de Altamira e

Anapu na fraude de
financiamentos da Sudam e

em grilagem de terras da
União no Pará.

• Os procuradores federais
que investigam a

participação de Délio
Fernandes nas fraudes da
Sudam pediram uma

vistoria na fazenda dele

para verificar se investiu
os R$ 4,2 milhões que
pegou emprestado no

empreendimento.

ALTAMIRA - A Polícia Federal ter aplicado os recursos na fazenda
decidiu acelerar as investigações sobre de seismil hectares e novemil cabeças
o envolvimento de fazendeiros de de gadoNeloreque possuiemAnapu.
Altamira e Anapu na fraude de Délio Fernandes nega que tenha
fin�nciamentosdaSudam (Superin- cometido irregularidades com

tendência de Desenvolvimento da dinheiro da Sudam e garante que
Amazônia) e em grilagem de terras .Investiu tudo o que tomou

daUnião no Pará. A intenção daPF emprestado na propriedade. "Fui
é aproveitar aestruturamontada pelo envolvido nessa história por razões
governo federal na região em razão políticas", disse. Ele também negou
do assassinato damissionáriaDorothy envolvimento com o deputado
Stang. "Vamos retomar os inquéritos federal [áderBarbalho (PMDB-PA),
para que as investigações possam ser acusado pelo Min'istério Público
concluídas rapidamente", disse o Federal de ser o chefe de uma

delegadoAniltonRobertoTirríbio, quadrilha de políticos e empresários
Um dos fazendeiros que especializada em.desvíar dinheiro da

respondem inquérito por' Sudam.
envolvimento nas falcatruas da
Sudam é Délio Fernandes, vizinho
deVitalmiroMatos deMoura, oBída,
supostomandante do assassinatoda
missionária. Foi na fazenda de

Fernandes, irmão do vice-prefeito de
Altamira, SiÍvério Fernandes, que
policiais encontrarama caminhonete

_ de Bída. Também foi da fazenda de
Déllo que Bida telefonou pedindo
ajuda para fugir.

"Não'estava na fazenda naquele
dia e omeu funcionário emprestou o
telefone (a Bída), como é costume

na região", explicou Fernandes. "A,
minha linha telefônica era a única

que estava funcionando", completou
No ano passado, 'Fernandes

chegou a ser preso pela PolíciaFederal,
acusado de tomaremprestadoR$ 4,2
milhões noBanco daAmazôniae não

\('\.,
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CP NOTAS

� 15 ANOS DO ESTATUTO

Atendimento à criança e ao adolescente
o conselho tutelar de Jaraguá do Sul promove hoje, a partir
das 8h, no Auditório da Estância Ribeirão Grande, o ciclo
estadual de 19 Seminários Regionais de Formação para os

Operadores do Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e

do Adolescente. Marcando os 15 anos de sanção do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
No início dos trabalhos, o professor Roberto Diniz Saut, d-a
Universidade de Blumenau e presidente do Instituto Geração
Criança, apresentará o painel A Garantia dos Direitos Infanto

juvenis no Município, após 15 anos.do Estatuto da Criança e

do Adolescente, seguindo-se debate com os Prefeitos,
Secretários de Estado e Municipais, Promotores, Juízes,
Conselheiros, Vereadores e representantes da Sociedade Civil
e das Polídas.

� TECNOLOGIA

Funcitec se prepara para ser a Fapesc
Concluída a reforma administrativa do Governo do Estado, a

Funcitec (Fundação de Ciência e Tecnologia) vai assumir mais e

novas funções com a criação da Fapesc (Fundação de Amparo à

Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina)
que, além da própria Funcitec, incorpora .o Fepa (Fundo Rotativo
de Estímulo à Pesquisa Agropecuária). A Funcitec está'
desenvolvendo um programa de desenvolvimento organizacional.
Estas reformas, que vêm no bojo da ,reestruturação do Estado,
prevêem ainda a criação do Conselho Estadual de Ciência,
Tecnologia e Inovação e a mudança do nome da Secretaria de
Estado da Educação e Inovação para Secretaria de Estado da

Educação, Ciência e Tecnologia.

.,.. SAÚDE

Secretaria Estadual recebe R$ 100mil em recursos

o Ministério da Saúde repassou, no dia 13 de janeirode 2005,
verba de R$ 100 mil paraa Secretaria Estadual de Saúde de Santa'
Catarina. O recurso é referente à parcela única do convênio firmado
entre o Ministério da Saúde e o estado para apoiar o

desenvolvimento de ações no âmbito da atenção básica a saúde.
Esse recurso será utiiizado para desenvolver ações na polftica de

alimentação e nutrição junto à população, com objetivo de elevar
a qualidade de vida no município.
O convênio citado nesta nota é identificado pelo número 3380/
2004. Para mais informações sobre esta verba, entrar em contato

com o Fundo Nacional de Saúde pelo telefone 0800-6448001 ou

no site.

COLÉGIO MARISTA
Di.llm.

Marista inicia projetos educativos
nas atividades complementares"
Ao longo de sua trajetória educativa, o Colégio Marista São Luís
tem pautado sua proposta pedagógica essencialmente na

educação integral, visando a formação de um educando

pesquisador, comunicativo e solidário. Desta forma, são
proporcionadas aos alunos atividades culturais e esportivas a flm
de desenvolver suasmais diferentes potencialidades e habilidades
criando novas oportunidades de aprendizagem e crescimento ..
As atividades, acompanhadas e orientadas por profissionais
especializados, terão início no próximo dia 07 através das.
modalidades:
o Esportivas: basquetebol, voleibol e futebol de salão.
o Culturais: teatro e dança.
o Pastorais: Pré-EDA, EDA e REMAR.
o Tecnológicas: Robótica Básica e Avançada.

O Colégio Marista São Luís, através destes empreendimentos,
procura formalizar o seu fiel compromisso em educar através de
uma proposta educativa apoiada em valores humanos e cristãos.

í

Amigos da
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Comércio e DecoraçõesTAILANDIA, parabeniza em especial seus
clientes aniversariantes do mês de março. Caso seu nome não

esteja na lista, e é clienteTailandia, favor entrar em contato fone:
376-0419.

.
.

01- Dilma Vercino -Iracema Laube
Suelen Erdmam
02- Dalane Seiler - Marlete Krenhke
03- Patrícia Schulz - Beno Volkmam -"Adilson Dumke
Merlinda Gaedke Greuel- Rudiberto Sasse - Márcia Aparecida dos Santos
04- 'Terezinha Petris - EvenaTawe Hornburq - Adriano César

Tamporoski - Rudinei Rahn
05- Elizabete Lurnke - Romilda Bruch
06- Rafael André Kamke - Geni Utpadel-
Jaqueline - Eliane Kruger Reinhold - Tcharlata Stinger
Ivone Volkmann - Leonardo Luiz Schuenke
07- Nilo Sibert ( eletrecista) - Delfino Bruch (proprietário da
contabilidade)

.

08- Mônica Volkamnn - Cezar Henrique Velz
09- Marlete Baumgartel Storch - Eleonora Holtz
10- Pio José Zappeline (proprietário de distribuidora de verduras)
11- Maria Mafalda Barbosa Glatz - Romeu Herber (proprietário Móveis
Herber)
13- Eliane Papp - Rosemeri Bachmann - Nelson Schünke

Maurício Borchadt - Patrícia Gonçalves.
14- Genasio Pickler -Isleide Erdmann - Jefferson Luan Siewert
15- Cecflia Wienen - Darci Müller - Isac Souza Adriano Mathias -

Fernanda Oliveira
17- Raulina Konell - Bernadete Krause - Marinildo Ehlert Vilson
Schuenke - Carin VolkmannRengel
18- Geone Hornburg Horangaze - Elstor Baumgautel
19- Cristiane Krenke - Maria Amália Strelow Josefina da SilvaGorghete
- José Nazária - ArnoMarquadt - Maria Vanete Scabi Michelluzi
20- MirieliTainá Bodenberg - Ricardo RafaelRüediger
Tatiane Glatz
21- Iraci Radüenz Flohr
22- Anny Mara Drews Porath - Ruth Stwtz - Rosemar Küester - Elcida
Volkmann
23- Norma Kópp - Jéssica Luana Laube - Renelda Schüenke - Inês
Terzinha Zarcomawki - Marget Lessmann

.

24- Lili Krüger - Cristiano Fernando Cabral
25- Salete Ruediger Butzke - Aselina Campestine - Salete Grewl
26- ,Diego Alexandre Scünke - Luciano Erdmann - Nayara Nikaela
Kúester - Jackson Rodrigo Grosklaus
27- Enir Küester - Edite Krüser
28- Ivo Hornburg - Wilson Borchardt- Rute Laube - Marson Berndt
29- Adilson Hornburg - Cíntia Reinert- Fabiano Alves Moreira .

Jonatan Grüetzmacker
30-' Deise Müller - Rosiléia Roeder Mtchels - Airton Volkrnann
(proprietário calçados Bumerangé)

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Fundo Muniéipa_l da Saúde

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° S/200S-FMS
SECRETARIA DE SAÚDE

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Aquisição de Material Ambulatorial, em
conformidade com as Especificações do Anexo I.
TIPO: Menor Preço por item.
REGIMENTO: Lei Federal nO 8.666/93 e suas

alterações posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES:
Até as 11 :00 horas do dia 17 demarço de 2005, no
Setor de Protocolo da Prefeitura, sita à RuaWalter

Marquardt nO 1.111 - bairro: Barra do Rio Molha.
ABERTURA DOS ENVELOPES:à� 14:00 horas do dia
17 de março de 2005, na sala de reuniões.

INFORMAÇÓES: O Edital poderá ser obtido no

seguinte endereço: Rua Walter Marquardt, nO 1111
ou via Internet no endereço:
www.;lIraguadosul.sc.gov.br. Os esclarecimentos
pelo fone: Oxx47-372-8058 ou via e-mail:
Iicitações@jaraguadosuJ.com.br

•

Jaraguá do Sul (Se), 22 de fevereiro de 2005

MOACIR ANTONIO BERTOLDI
Prefeito Municipal

IN DEN IZAÇÃO

Ex-trabalhadores do Vitória
receberão a parti de 4a-feira

. MARIA HELENA DEMoRAES
'

� Direitos trabalhistas
.

pagos depois
d/e três anos de

'briqa' na Justiça

]ARAGUÁ 00 SUL - Os cerca de
100 ex-funcionários do Super-

, mercadoVitória (quefechouem2002
,

sem pagar s verbas rescisórias dos'

trabalhadores) ganharamnoJustiça
e vão receber todo� os direitos
trabalhistasprevistas em lei.Ontem à

noite, compareceram na sede do
Sindicato doComérciopara reunião
com assessoria jurídica e para o

agendamento do pagamento, que
será feito apartirde amanhã, naCaixa
Econômica Federal. Nada menos

que 10 funcionários da CEF
estiveram ontem na sede do
Sindicatopara a assinaturado alvará, .

abertura de conta-poupança e

entregade documentação.Ogerente
regional da Caixa, Warley Marcos
Weller enfatiza que a intenção foi a

.

de agilizarapagamento das rescisões,
que estarão á disposição dos
trabalhadores ainda esta semana.

O advogado Paulo Arrabaça,
defensor legal dos trabalhadores,
estima que o total de indenizações a
serempagas chega aR$ 99Omil. Saldo
de salários, de férias, aviso.prévio,

Aproximadamente 100 trabalhadores compareceram ao Sindicato ontem à noite para agendarem o recebimento

multa de 40% sobre oFGTS (Fundo
deGarantia porTempo deServiço) e
o seguro desemprego foramalguns dos
direitos negociados na época aos

trabalhadores, já que o GFfS e o

seguro desemprego foram liberados

após interferência dos advogados
Paulo Arrabaça, Luís Ballock e

. ClementeMann�s.
Na avaliação da presidente do

Sindicato,Ana Roeder, a decisão da
Justiça até que foi rápida. "Sabemos
que para quem tinha a receber o

tempo foi longo, mas, considerando
que amaioria das d�cisões leva uma
média de.IO anos, podemos nosdar

'. por satisfeitos", analisa a sindicalista,
lembrando que emmarço de 2002 a

assessoria jurídica ingressou com

pedido de penhora do imóvel da

empresa, localizado na Avenida
Marechal Deodoro e que foi leiloado
em dezembro de 2003. Como a

direção do Supermercado Vitória
recorreu da decisão, "o processo
arrastou-se até hoje, mas, finalmente,
os trabalhadores serão ressarcidos,
graças à. ação rápida do Sindicato,
que, imediatamente, entrou com

ação cautelar de arresto dos bens
imóveis", explica o advogado ..
Dependendo da função exercida e

do tempo de empresa, cada
trabalhadordeverá receber entreR$
5 mileR$ 50mil.

'

O ex-repositorde frutas e verduras
do Supermercado Vitória Carlos
Roberto Pulga, 41 anos, esperava
ansiosona filapara cadastramentodó

pagamento. Sem saber ainda o

quanto tempara receber, Pulga se diz
feliz e aliviado. "É sempre bom ver os

direitos da gente sendo respeitados",
afuma. Damesma opinião partilha a
ex-encarregada de frente de caixa,
'Sílvia Helena Lauríndo. "Passamos
um sufoco. GqIÇ?S a Deus tudofoi
resolvido até com rapidez", avalia.

Sintiquip realiza assembléia para definir reivindicações
]ARAGUÁ 00 SUL-oSintiquip

(Sindicato dosTrabalhadores nas
Indústrias Químicas, Plásticos,
Borrachas e Papelão de Jaraguá do
Sul e região) realizou, no último
sábado, assembléia para apro

vação da pauta de reivin-dicações
dos trabalhadores do setor de

plásticos. O documento será
encaminhado esta semana ao

Simpesc (Sindicato da Indústria de
Material Plástico no Estado de
Santa Catarina) para o início das

negociações entre patrões e

empregados. A data-base para

reajuste salarial da categoria é em
Io de abril.

O diretor de formação do
sindicato, Ademir Tank,
-informou que são apro
ximadamente 800' pessoas na

microrregião que trabalham no

setor plástico. Segundo ele, a

categoria reivindica aumento

real do salário de 8% e aumento

real do piso da categoria,
atualmente de R$ 429,00, para

CtSAR JUNKES

.

Presidente do sindicato apresenta propostas aos trabalhadores

três salários mínimos. Tank

explica que o valorproposto para
o piso foi aprovado em reunião
entre os sindicatos de muni

cípios de todo o Estado, que
contam com diferentes pisos.

A assembléia tamblm
aprovou a reposição integral das

perdas salariais dos últimos 12
. meses, com base no IPNC

(Índice Nacional de Preços ao

Consumidor), melhorias no

ambiente do trabalho, corno na

área de segurança e saúde dos
trabalhadores, entre outros

benefícios, além da redução da

jornada de trabalho de 44 para
40 horas semanais sem perda
s a lar ía l. "Essa diferença
,representará um aumento da
oferta de emprego e melhoria
na qualidade de vida", afirmou
o presidente do Siritiquip,
Sérgio Ferrrari.

Segundo Ferrari, estudo
realizado recentemente pelo

.

Dieese"(Departamento Inter
sindical de Estatística e Estudos
Sócio-Econômicos) apontou
que a redução da jornada de
trabalho de 44 para 40 horas'
semanais representaria a

geração de 1,8 milhão de novos

empregos. O mesmo estudo
também revelou que a redução
das horas extras pelos' traba
lhadores criaria mais de um

milhão de postos de trabalho.
"São duas medidas que não

prejudicam as empresas; mas

garantem espaço no mercado
de trabalho para mais 2,8
milhões de pessoas", salientou,

Participação de Cicarelli no Faustão causa mal-estar na Globo
SÃO PAULO - A parricipação de

Daníella Cicarelli domingo no

programa do Faustão causou mal
estar na Globo. Assu,nto do
momento, Daniella vinha sendo
procurada insistentemente para falar
sobre a confusão em seu casamento

pelo Fantástico que, de forma não
tão velada, sustenta certa rivalidade
comO Domingão quando o assunto
é celebridades.

A produção do Domingão:
começou a negociar a participação

daVJ e de Ronaldinhono programa
dia 21.Aprincípio, Daniella eRonal
do dariam entrevista juntos a Fausto
Silva por meio de um link direto de
Madri. Dias depois, Daniella resolveu
que seria melhor ir ao programa e

Ronaldo pediu para que' a entrevista
fosse gravada, o que aconteceu na

última quinta-feira. Para que a

modelo pudesse participar, oDomín
gão foi realizado em São Paulo.

Temendo que outros veículos
conseguissem falar com ela antes, a

produção armou um verdadeiro

esquema de guerra para levar a VJ
até os estúdios da Globo. Daniella

chegou domingo à tarde em

Cumbica e no aeroporto foi levada
de helicóptero àGlobo.

Além de dar. sua versão sobre a

expulsão da- modelo Caroline
Bittencourtdo casamento,Daníella

ganhou de quebra um Arquivo
Confidencial com os pais, sogra e avó
falando sobre o caso.A participação
dos familiares também foi neg�ciada

com ela e Ronaldo na semana

passada, A aparição na Globo foi
acertada pelo homem que cuida dos
contratos e licenças do elenco da
rede, André Dias, que pediu auto
rização àMTV para tê-la em cena,

O ibope do programa não fugiu
muito de seu patamar normal: a

segunda parte da edição (após
futebol) rendeu 23 pontos demédia,
mas a participação de Daniella foi o
pico de audiência, alcançando 35

pontos.
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Conselhos municipais iniciam
, .

atividades em Jaraguá do Sul
MÁRCIA BENTO

... Ontem, o Comdim
escolheu os titulares e

o Comen empossou
os conselheiros

. ]ARAGUÁDO SUL-Na manhã
de ontem o Comdim (Conselho
Municipal dos Direitos daMulher)
realizou o Fórum de Instalação,
onde foi apresentado o papel dos
conselheiros, e foi realizada a

escolha dos mesmos. A posse será' .

realizada no dia 8 de março - Dia
Internacional da Mulher. Também
na tarde de ontem, o Comem
(Conselho Municipal de

Entorpecentes) empossou os

conselheiros, que agora vão atuar
na prevenção do uso de drogas.

Criado em d�zembro de 2004, a
função do Corndim é sugerir,
controlar e fiscalizar as ações de

proteção dos direitos damulher Para
a secretária-executiva doComdim,
Viviane Vogel, a principalmeta das
conselheiras é definir projetos e

diretrizes para a política pública de
direito das mulheres. ''Numprimeiro
momento não vamos receber

denúncias, mas sim elaborar um
diagnóstico, que visa cons

cientizaçãoda população", afirmou.
O Comdim será formado por

18 conselheiros titulares e

suplentes, que vão representar, em J

igualdade numérica, entidades

Conselheiros do Comen durante reunião, na qual foram empossados nos respectivos cargos

governamentais e não governa
mentais. Segundo a secretária de
Desenvolvimento Social e

Habitação, Nilda Bertoldi, a

prefeitura deve indicar nomes para
representar o governo, e os re

presentantes não-governamentais
serão indicados por entidades

. religiosas, ONOs e associações de
classe. ''As reuniões do conselho
serão definidas depois, provavel-

mente na posse, no Dia Inter
nacional da Mulher."

Entre as principais exigências
da sociedade está a construção de
uma sede para a delegacia da
mulher, que hoje funciona em

conjunto com a delegacia de
polícia. "Com um espaço próprio
as mulheres vão, provavelmente,
ficar mais a vontade para

denunc�ar casos de. violência",

afirma Viviane.
COMEN - Ontem também

foi realizada a posse dos 14 con
selheiros titulares e suplentes do
C�nselho Municipal de En

torpecentes. Entre os Principais
objetivos doComen estâ(àl"éI1ação
de políticas públicas de prevenção
ao Uj)O de drogas, assim como a

fiscalização e orientação aos

dependentes.

Eliminatória da Copa do Mundo de Futebol deAreia começa hoje
DA REDAÇÃO - A Eli

minatória da I Copa do Mundo
de Beach Soccer' da Fifa terá

início hoje, a partir das 17h,
quando oito equipes entram em

quadra para a primeira rodada,
na arena montada em Co

pacabana.
O torneio serve para

Argentina, Canadá, Estados

Unidos, México, Peru, Uruguai
e Venezuela brigarem por três

vagas na Copa do Mundo, que
reunirá 12 equipes de todos os

continentes, em maio. O Brasil,
campeão de nove das edições
já realizadas do Campeonato

Mundial, já está classificado,
por ser o país-sede, e disputa a

competição como forma de
, preparação.

A rodada começa com um

duelo entre equipes da
América do, Norte: Canadá x

México, às 17h. Na seqüência,
a Argentina en cara a

Venezuela. Sextos colocados no,
último Mundial e duas vezes

vice-campeões, os uruguaios
entram em quadra em seguida
para seu primeiro jogo, diante
dos peruanos. A partida que
fecha a noite será a estréia dos
brasileiros, que, a partir de

Proprietários de Fuscas estiveram reunidos na Praça Ângelo
Piazera, na tarde de domingo, para "exibir" seus carros e contar as
aventuras realizadas com ele.
Em Jaraguá do Sul, existe o Clube do Fusca, que reúne dezenas
de amantes do veículo que se tornou símbolo de uma geração.
Muitos gastam fortunas para manter tinindo o carrinho.

21h20, repetem diante dos
Estados Unidos aquela que foi
a final do primeiro Mundial, em
1995.

Os quatro times estão

divididos em dois grupos: o A
tem Brasil, Canadá, EUA e

México e o B, Argentina,' Peru, '

Uruguai e Venezuela. As

equipes se enfrentam dentro das
chaves e as duas primeiras co

locadas de cada uma avançam.
,

para as semifinais, que serão

disputadas no sábado. A decisão
ac�ntece no domingo pela
manhã. A Informação é do
JBonline.

• O Brasil, campeão de
nove das edições já '

realizadas do Campeonato
Mundial, Já está

classificado, por ser o país
sede, e disputa a

competição como forma
, de preparação.

• Os quatro times estão
divididos em dois grupos:
o A tem Brasil, Canadá, EUA
e México e o B, Argentina,
Peru, Uruguai e Venezuela.

A cantora e compositora Elizah se apresenta hoje no Centro
Cultural de Jaraguá do Sul. No show do CD homônimo, lançado
em 2004, a cantora divide o palco com músicos de renome nacional
como o violonista e arranjador Daniel Sá, o baixista Thiago Espírito
Santo e o percussionista Guello, com quem vai mostrar as músicas
selecionadas para o CO. O show está marcado para as 20h30 e os

ingressos custam, R$ 10,00, antecipados, e R$lS,OO na hora.

ESPORTIVAS
... FOGO

Adolescente provoca incêndio em residência
Um rapaz de 17 anos colocou fogo em um sofá e quase provoca
um grave incêndio na casa da vizinha. Os �ombeiros foram

acionados, mas ao chegar na residência, na Rua Campo alegre
do Bairro Ilha da Figueira, o fogo já tinha sido apagado.
"Eu vi quando ele colocou fogo no sofá. Logo gritei por socorro
e meu sobrinho veio ajudar apagar o fogo'; explica Santilia
Seberino.
O rapaz colocou fogo no sofá ao lado de um rancho de madeira
no quintal de Santllla. Alguns dos objetos que estavam dentro
do rancho chegaram a queimar. A moradora irá fazer o BO,

(Boletim de Ocorrência) conforme a recomendação do policial
civil que estava no local.

... EXPECTATIVA

Juventus busca novo técnico
Ontem,.na tradicional reunião das 18 horas, os diretores do Grêmio
Esportivo Juventus iriam avaliar o currículo de três candidatos a

técnico do tricolor jaraguaense e escolher o que melhor se

enquadra à filosofia do clube. A expectativa era que o nome do
nová técnico seria conhecido durante a reunião.
Com o acerto entre o técnico Gelson da Silva e o Brusque, o nome
de Abel Ribeiro voltou a ser cotado para dirigir o tricolor.Atualmente
no Veranópolis (RS), Abel foi técnico do Juventus em 1994, quando
o time ficou em 3° no Estadual. Até o fechamento desta edição,
não havia confirmação.

... CATARINENSE

'JEC enfrenta o Marcílio na estréia da 2° fase
A segunda fase do Campeonato Catarinense começa no próximo
final de semana com Criciúma x Metropolitano, Figueirense x

Atlético de Ibirama, Marcílio x Jóinville e Guarani x Avaf, União,
Chapecoense, Lages e Tubarão foram eliminados. .

No domingo, o JEC perdeu a invencibilidade ao ser derrotado
pelo Metropolitano, de Blurnenau, por 1 xO. Aos 27 minutos do

primeiro tempo, o centroavante Diego Viana, quemarcou o gol
. do empate do Metropolitano com o Joinville na Arena, no jogo de
abertura do Campeonato Catarinense da Série A 1, marcou o único

gol da partida

... TRAGÉDIA

Ex-jogador do Intermorre em campo
o ex-jogador profissional Laércio Luiz Souza da Silva, 38 anos,

morreu de enfarte, no sábado, na cidade de Casca, a 226.
quilômetros de Porto Alegre, enquanto disputava uma partida
amistosa de veteranos. Lateral-esquerdo do Internacional nos anos
80 Laércio era zagueiro do time de masters do clube gaúcho, que
faz exibições pelo interior do Estado.
Às 17h30min, distante da bola, que era disputada no meio-de

campo, Laércio caiu e teve alguns tremores. Socorrido, foi levado
.

ao Hospital Santa Lúcia, onde morreu. A partida foi suspensa logo
que a notícia chegou ao campo, Ele foi enterrado domingo, em
São Leopoldo.

... LlDERTADORES
'.

Atlético-PR pega Libertad e prega paciência .,

o Atlético Paranaense entra em campo hoje, às 18h30, na
Arena da Baixada, em Curitiba, para a segunda partida pela
Copa Libertadores da América, tendo na ponta da língua duas ,

palavras de Inspiraçãoopaclêncla e confiança. "Precisamos
ganhar, mas ganhar com inteligência'; prega o técnico
Casemiro Mior. O Atlético empatou a primeira partida, contra '

o Independiente, em Medellin, por 2 a 2, e está em segundo l

lugar no grupo.
Miar realizou um treinamento ontem, mas não divulgou o

time, que foi testado numa atividade secreta na noite de

domingo.
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Duas Rodas renova patrocínio com Bicicross

MARIA HELENA DE MORAES

Primeira etapa da Copa Jaraguá reuniu 150 pilotos de Jaraguá do Sul e cidades vizinhas

.... Primeira etapa
da Copa Jaraguá
foi realizada
sem patrocínio

]ARAGUÁ DO SUL - A Duas
Rodas Industrial renovou por
mais um ano o patrocínio com a

equipe de Bicicross. A boa nova,
de acordo com o diretor da

equipe, Moacir Moretti, foi

anunciada na madrugada de

ontem, dois dias após a primeira
etapa da Copa Jaraguá de
Bicicross, realizada sem nenhum

patrocínio, no Parque da
Malwee. Moretti esclarece que
o patrocínio é apenas por um ano,

renovável ou não e cobre

premiação, viagens, anuidades e

inscrições. As despesas de

alimentação e estadia são

bancadas pelos pilotos. Na
competição realizada no sábado,
o preço da inscrição foi 1 quilo

de alimento não perecível.
"Conseguimos arrecadar 140
quilos de alimentos, que foram
doados ao Hospital Jaraguá",
informa Moretti.

A primeira etapa da Copa,
que a partir de agora vai se

chamar Copa Duas Rodas teve
a participação de 150 pilotos em
35 categorias. O público foi de
aproximadamente 400 pessoas,
a grande maioria familiares dos

·pilotos. Os c am p e ôe s

jaraguaenses dessa etapa são:

A equipeWIZard/CEU - FME intensifica os treinos
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe de Futsal- sub 15 e. sub

1,7 - da Wizard/CEJ-FME
recebeu ontem o material de
treinamento, na sede da.
Associação Recreativa dos
Servidores Públicos Municipais.

Os times estão treinando
desde o início de fevereiro para
as competições que iniciam em

abril. As chaves do campeonato
estadual já estão divididas-pelas
duas categorias. No sub-L? os

times são: Tuper de São Bento
do Sul, Corema de Rio do Sul,
Me.tisa de Timbó e Wizard/
CEIJ-FME.

No sub-15, estão: a equipe

de Luiz Alves, atual campeã
estadual; Apama e Heririg, de
Blumenau, e Wizard/CEJ-FME.
A primeira e a segunda semana

de abril é o turno do sub-15 e a

oitava e nona é do sub-17.
Segundo o t

é
c a i c o da

equipe de Jaraguá do ��l,
Augustinho Ferrari, o principal
objetivo da equipe é a classi

ficação para a fase final dos cam
peonatos da região-que também
servirá como um treino intenso

para estarmos preparados para
competir na Olesc' (Olimpíada
Estudantil de Santa Catarina).
"Vamos treinar forte para ganhar
a competição Olesc", disse.

• Os times estão .treinando
desde o início de
fevereiro para as

competições que iniciam
em abril.

• Segundo o técnico da

equipe de Jaraguá do Sul,
Augústinho Ferrari, o

principal objetivo' da
equipe é a classi-ficação
para a fase final dos cam

peonatos da região

Santo André já está na Venezuela
SANTO ANDRÉ - O Santo

André já está na Venezuela,
,

onde na quarta-feira, às 19 horas,
.

vai enfrentar o Deportivo
Táchira, na estréia da equipe na

Copa Libertadores da América.
.i A delegação passa a noite em

Ca r acas , na capital vene

zuelana, e na terça-feira pela
manhã, embarca de avião para
a �idade de San Cristobal, que

, fica cerca de 400 km de distância
local do jogo histórico para o

clube' do ABC.
A diretoria está atenta a

todos os detalhes para que a

primeira excursão internacional
tenha saldo positivo. Antes de
deixar o Grande ABC, o ex

jogador uruguaio do São Paulo,
Pedro Rocha, fez uma palestra

.,;..""
para todos os�tas e comissão

-rtécnica alertando para possíveis
problemasque o Santo André

.

I

-,
,

.

possa encontrar. A diretoria

aposta em um discurso caute

loso, mas que possa servir de

motivação para os atletas.
"Sabemos das nossas

limitações e o nosso primeiro
objetivo é fazer uma campanha
honrosa, representar bem a

cidade e passar da primeira
fase", afirma o presidente do
clube, Jairo Livólis.

O auxiliar-técnico, Sérgio
Soares, viajou na última sexta

feira para a Venezuela. O diretor

acompanhou a derrota do

Deportivo Tachira para o rival
Caracas, por 2 a O, sábado, pela
oitava rodada do Clausura 2005
c torneio que corresponde ao

primeiro turno do Campeonato
Venezuelano. As informações .

sobre o adversário serão passadas
para a comissão técnica, inclu
sive com uma fita de vídeo, que

será mostrada aos jogadores na

véspera do confronto.
Quatro colocado do Cam

peonato Paulista, com 20 pontos,
o Ramalhão volta a atuar no

domingo em casa diante do São
Caetano, no clássico do ABC.

• O Santo André já está na

Venezuela, onde na

quarta-feira, às 19 horas,
vai enfrentar o Deportivo
Táchira

• A delegação passa a noite

em Caracas, na capital
vene-zuelana, e na terça
feira pela manhã, embarca
de avião para a cidade de
San Cristobal.

A partir dessa prova, a Copa vai se chamar Copa Duas Rodas devido a renovação do patrocínio

Gustavo Kampchem (7 anos);
Leonardo Spreddmamm (9
anos); Guilherme Boursheidt
(boys 12. anos e cruizer até 12

anos); Cláudio Bertoldi (cruizer
25/29 anos}: Marcos Alves
(cruizer 40/44 anos); Sebastião
Vieira (cruizer 30/34 anos) e

Lorival Gruetzmacher (mais de
45 anos}. Felipe Erbs foi o

campeão da categoria Super 20.
As próximas etapas da Copa
Duas Rodas acontecem nos dias
4 de julho, 9 de julho e 15 de

outubro, já com o patrocínio da
Duas Rodas. Ano passado, a

equipe de J araguá do Sul foi

campeã da Copa Duas Rodas,
Estadual, e campeã brasileira
com três títulos individuais,
conquistados por Joice Moretti,
Jade Hillsheim e Guilherme
Getelini. Também foi vice no

Sul-Brasileiro.
Ainda este ano a equipe de

Bicicross de Jaraguá do Sul

participa dos Campe eria tos

Estadual, do Brasileiro e do Sul

Brasileiro. Nos dias 26 e 27 de

março acontece prova do Pan

Americano, em São Leopoldo.
Em maio, nos dias 7 e 8, inicia o

Campeonato Brasileiro, na

cidade paulista de Paulínia.
Nos dias 18 e 19 de junho a

equipe de Jaraguá do SUl

participa da segunda etapa do

Brasileiro, em Beti� (MG). Em
julho a equipe participa do pré
mundial e do Mundial,
marcado para os dias 2.8,29 e 30
de julho, na França.

.

.A seroQAa
f\.íe,a roais
curta,
A�atWa

de vidal
bem roais

Lon�a,

�
�Jump Teen �

Og� Natação para z

bebês
. �

a:

�Natação o

�PowerJump
�BodyStep
� Body Balance
� Hidroginástica
� Musculação
�RPM
�Body'.Pump
� Body Combat
� Dança de Rua
�Hatha Yoga

flmpülso
Ep,itácjo Pessoa J 081 . Cel\tm

CqP 892,5HOO . Jaragu� do Sql. SC
IFone (47) 275 1862

,�c�qemlalmp,ulso@teJta.com,br
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Velas
,

Além de ótimas para a decoração de
qualquer ambiente, as velas trazem
consigo um importante significado para o

Feng Shui. Elas são símbolos de fogo e, por
isso, do sucesso.

.

Para que a energia flua nos ambientes
manter uma vela.acesa é uma boa maneira
de alcançar esse objetivo.

Bambu
O bambu além de símbolo de longevidade é

também um ótimo ativador de energia. "

Ele tem a função de desviar as energias
negativas.

Em alguns casos ele é utilizado comoflautas
decorativas, mas não há restrições quanto ao

objeto.

Olho grego
Apesar de não ser muito difundido,
o olho grego é outro símbolo de

. proteção bastante eficiente e que
deve ser colocado em locais visíveis
dentro de .casa.

Set� ervas

Esse costume não é recente. Na verdade, o
vaso com sete ervas sempre foi uma

maneira eficiente de se defender de. olho
gordo. Dentro ou fora de casa, ele deve

estar sempre visível e bem cuidado. Caso
morra algumas das plantas, é aconselhável [

repô-Ia ou trocar o vaso inteiro.

,:'
,-;'

Ix··I"f I'Ui.:.".
.

7fF .

MenséJgeiros-de-vento
Além de criar um som extraordinário, o
mensageiro-de-vento ou sino-de-vento tem a

função de manter a energia positiva que é a

energia vital fluindo dentro do ambiente. Como
existe uma serie de modelos, entre eles, os de
metal, pedra, bambu epapel, opte pelo som

.

que mais lhe agradar.

Plantas naturais
Ter plantas naturais dentro de casa é sempre

I','
-

bom, porque desta maneira você revigora todo o

ambiente. No caso de flores vermelhas, coloque
o vaso na porta de entrada da casa, de

preferência para fora, pois caso o olhar invejoso
de alguém venha em direção a esta porta, ele

será desviado pela flor e olhará primeiro para ela.

Ba-guá
Esse octógono traz os oito trigramas símbolos de
prosperidade, sucesso, relacionamento, amigos,
família, trabalho, criatividade
e espiritualidade. Uma das melhores posições

_ para se colocar o Ba-guá com espelho,
é na porta de entrado da casa, voltado para fora,
pois assim ele empurra as energias negativas.
De qualquer maneira o Ba-guá só deve ser

colocado se o dono da casa tiver alguma
afinidade com ele, caso contrário, o melhor é .

procurar outro objeto de proteção.

Gráficos e símbolos
Os gráficos de Radiestesia são extremamente
eficientes em suas funções. Na foto, o gráfico
menor, por exemplo, é chamado de "nome

místico de Jesus".Já o outro gráfico (abaixo) é
representado pelos nove círculos.

,

Eles são ótimos protetores, mas para isso
devem ser colocados próximo à porta de

entrada da casa. O outro símbolo é o On, ícone
máximo da meditação.

Fonte: Mulheres Online
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1,5 Km da Pret. cf 4 qts e VILA NOVA - Vende-se, cf 2
terreno de 3.700m2. R$ qtos, i suíte. semi-
55.000,00. Tr: 9979-9188. mobiliado. R$ 130.000,00.

Tr: 9969-4207.
SANTO ANTÔNIO - Vende

se, cf 492 m2. cf escritura.
R$ 10.000,00. Tr: 371-
2357.

':;�i, -rx..
'

I I

M''''f
't;;;�·· ::":� ,

( "(�. -

"

".
.;11 BARliA VE(HA - Vende-se

.. ,. �;Jou troca-se em Jguá'.·Tr: "SCHOROEDER - Vende-se,
'"

.

"'r�tt�1�4�1794."
"

100m2. próx a mercado,
. �:,., 1,t. '(Ii�.', ,""'1 '(I escola. R$ 30.000,00. Tr:
';' <", i� �� VELHI\ - Vende-se, . 374-5444.

. , cf 5 qts .. surte, 2 51. .coz, 2
bW�i:; Tr: 370-2365' ou

:9�3,C61�1�,i
. )l"�'" ,

BpliA VÉL�A. Vende-se,.

Ilhar, 3 qtos, owc,
í:� 'i'r:' 372-3727-: ou VENDE-SE - Lot. Miranda,
"8022::" ,cf 2 qtos. bwc. rancho. toda
_;,;, ��" " 'i. murada. R$ 40.000,00. Tr:
".:'�;�nde-se,,, cf '273-1627.
,$'88.000,00. Tr:

. ,.�

VILA NOVA - Vende-se, cf
64m2 e terreno de 500m2.
Tr: 370-7760 ou 8807-
3574.

SÃO LUís - Vende-se, cf
160 m2. R$ 80.000,00. Tr: VILA RAU - Compra-se, ou
370-8810. terreno. Tr: 9121-5932.

SCHOROEDER - Vende-se,
centro, alv, sI., bwc. 1 qto,
cf 90m2 e terreno 700m2 •

Tr: 374-5133.

VENDE-SE - Próx. à Pref. cf
305m2. cl 4 qtos. R$
120.000,00. Tr: (47)326-
6565 ou 9982-0819.

VENDE-SE - Próx. Posto
Mime do Kolbach cf 80 m2.
Tr: 9977-5408.

,·VENDE-SE - Sobrado
-eome. e resido cf 2 casas.

Tr: 371-3132.

VIEIRA - Vende-se, cf 100
'm2. À$ 60.000,00. Tr: 370-
03044.

VILA'LALAU - Vende-se. cf
150m2. 4qtos. 2 bwc,
terreno cl 561 m2. R$·
110.000.00. Tr: 370-0383.

VILA LALAU - Vende-se,
sobrado come. e

.residencial cf 2 casas. Tr:
'371-3132.

.

VILA LALAU-Vende-se, cf
150 m2, 4 qts, 2 bwc,
murada. R$ 110.000,00.
Tr: 370-0383 ou 9143-
8383.

VILA LENZI - Vende-se cf
525 m2. de madeira. R$
65.000,00.Tr: 371-2357.

ViLA RAU - Vende-se, próx.
posto cidade. 180m2 cf
terreno 450m2.Tr: 9903-
1864 ou 275-0585.

CASAS
Vila Lenzi - em alvenaria, cf 184mts Rua Paraiba nO 124 Dormitórios, 1
Sala, 1 Cozinha, garagem para 3 carros outras dependências.Valor: R$
85,000,00

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

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

Vila Lenzi - alto padrão, linda vista, 15x30rTi. R$ 65.000,00

Barra Velha -15x25m, Rua Figueirinha, próx. A antiga policia Rodoviária -.

Rua Figueirinha. R$ 8.000,00, ac. parcelamento .

Vila Lenzi - em alvenaria Rua Francisco Pirman, 160mts construida para
sobrado 3 Dormitórios, 1 Sala, 1 Cozinha, 1 BWC, garagem para 3 carros,
Outras dependências Valor: R$ 90,000,00

Ponto comercial - Rua jorge Czenewicz nO 37 esquina ao lado do pama
1.300 m R$ 200.000,00

I,!IMMi;i!i.U lagoa. R$ 35.000,00. Tr: se cf máquinas de costura
370-3141. e outros. Mobiliada. Tr:

275-2885.

SOBRADO
Vila Lenzi - em alvenaria 130mts, Rua Francisco Pirman, 4 Dormitórios, 1

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

Ilha da Figueira - 17,50, 35 de fundos ao lado tratamento da Samae. R$'
45.000,00

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

CENTRO - Procura-se,
rapaz ou moça pf dividir. Tr: RIO MOLHA. Vende-se.
372-2526 ou 8804-9308.

Tr: 370-8563. LOJA - Vende-se, de roupa
feminina.Tr: 370-0459.

TERRENOS
Vila Lalau - R. Guilherme Copermann - área de 1.280m, com uma casa

mista. R$ 65.000,00
Chácara - Corupá, cf 23.000m, próximo centro, com uma casa, rancho,
luz e água natural. R$ 90.�00,00

PRECISA-SE - Kitinet ,1 qt.
ou pessoa pf dividir. Tr:

. VENDE-SE • Na Walter

Marquadt cf 1.111 m2• Tr: PADARIA - Vende-se, na
371-1368.

Ilha da Figueira cf clientela .370-8097 cl Tina. Creci
Tr: 276:0576.PROCURA-SE • Moça de 9839.

familia pf dividir apt. Ir:
275-1656 ou 91 08-4986.

Vila Lalau - próx Lider, linda vista. R. Guilherme Coperrnann, 1292m2• R$
80.000,000

VENDE-SE - EmpresaVENDE·SE • Na 'praia do prestadora de serviço. Tr:
Ervino. Tr: 9114-7205 ou 9905-39410u370-6615.

PROCURA-SE - Moça pf 371-1410.
dividir apt. no centro. Tr:
9128-4857.

12.500m2 no Wigando
Meyer.Tr, 370-3141.

MINI·CHACÁRA • Vende-

, EMPREITEIRA DE
, MÃO-DE-OBRA J.P.

Construção de prédios,
casas e reformas em geral.

.

Com instalação elétrica,
hidráulica e pintura.

Tratar: 9143-8552 cf Sr. Paulo
8814-3368 cf Sr. José

Após 15h.

VILA NOVA· Vende-se, cf
2 qts, suite, semírnobl
liado. R$ 1,30.000,00. Tr:
9969-4207.

VENDE·SE • Bar e
VENDE·SE·· Próx. Madri. lanchonete. Tr: 370-6366.
e/781 ri12• área central. R$
58.000.00. Tr: 9605-2252.

�.

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

----�------------�

se', cf 1 DOam'. Ribeirão
VILA �ENZI - Vende-se, cf Grande. Tr: 273-1860.
114m2• Tr: 371-8729.

'J:;;;';;44@
RIO DA L!.IZ • Vende-se, cf
1670m'. R$10D.000,OO. Tr:
370-8097 cf Tina. Creci
9839.

- ALUGA-SE • Espaço pf
verdureira. Tr: 9973-9654. CHÁCARA· Vende-se, cf RIO MOLHA· Vende-se, 2.

BARRA VELHA· Vende-se.
R$ 8.000,00. Tr: 9973: FRENTE DE PADARIA •

9654. Vende-se, cf jogo de '.

balcão. Tr: 370-2080. VENDE-SE SITIOBARRA DO SUL· Vende-
se, 12x30. Tr,376-3425. FLORICULTURA - Vende-

se, ponto corní. à 5 anos. Área de 800.00m2 emBARRA DO SUL - Vende- Tr: 370-0412.
se, ou troca-se por moto.

São Joaquim, há 4kmR$ 3.500,00 ou moto + GALPÃO - Vende-se, pré-
prestações. Tr: 370-1796. moldado. 13x10. Tr: 370-

9879 ou 9917-9874. do centro da cidade.
COMPRA·SE • Terreno ou

casa na Vila Rau ou Estrada GALPÃO • Vende-se, ou
Nova. Pago á vista. Ir: aluga-se. Guaramirim. Tr: Tratar direto cl proprietários pelo telefone:
9121-5932. 8411-8737 (48) 225-0775 ou 9960-9204
VILA NOVA - Cf 1250m'. cf LOJA· Vende-se ou troca-

:'$}-'.? 2���W"�a't B1�<:n�::?�';�<�;_�<-:",:« '

l.��lfJ,'segurança
Fone: 371-7007

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serViços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

r-\

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

REDES DE INFORMATICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado

.

Conectores
'

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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U olks do [eito que você queria.
Uma linha completa de acessóríos infernos e externos. .

/

..

Rua Bernardo Dombusch, 800 - J.Clraguá do Sul - se

Fone (47) 371-4000 Fax (47) 371�6124
caragua@caragua-veiculos.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FINANCEIRA
VVotoll'antim I Finanças

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

i. Corsa Sedam Dlim

I Peugeol comp,l.
1
Flesla 2p ArlDh

I Aslra Halch

I :::o��e
1

i Uno 4p 1.0

l Gol4p

I 0-20
; Gol4p

:1' Gol2pI. F-754x4
+ Fusca 1.300

G
G
O
G
G
G
G
G
G
GNV
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Aslra GlS
Aslra GlS Perua

pagero GlS compl.
Ipanema
Escorl
Fusca
Uno SX
Paralll.0 Clopc
Corsa Sedan Gl 1.6
Escorl GLX comp 1.8
Fleslal.0

Tipo IE 1.6 com'pl
Monza Gl

'

Omega GlS comp ,

Apolo
'Gol 1.0 4p comp
Gol!Gl

Vermelho
Vermelho
Azul
Chumbo
Praia
Branco
Branco
Branco
Azul
Vermelho
Verde
Praia
Bordo
Branca
Praia
Cinza
Verde
Praia

1995
1995
1994
1990
1990
1983
2000
1998
1998
1997
1997
1995
1994
1994
1990
1998
1996
1991
1983

Monza Sl 91

Corsa Super 4p Vd/aq 98

Veclra GlS 2.2 comp 98-

Aslra Elp. Sedan comp 02

Corsa Claaslc Sedan 03

Merlva 1.8 comp 04

Merlva 1.8 comp 03

Tempra IE comp 95

Uno Mille EP 96

Palio EX vd/lrv/al/rd 00

Palio EX I/d/aq/v/le 4p 00

Palio ELX comp 01

Palio EX 01

Palio Wekend ElX 01

04

Branco A

Praia G

Praia G

Praia G

Praia G

Praia F

Pral� G

Cinza G

Prelo G

Fiesla 4p
Ka GI v!tlaVaq/!d
Courler 1.6l

Fle,la 4p

azul

cinza

praia

grafite
vermelho

prelo
branco

branca

verde

branco

azul

00

99

99

97

93

99

04

92

99

00

78

01

03

Branca

Branco

Praia

Praia

Azul

Praia

Flesla Slreel ac/tv/dh 03

Courler 1.6l 03

Clio Exp. 1.0 16V Sedan' 03

03

04
Kangu 1.6 compl
Clio Aut16V compl Branco ·G••

Verde M. ii".Branco G Scenic Exp 1.6 16V 04

Branco G Gol 10001 96
Prelo G/GNV Gal Cl 1.6 MI 98

Vermo G Gol 1.0 GIII 00 Branco

VerdeBranco G

Praia G

01Gol P 1.0 16V comp
Go112.0

370-3113
Av. Waldemar Grubba
Jaraguá do Sul - se

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 276-3466

373-0806
373-1881

GOlGUI pws
CUO 1.0,4P
PALIO FIRE, 4P
CLlO 1.0 Rlo 4P
FIESTA Glo 2P
SAVEIRO GIII, COMPLETA C/GMV
S10, COMPLETA c/ GMV
ESCORT GLI, COMPLETO
CORSA WAGON GlS
aOll.0
ESCORT Glo 41\ COMPLETO c/ GNV
UMO MIUESX
CORSA Glo4P
PALIO Elo 4P
VECTRA Glo COMPLETO (-AR)
PALIO EX, 2P
FIESTA,4P
ESCORT HOBBlP
CORSA WlMD
CORSA WlMO
aOl 1.0 C/ RODAS
CORSA WlND
VERONA GLI, COMPLETO
FlORI NO LI
BEUMA l
MONZA SLE'

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

Brava SX 4p
Senic compl.
Slrada cl kll gas
Palio EX
Renaull.6
Rll

Tipo 4p
Honda Clvlc
Mercedes C180
BMW Americana
Calibra
Kadelt

• Pampa'
Flesla Claas
Corsa Wlnd
Flesla novo

Kia.lS
Omega cl kil gas
Voyage

G

G

G

G

G

G

G

G/GNV

G

G

G

G

G

Cella 4p clar
Gol lODO 16v c/opc.
Goll.8

GolPlus

Fox4p
Aslra Sedam 1.8 Gl comp.

Palio EX 4p e opc.
Ranger Splash compl (6 cc)
VeclraGlS

Flesla Berson cl DH

Flesla Berson clAr

Blazer 2.4 coinpl + rodás

Cli04p

praia 03

cinza 00

branco 96

azul 95

verde 05

verde 99

verde 01

prela 94

branco 97

prelo 03

vermelho 03

branca 01

cinza Da'

Vermelho

Bege
Vermelha

prelo
prelo
azul

branca

cinza

prela
praia
Vermelho
Verde

branco

R$ 19.000,tio
R$ 18.500,00
R$ 18.500,00
R$ 14.700,00
R$ 19.500,00
R$ 16.000,00
R$ 15.800,00
R$ 13.500,00
R$ 10.500,00
R$ 14.000,00
R$15.700,OO
R$ 9.500,00
R$ 28.000,00
R$ 24.000,00
R$ 10.500,00

-».,Veclra GlS

Omega CD gas/c/l/comp/abs
Corsa Sedan

Corsa cl ar
Escorl SW

Escorl SW compl
Escorl GL

Escorl GL cl ar
Ka

Palio cl ar

Tipo comp. 4p
Scenlc

97

95

99

01

98

9,8
97

96

00
01

95

00

98

cinza
1.0 I 4p trio e dh

1.0/2p trio e alc

1.0/4p Idt,alq dh

1.0 I 4p basleo

1.6 I 2p dt, ale

2.0/4p comp

1.0 I 4p vte.ldt

1.0 I 2p alq

1.0/2p Idl/aq

2003

2002

2000

1998

1997

1995

2000

1997

1995

cinza

preto
vermelho

branco

branco

vermelho

prata
branco

azul

Palio Flre

Gol Speelal
Paratl GIII

Gol·16V

Gol CL

GolI GLI

Palio EX

Corsa Wlnd

Escort Hobby

praia
praia
vermelho

verde

azul

marrom

dourado

branco

grafile
verde

vermelho

Omega GLS 2.2

Monza SLE comp
, Kombl

cno LR 1.6

F-lODO

Corsa Millenlum 4p 1.0
Goll.8MI
Palio EX2p
Unol.04p
Vovage 1.6
Gol! 2.0 comp
Goll.6

2000 '1
1989,,: I

�::}::.'� .]1.•......1996' •
200�:"
1985,
2001

,

1986"�� I

A
.".' G

BARRA VEICUI.OS
Rua: Angelo Rubini s/n, Barra do Rio Cerr9rRS 31,500,00

RSI4.300,00
RSll.5oo;110
RSll.500,00
RS 16.800,00
RS 3.800,00
RS 8.800,00
RS 7.800,00
RS 9.800,00
RS 8.900,00
RS UOO,OO
RS 7.400,00
RS 5.300,00
RS 9,500,00
RS 8.900,00
RS 12,700,00
RS.l1,500,00
RS 7.900,00
RS 9.300,00
RS 6,400,00
RS 22,900,00
RS 13.500,00
RS 12.900,00
RS 9.300,00
RS 10.800,00
RS 5.300,00
RS 11,300,00
RS 9.300,00
RS 10.900,00
RS 7.900,00

vermelho
azul
prata
prata
bonlO
preto
azul
prata
bonlO
branco
bordO
bonlO
B090
preto
prata
prata
Izul
prata
branco
azul
cinza
branco
branco
Izul
verdi
bago
vermelho
vermelho
"rmalho
IlUI

2001
1995 .

'1996
1996
2000
1984
1993
1994
1994
1994
1993
1994
1998
1996
1994
1998
1998
1992
1995
1990
1997
1997
2000
1994
1996
1990
1998
1994
1995
1997

aoll U .rcomp
GoH Bl 4p comp
Goll,O Piu.
Boi CU 1.6 c/ dh
Goll,O BIII4p
Voy.ge
Lo9U. Cl
Boll000
Ve..ne gul. compl. 2.0
Ve..n. Glll.8
EscortU l
Esc..t Hobby
Escort Gull campl.
P.mp. BU 1.8
P.mp. Bl
Cou�er 1.6 - .r
Ia 1.0
ladoll Sl
Monz. al
Monz. SlE
BI...r Dl
Plck up Corsa
P.llol.0
npoU IE 4p comp
Uno 1,0 ELI 4p
Uno CI
P.Uo 1.0
T.mprl
Fu�o li 1.81compl
To.... SDX P11IIgel...

eeeeea *-......

vermelho

branco
branco

praia
prata
bege
preto
branco
branco

,

praia
branco
vermelho

praia
branco

bege

gas

gas

gas
dle

gas

gas

gas

gas
die

gas

gas

gas
alc

dle

die

2000Gol16v'Venle 2000

Bi.nco 1995

Preto 1998
Prata 1997

Vennolho 1997

Br.nco 1999
Azul 1995
Pr.tl 1985
Prata 1895
Prata 1883
Pretl 1886
BordO 1880
Cinza 1993
BordO 1890
Cinza 1890
VOnll 1883

Bege 1877

Cinza 1877

Bronc. 1997
Vormolhl 2000
BordO· 1887

Toyotl Carolll
Corsa Wlnd 2p I

CO"" Wlnd 2p
Co..a Sodan 1.6
FI..tl CLl 1.0

Saveiro 1.&

Boi CU 1.6

aol CU 1.8
E.cor! Hobb, 1.0
Slntanl BLI 4p
l-200 4p comp
VI,,"lIo.4p
ChlvllI 1.0 Junior
C.uvan Dlplomall
Monza 2.0 compl,
aol IX
Fusco
Fusco
PaUo EOX 4p
ca man
CBI200

Ga.
Ga.
Ga.
Ga.
·G81

Ga.

Ga.
Go.
aa.

Gas/BNV
011

als/GNV
a••
Gls/BNV
Go.
Alc
GI,
ali
Ga.
Ge.
G••

Sanlana cl ar + dlr 2000

Gol! GTI comp 1995

S-10 Cabo Dupla 4x4 2.8 Execulive 2004

Celta 2p 2001

2004

2004

2002

2000

2003
1995

1999
1988

1983

1999

Aslra Sedan CO

Corsa Sedan Classlc

Corsa Wlnd 1.0 4p
Blazer OLX 2.8 4x4

Meriva 1.8 8v

Escorl GL 1.6

Flesla Class 4p
Escorl L

MercedesBenz 608

Toyola Bandeirante

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FINANCEIRA
'VIVotoll'antim I Finanças

VE.CULOS
370-75-16

.4rduíno
Veículos 371·4225

4p

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

2004 PrataEscort GL 1.816V comp.
Corsa Wlnd 1.0 2p
Santana GLS compl. 4p
UnoSX1.0

Gol GL 1.8

Go1M11.0

Chevette 1.6

Chevette Junior 1.0

Santana GLS 2.0 comp.
Golf GL 1.8 compl.
Courler 1.6 GNV

Pampa L 1.8

, HlluxSW4dle

Corsa hatch clar 4p
Corsa Wlnd 2p
Corsa �edan Super
Gal City GIII compl'4p
Gol Speclal 2p
F1000

Flesta GL 4p
Flesta

Uno Mille Smart

Mille Flre Básico

Cllo RN compl

branco

vermelho

prata

prata
branco

prata
branco

vermelho

verde.

branco

prata

Verde

Prata

Azul

Branco

Azul

Cinza
Vermelho

,

Azul

Azul

Vermelho

Branca

Vermelha

1999

2000

1992

1998

1992

1997

1986
-, 1992

1988

1995

2000

1994

Palio Flre cl opcionais 4p 2004 Prata.
02/02

02/02

03/03

97/97

Chassi /' Branco R$ 62.000,00

R$ 95.000,00

R$ 125.000,00

R$ 65.000,00

1996 Branco
rROMOçÃO DA SEMANA

1999

2003

2002

1987

2001

1995

2001

2004

2001

.

Palio, EX 1.0 cl opcionais .4p

4pFlesta 1.0

Saveiro 1.6 Ac/GNV 2p

2PGo1l1.0

Go1l1.6 2p

2p

2p

S-10 AC/OH

Fusca 1.300 L

Gas

Gas

Gas

Gas

Ole

Gas

Gas

Gas'

Gas

Gas

Clio RL 1.0 gas. a!q Itrv ,

Corolla �EI gas, 4p, compl. +bc/aut

CoroUa XLI 16V gas, 4p compl.

0-20 - dle

Fiesta Street 1.0 - gas., 2p, IImp/desm.
Ford Ka Básico 1.0 - gas., 2p

Gol I 1.0 gaS/llmp/desm.

prata

grafite

prata

branca

branca

prata

preta

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

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

Fone: 370-2109

Senic RXE Prata

Gol

Gol.GIII8V'

Gol Llmp/Oes
. Escort GL 1.6

Escort GL

Vermelho

Branco

Branco

Cinza

Vermelho

VermelhoPalio 4p

Flesta 4p clar Prata

FRONTAL

1999 Preta

2003
VW 23.210 - 612

Prata

2003 Branco

1995 Vermelho'

Chassi Branco

1983 Branco

vw 8.150 Eletrônica - Okm. 04/04 Branca

Á vista sem troca - Preço válido até 28102 - R$ 82.000,00

1995 Vermelha

2001

2001

2005

1989

2002

1999

1996

2001

1995

RS 17.800,00

RS '30.500,00
RS 53.000,00

RS 19.500,00

R$ 15.300,00

R$ 13.400,00

RS 11.300,00

R$ 13.300,00

RS 10.300,00

Honda Clvlc comp teto+ couro.
Galaxle 500
Saveiro
CB 450DX
Bellna" BL
Monza SL/E
Pegeout 306
SlIverado DLX
Oakota Sport 3.9 CI GNV
RO 350 R
Apolo GL
Paratl16V
Blazer GNV �

Oodge/Oar!
Bug Duna 1.600
Peugot 307 SW comp
Palio EO
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
97
03
96
95

Veículos
371·4570/376·2895

02

03

00

02

91

88

98

03

. Bla.er 4Cc
Veclra GL 2.0
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Sedan 1.0 4p
Cor.a Wlnd 1.0 2p
Corsa Wlnd 1.0 2p
Cor.a Super 1.0 2p
Kadeu 1.8 2p
Uno Fire 1.0 4p
Uno Smartl.0 4p
Uno IE 1.0 2p
Palio ED 1.0 2p
Gol Gllll.0 16. 4p
Komblenvld.
Escort Hobby
Escort HObby
S10 2.2 2p
CG 125
XR 250 Tornado

Verde
Branca
Prata
Azul
Branca
Branca
Verde
Azul
Cinza
Azul
Bege
Branca
Verde
Prata
Branca
Vermelha'
Prata
Branca
Vermelha

Branco �aas i Vaetra 2.0 comp

::: I TemPla HLI .omp

I 510 2.5 Oalula eomp
Sal

tf amiga GlS comp

::: i. Suprema GlS comp

:� AIII 164 eompGa. �
Gal H Calibra c.omp

Gal �* L200 4x4 comp
11
� aol Cl 1.6

Gal I F1000

DI. I V.rlant cl manual
j
�. Caravan

ã

Prata

Branco

Branco

Prata

Branco

Branco

2003

2002

2002

2001

2001

2001

2001

2000

2000

1999

2000

1999

1999 GNV

Azul

Azul

Branco 8NV

Azul

Grand Blaza, OLl 4.2 TB Pratl

Branco

2000
1998
2001
199B
1999
1999
1997
1997
1995
2002
2001
.1996
1997
2000
1998
1995
1994
1996
19B2
2002

Gas
Gas
Ga.
Ga.
Gas
Ga.
Ga.
Gas
Gas
Ga.
Gas
Ga.
Ga.
Ga.
GNV
Ga.
Ga.
Ga.

FI..ta eompl.to
E.eorl GlI OH/lrio
Eleorl GLI SW eompl.to
Corsa liltch{mod.novo}compl.t.
�orsa S.dln{mod.novo}eompl.to
C.IIIVHC 2p
�orsa 1.6 4p e/op...
Corsa ••dan c/ope.
C..sa Wlnd e/ope.
Carsa 'Idan c/opc.
e..sa 1.6 4p e/ope.
Astrl Sldln 8lS eomplato

pratl 03

verm.lho 03

branco 03

branco '03
prota 00

.erd. 98

prata 04

pratl 04

prato 03

branco 02

branco. 02

branco 01

'bnneo 01

branco 00

cinza 00

prata 00

prato 98

801 plus j 6v e/ope.
Gol plu•.I6v AR!DH

80116Ve/ope.
Plllo Fira 4p c/ AR
Palio FIra 4p c/op..
P.1l0 FIra 4p c/IrIo
Plllo EX Fira 4p c/ AR
PaUo EX 4p c/trio
Uno EX 4p e/ope.
Palio EDX eompl.to
CUo exp..sslon eomplato
Seenl. RT 1.6 eomplato
Se.nle RT 1.6 .ompl.,"
Seenle RXE{top d. Unha}
Scenle RT 1.6 eompl.to
S.enle RT 1.6 c/ ope.
Clio Rl c/ AO

Rua Prel.Waldemar
Grubba. 3121
BairroVieiras

araneo 1998

Cinza 1998

Prata 1997

Cinzo 1995

aage 1995

Azul. 1994

8a.
,

Ole

GNV

GNV

GNV

Tempra compl
Veetra GL eompl
Golf en comp
Monza el ar + GNV
Audl compl
Boll000
6011000
Monza compl - ar

Uno
.

Uno
I Uno
Corsa $edan c/ GNV
Corsa $uper 4p
5-10 compl
Pampa GL
Escor! GL
Escort GL
Tauner Furgão
Carretlnha Baú

Vennelh� 1994

Azul 1993

8u

DI.

Ale

DI.

Bran.o 1992

Prltl 1989

Alui 1974

Cinza 1987

G••

i,

97
97
95
95
95
94
99
90
91
88
96
0'0
98
96
96
93
95
95
03

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

R$ 12.000,00
R$ 19.500,00
R$ 13.500,00
R$ 11.800,00
R$ 32.000,00
R$ 7.900,00
R$ 12.500,00
RS 6.700,00
R$ 6.800,00

I

R$ 4.800,00
R$ 9.000,00
R$ 19.0,'0,00
R$13-100,00
R$ 17.800,00
R$ 9.500,00
R$ 8.700,00
R$ 9.500,00
R$ 6.800,00
R$ 1.800,00

cinza

preta
,erd.

prata
bordo

cinza

prelo
brinco

cinza

aml

prata
boga
prata
cinzo

prata
vlrda

prata

01
01

98

04'
03

03

01

99

98

,118
04

02

02

DI

DI

00

.... .!._----_.
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6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se
E-mail marangoni.autopecas@terra.com.br

TERÇA-FEIRA,l de Março de 2005

TODA LINHA DE ACESSÓRIOS
PICK-UP E AUTOMÓVEIS

•

':,�
acessórios automotivos

V (47) 372-2900

20 CHEVETTE - Vende-se, 93. consórcio.Tr: 273-5542.
R$ 3.500,00 + 7x R$
370,00. Tr: 9928-4550.

PALIO - Vende-se, 00, 4 compl. R$ 15.700,00. Tr: GOL-Vende-se, MI, 97.. R$ 9975-0161.
pts. R$14.200,OO. Tr: 374- 370-3574. 11.000,00. Tr:9123-9011.

VECTRA- Vende-se, GLS. 1117.

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

VOYAGE - Vende-se, 85.
ESCORT - Vende-se, XR-3, KOMBI-Vende-se, GNV, R$ 2.700,00. Tr: 379-

PICAPE Compra-se, 93 á 89. R$ 5.900,00. Tr: 372- 97. R$ 13.200,00. Tr: 0507.
95.1.5. Tr: 9997-6190. 0400 ou 9144-8106. 9147-3438.

MONDE.O -.Vende-se, 97,

DEL REI- Vende-se, 86. Tr: compl. R$ 17.000,00. Tr: MONZA - Vende-se, 87, APARELHO - Vende-se,
371-3298. marron. R$ 5.000,00. Tr: CD, c/ controle, frente

275-0938. 9602-2747: destacável. Tr: 370-8384.
SPORTAGE - Vende-se,ESCORT - Vende-se, 97, Grand turbo diesel. Branca. PARATI- Vende-se, SL, 96, APARELHO - Vende-se,compl. R$ 13.800,00. 01. 4x4. Tr: 372-1527 c/ branco, 2 pts. R$ deCDp/carroc/2meia9Tr:9914-4191.
Adolar. 11.500,00. Tr: 9979-6850. e 2 autofalantes. Tr: 276-

1196.

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

� OMEGA - Vende-se, GLS.

�
, 93/93. e/teto. Rodas CD.
R$ 14.200,00. Tr. 9923-
1337.

CELTA - Vende-se, 03 c/
opc, R$ 18.500,00. Tr: S1(j _ Vende-se, 98. GNV.
9914-4669.

Tr: 9143-4000.

ZAFIRA - Vende-se, CD ,<'
2.0, prata, 02, ótimo est.
Tr: 372-1716 ou 9975-
0958.

MONDEO - Vende-se, CLX, MONZA-Vende-se, SL, 2.0,
95, compl. Tr: 376-1372. 92. R$ 9.000,00. Tr: 9975-

017.

CORSA - Vende-se, S10-Vende-se, Luxe, 97.Sedan, 02. R$ gás. compl. R$17 .500,00. Tr: 9123. 20 000 00 T 370
1488.

. , . r: •

3574.

FIORINO - Vende-se, ou

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

CORSA • Vende-se,
super. 4 pts. 97 verde. VE.

.

TE. R$ 10.000,00+ 12x
313,00. Tr:9131-6139.

ESCORT - Vende-se, 98,
UNO - Vende-se, IE, 96, 1.6, 4p. compl. Tr: 372-

S·10 • Vende-se, cabo ar/aI. Tr: 276-0397. 0230.

dupla, 95. R$ 23.000,00.
Tr: 275-6846. I

SANTANA - Vende-se,' 90,

__ 4 pts. R$ 5.000.00. Tr:
COMPRA-SE _ Corsa Ou Ká

- 379-1760.
até R$11.000,OO. Tr: 371-
0991 .

VECTRA - Vende-se, CD,
CHEVETTE - Vende-se, 86, 2.0, 16V, 97, branco. R$
prata. R$ 3.500,00. Tr: 2 2 . O O O , O O o u PALIO - Vende-se, 4p. 98,
371-9897 ou 9905-8113. R $ 1.6 . 5 O O , O O + cinza. Tr: 373-1631.

TEMPRA - Vende-se, 97 ESCORT - Vende-se, DO, FUSCA-Vende-se, 81, SANTANA - Vende-se,

c808m13P17' 7R4$5 12.000,00. Tr: GIL,. 1 .8 'R$te1/ d6h8'OOaOroo branco2·74R7$ 3.200,00. Tr: G5 L5S0' 0807], 3à70a31C04'4 R$ RODAS. Vende-se J'ogo-. a umlnlo. .,. 9602- . . O, . r: -

.

'

Tr:9967-9864. aro 14 pi todos os

FUSCA-Compra-se, 69 ou SAVEIRO - Vende-se, 02, modelos de carro. Tr:
ESCORT - Vende-se, 98. inferior. Tr: 372-3922. branco. R$ 22.000,00. Tr: 276-1196.

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

7( 7) 1
R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

Marea ELX 99 azul
Aq Ac Dt Dh Ve Te .

o alto espírito de inovação está
presente no kit de

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

aparência de off-road.

VENHA CONHECER ESTA
NOVIDADE!

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

•@é®[.jd#@I411hH@HH'@.j.jW*,*ééM Bt
. 03
00
01
97
98
98
96
94
95 •.•

95
95
98
93 '

00
95
03
00
94
91

Prelo
Praia
Branco
Branco
Branco
Branco
Cinza
Vermelho
Azul
Branca
Prelo
Azul
Branca
Borda
Vermelho
Bordô
Branco
Azul
Verde

Brava SX 4p
Senlc compl.
Slrada cf kll uas
Palio EX
Renaull.6
Cllo RLL

Tipo 4p
Honda Clvlc
Mercedes C180
BMW Americana
Calibra
Kadett

Pampa
Flesla Cla55
Corsa Wlnd
Flesla novo

Kla LS
- 'Omega cf kll uas

Voyage

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

Classe A 160 Classic
2001 Completa

Ka 98 Prata Aq Os
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
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TERÇA-FEIRA,l de Março de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais

Vale do Itajaí e Litoral Norte de seRedeRenault, Mais de 150 Concessionárias no Brasil,

LiberlJ B���tU ITAJAr
346·7400

JOINVILLE JARAGUÁ
435 • 3700 370 " 6006

(1) APrornOçao comjuroO%foi prorrogada até 04/0312005. (2) Taxa de juros válida para oClio Authentique 1.0 8V 2.portas 04/ 05 nas
séguintes condições: fiMnciamento pelo coe ( Crédito Direto ao Consumidor ) com entrada de 50% do valor do veículo + saldo
!inanciadoem 24 vezes com 0,99% de juros+ IOF + RS 2,15por lâmina doBoleto Bancário. (3) Taxa de juros válida para oScénicAlilé
1.6 16Y 04/ 05 nas seguintes condições: financiamento paio coe ( Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor do
veiculo -+ saldo financiado em 18vezes com 0% de juros+ IOF + RS2, 15 porlãmina do Boleto Bancário. Financiamento Renault
através da Cia de Crédito. Financiamentoe tnvesfimentn Renault do Brasil. Crédão sujeito à análise e aprovação de cadastro
Taxa deâbertu ra de crédito não inclusa. As taxas poderão ser alteradas se houvermudanças significativas nomercado financeiro sem
prêvioavÍSO. (4) Preço

à vista do ClioAuthenoque 1.08V 2 portas 04/05 com frete incluso para todo o Brasil. Não está incluso o

valoidePintura Metálica.(5) Preço à vista do S<:énlc Alizé 1.6 16V 04/05comAr-condicionadoe2an05degarantia.Nãoestá
inclusos.O valor de Pintura metálica Ofertes vàüdas na date de

veiculaçãpdesteanuncio ou enquanto duraremos Estoques.Fotos
para fins publicitários. Alguns itens mostrados elou mencionados
são opcionais eJou referem-seà versões específicas.A Renault
reserva "seao direito de allerarasespecificaçõesdeseusvelculos
sem prévio aviso. Preserves \I ida. Cintosdesegurança em conjunto
comair bags salvarnvidas,

Financeira Renault·
,

!li

CORREIO DO POVO 7

-
marrom, nome Pingo. Tr: Cônsul cl 420 L, seminovo. diplomata. R$ 170,00. Tr:

372-0412 ou 9122-8565. R$ 700,00. Tr: 370-2080. 370-6651.

CÃO - Vende-se, de cocker FREEZER - Vende-se, cl 4 NIKE SHOK - Vende-se, 12
fêmea desvermloada. Tr: gavetas, marrom. R$ molas, na cx. original. Tr:
370-6847 ou 9924-8655. 250,00. Tr: 376-3225. 8408-1668.

VENOE-SE - Rodas 15°
Rodão de aranha. R$
1.000,00. Tr: 275-0334 ou

8809-3544.

CÃO-Vende-se, filhotes de GAITA - Vende-se, 120 PORTA - Vende-se,APARELHO - Vende-se, maltês, vacinados. Tr: 370- baixa, preta. Ampl. R$ sanfonada. Tr: 371-5829.
SKY, Philips. R$ 250,00. Tr: 9062 2 800 00 T 9902 5259
8806-2173 ou8813-8949.'

. , . r:
.

-

.

PRANCHETA - Vende-se,
GRAVADOR - Vende-se, de de arquitetura. Ir: 9113-
Cd pi computador. R$ 9552.

140,00. Tr: 373-3073.

CAPACETE - Vende-se,
A R V e n de- se, EBX. R$ 20,00. Tr: 370-
condicionado. Cônsul. R$ 9062.
1.200,00. Tr: 371-4741.

PNEUS - Vende-se, 5 pi
fusca, cf rodas originais.
R$ 300,00. Tr: 275-6720.

PLAV STATlON I - Vende
GELADEIRA - Vende-se, se, c/2 controles e 35 cd's.

Ouplex, marrom, Brastemp. R$ 350,00. Tr: 372-3184.
R$ 500,00. Tr: 273-0779.

ROÇADEIRA - Vende-se,
GELADEIRA - Vende-se, R$ 800,00.Tr: 9133-0546.
alto-service, cl 3 ptos. R$
1.000,00. Tr: 370-2080.

CELULAR - Vende-se,
AR - Vende-se, Motorola C200. R$
condicionado. Cônsul. R$ 130,00. Tr: 8803-9051.
390,00. Tr: 376-1903.

AVIÁRIO - Vende-se. Tr:
BIZ - Vende-se, 04, preta. 370-7438.
Tr: R$ 2.000,00 + 21x de
R$173,22. Tr: 370-0164.

CELULAR - Vende-se,
Nokia 2650, et visor
colorido. R$ 300,00. Tr:
8813-7745.

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

99058113.
GUITARRA - Vende-se,

CELULAR Vende-se, Golden. Tr: 9927-2183.
Nokia 3310. Tim. R$
90,00. Tr: 9132-3906.

BIZ - Vende-se, 04, preta.
R$ 2.000,00 + 21x

R$173,22.

BANCA - Vende-se,
Aquarela, banca de revistas
e jornais. Tr: 376-4169 ou

9149-1340. GRAVADOR-Vende-se, de SECADORA - Vende-se,
Cd' pi computador. R$ Enxuta, ótimo est, R$

CELULAR - Vende-se, LG, 140,00. Tr: 373-3073. 80,00. Tr: 371-6245.
pré-pago. R$ 80,00. Tr:
9125-4896.

BERÇO - Vende-se, bege
BIZ - Vende-se, vermelha. em bom est. R$1 00,00. Tr:R$ 4.200,00. Tr: 9973-

9135-1196.
8955 ou 275-2135.

HOME TEATHER - Vende
se, c/5 cx. de som, leitor de
cd. Tr: 8802-3688.

SOM - Vende-se, Gradiente
3 co's cl 3 ex, De som +

modo e autofalante.Tr: 379-
0110.

CELULAR - Vende-se,
Siemens MC 60, ct
câmera. R$ 500,00. Tr:
370-4468.

JAQUETA - Vende-se, 2 de
couro fem. M e G. R$ TELEFONE - Vende-se,
150,00. Tr: 371-141 O. sem fio. Panasonic. R$

90,00. Tr: 376-1903.

CG - Vende-se, 125 KS,
00101. R$ 800,00 + 22x
R$ 154,00. Tr: 9916-9144
ou 9991-6696.

BELICHE - Vende-se, 2
seminovos. R$ 250,00. Tr:
275-0086 ou 9143-6786.

BICICLETA - Vende-se, CENTRíFUGA - Vende-se.

CG - Compra-se, 90 á 97, 18M, seminova. R$ 60,00. R$180,00. Ir: 276-0340.
ou estrada 97/98. Tr: 372- Tr: 9137-5709.
1580 ou 9995-1418.

LENHA - Vende-se, pi fogão
econômico. Tr: 276-0340. TELEFONE - Vende-se, cl

identificador siemens. R$
130,00. Tr: 9602-1893.

TíTULO - Vende-se, do

Baenpendi. R$ 300,00. Tr:
371-4741.

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

CENTRíFUGA - Vende-se,
BICICLETA _ Vende-se, de roupa Arno. Tr: 273-

infantil. R$ 30,00. Tr: 275- 0813.

2803.

MESA - Vende-se, pi
computador. Branca. R$
200,00. Tr: 372-3727 ou

9138-8022.COMPUTADOR - Vende-se.

BICIC�ETA _ Vende-se,
Tr: 9133-0546.

CG - Vende-se, Titan, 125, média. Tr:9137-5709.
01, cl partida, vinho. R$
3.700,00. Tr: 9973-0367.

MESA - Vende-se, pi
telefone, cl vidro, branca. TECLADO - Vende-se,
R$ 30,00. Tr: 273-1316. Cássio. R$ 130,00. Tr;

372-3727 ou 9138-8022.

CG - Vende-se, Icday,
ótimo est.Tr: 91 03-2613.

COMPUTADOR - Vende-se,
.Pentiurn II. monitor LG 14.

BICICLETA - Vende-se, 18 R$ 600,00. Tr: 275-0086.
M. R$ 130,00. Tr: 372-
3727 ou 9138-8022. TECLAOO - Vende-se, 540,

Yamaha. R$ 1.600,00. Tr:
273-0779.

MÁQ. OVERLOK - Vende
se, 2, 2 cobertura, 2 reta e 1
motor trifásico. Tr: 370-
2417.

CONTRA-BAIXO - Vende
se. Tr: 9957-7974.

DT 180 _ Vende-se, pi CABRAS - Vende-se,
trilha. R$ 1.000,00. Tr: leteiras e filhotes. Tr: 275- OVO - Vende-se, Philips.
370-9311. 2385. R$ 280,00. Tr: 9125-4896. MÁQUINA - Vende-se,

tanquinho. R$ 70,00. Tr:
276-0340.

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

9138-8022.HONDA 150 - Vende-se,
04, ou troca-se. Tr: 376-
3225.

CAOEIRA
.
DE PRAIA - DOA-SE - Cachorrinhos.

Vende-se. R$ 20,00 cada. Tr: 9993-7857.
Tr: 275-2803. MÁQUINA - Compra-se, pi TOLDO - Vende-se, pi

ENCICLOPÉDIA - Vende- fazer fraldas. Tr: 9909- porta. Azul. Tr: 275-1237.
se, Barsa cl 9 livros. Tr: 5991.
9905-8113.

TENERÉ - Vende-se ou CADEIRA - Vende-se,
troca-se, 600, 88. motor infantil pi carro. R$150,00.
na gar. Tr: 9975'-6090. Tr: 376-3946.

ENSERADEIRA - Vende-se,
semi-nova. R$ 90,00. Tr:
275-1237.

MÁQUINA - Vende-se, 2
retillneas Shima Seiki e 1
conicaleira pi 8 cones. Tr:
8808-5378.

TORNO Vende-se,
mecânico de bancada.
Super resistente. R$
2.700,00. Tr: 372-3922.

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

CADEIRAS - Vende-se, 2
fixas e 1 giratória + 3 pi
sala de espera. Ir: 276-
1196. MÁQUINA - Vende-se, 2 de

costura, reta, antiga cl
mesa e pedal. Tr: 273-
1316.

VíDEO - Vende-se,
Panasonic, cl controle. R$
200,00. Tr: 370-6651.

VESTIDO DE PRENDA -

ESTEIRA - Vende-se,
elétrica. Tr: 374-5751 ou

CAIXA - Vende-se, 4 de 370-2257.
400W RMS. R$1.000,00 o

par. Tr: 370-4461.

TlTAN - Vende-se, 125, 01,
compl. cl partida. R$
3.700,00. Tr: 9973-0367. ESTAÇÃO - Vende-se, de

musculação ct 21
exercícíos. R$4.000.00. Tr:
275-1409. WALlTA Vende-se,

Máster seminova. R$
MÓVEIS - Vende-se, mesa, 320,00. Tr: 9969-4207.
OVO e outros. Tr: 8802-
1180 clMicheli.

Vende-se, verde cl branco.
MÁQUINA - Vende-se, de R$ 80,00. Tr: 371-5270.
costura baby machine.
R$80,00. Tr: 275-2803.

TITAN - Vende-se ou troca
se,02. R$ 3.800,00. Tr:
370-4880.

CAIXA Vende-se,
amplificada, F-P800. Tr:
9902-5259.

FOGÃO - Vende-se, 6

TITAN-Vende-se, 00, CAMA - Vende-se, de bocas. R$ 50,00. Tr: 275-
vermo 30.000.00 Km.R$ solteiro. Tr:9128-4857. 2803.

3.800,00. Tr: 9979-6850.
VENDE-SE - Computador e
Super Nintendo. R$

cÃO - Procura-se, pintcher FREEZEfl - Vende-se, MINI-SVSTEM - Vende-se, 450,00. Tr: 370-7315.
VBR - Vende-se, 125, 02.
Tr: 371-1335 ou 9953-
1446.

AlO - Vende-se, gáS
natural, 81. R$ 13.500,00.
Tr: 373-2191.

AUDI - Vende-se, prata,
compl. 98. 1.8 aspirado.
CUR. Teto. R$ 31.000,00.
Tr: 370-3076:

CLASSE A -. Vende-se,
160.99. Tr: 371-9667.

COMPRA-SE - Até R$
3.00Q..00.paga-se á vista.
Tr: 275-6515.

020 - Vende-se, 91, compl.
R$ 9.000,00 + finane. Tr:
9101-5909.

Fl00 - Troca-se, 78, g. por
falcaon. R$ 9.000,00. Tr:
374-1117ou9975-0117.

Fl000 - Vende-se, 89, bom
est. Tr: 371-8437.

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

PUMA - Vende-se, GTS,
80, conversível. R$
7.000,00. Tr: 9933-6533.

PUMA - Vende-se, 95, cl
car.longa. Tr: 9963·5665.
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DETETIVES PARTICULARES
" "

R� de 'Pedras e ConcIéto
Compactadores de SOlo Serviços com Retroescavadeiras

Colocação de Tubos de Concreto Tratores e Esteiras

Remoção de Rochas Caminhões Basculantes

Dtenagem Compressores de Ar
Pavimentação c/lajotas Loteamentos mmpletos

H: \�ft rando Menslin - Bae wndi 275-1101 / 9104�2393

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

Atendimento 24 horas

Sigilo Absoluto

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

! Recepcionista
Serviços de Llmpesa e Conservação

! SEGURANÇA ELETRÔNICA
.!

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

Computador e Impressora
MELHOR PREÇO DA CIDADE

Atendimento a domicílio

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE Tr.: 372-1309 ou 9123-7162'

Móveis Usados

FIGUEIRA
APOSENTADO
E PENSIOIISTA

DO INSS

MÓVEIS NOVOS E USADOS

370-3141

Computadores
completos

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

Atendemos eles, elas e casais.
Realizamos todas as suas fantasias.

Atendemos meteis, hoteis e residêncià,
sem custo adicional.

Jaraguá do Sul e região.
Tratar: 9131-7231

Preços especiais para casais.
SIGILO ABSOLUTO

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

Periféricos
Gravador de C
e Leitor de OVD

Maquinas
Digitais

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

Um micro por aluno

WILL:E,
REF�IGERAÇÕES
* Reformas e carga de gás
* Compra e venda de geladeiras
* Reformas R$ 150,00
* Carga de gás R$ 100,00

371-5917
, Plantã'o: 9149-0840

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

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

confiraesta novidade.

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

9915 9646

E-mail: sergio.guima@ig.com.br
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