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EL:EIÇÕES
�
Tamanini'organiza encontro do

; PMOB regional na próxima semana

• PÁGINA3

mínima: 210 máxima:28° mínima: 21 O Máxima:30°
HOJE: . Quinta-feira de sol

nebulosodade e

pancadas de chuva

GUARAMIRIM
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,', ,',.

Prefeitura acumula prejuízo
de R$ 1 00 mil com a Casan

Prefeito e o secretário de
Planejamento e Projetos,
Valério Verbinen, mostram
um dos pontos destruídos

pelas águas
• PÁGINA3

o prefeito de
Guaramirim, Mário

Sérgio Peixer, o Dêgo
(PFL), participa hoje de

audiência com o

presidente da Casan .

(Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento),
Valmor de Luca. Peixer,
ex-gerente regional da
companhia, cobrará

verbas para recompor a

pavimentação em ruas.

onde a Casan destruiu o

asfalto para consertar
tubos da rede com

vazamento de água.
Levantamento realizado

pela administração
municipal e entregue à ,

companhia apontou
prejuízos de

aproximadamente R$
100 mil ao município.
Governo não descarta

rompimento do contrato.

www.unimed.com.br

--�---------------------------------

'"lo"

Unlmed. Seu Plano, Sua Vida

3702200

INÉDITO

Curso de pós-graduação forma
vendedores internacionais

Começa no dia 22 de abril, no Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul) o primeiro curso de pós-graduação para a

formação de vendedores internacionais .

• PÁGINA4

INICIATIVA

Conselho de Líderes pretende
"dinamizar" atuação coletiva

• PÁGINA6

EM BUSCA DO TRI

Malwee enfrenta os sergipanos
do Moita Bonita hoje à noite

Partida está
.

marcada para às
20h30 no Ginásio
Wolfgang Weege.
Antes, entram em

quadra América
(MG) e Universo
(PE), às 17h30 e,

às 19 horas, o
clássico gaúcho

entre Ulbra e UCS
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Turismo 2,490
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3,461
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Dow Jones 10.811

Nasdaq 2.067
• Poupança (%) 0,6134
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Mudança de rota'
A confirmação do cres

cimento da economia bra
sileira no ano passado -

melhor resultado dos últimos
dez anos - vai exigir da
oposição novas estratégias
para enfrentar o governo
Lula, com vistas às eleições
do próximo ano. O quadro
econômico favorável se

completa com a superação
da meta de exportações de
US$ 100 bilhões, acumu

lados nos últimos 12 meses,

e com o aumento de 3,7% da
renda per capita no ano

passado, bem acima da
média dos últimos dez anos,

0,9%. Aos poucos, as reni

tentes críticas ao modelo
adotado vão perdendo
fôlego e sendo substituídas

por comparações ao governo
anterior.

Ainda que os programas
sociais patinem no ema

ranhado
.

da burocracia

governamental e nas inter

mináveis reuniões par-

FRASES

tidárias, a consolidação cio
crescimento econômico -

.

gerando um ciclo virtuoso -

, se destaca no cenário

político do país, apresen
tando a administração Lula
como cle sucesso; muito

embora restrito à área

econômica. Os dados- arre
fecem as críticas à política
do ministro Antônio Palocci

- o poder. Para tanto, a

lógica da política autoriza
todas as ações de disputa no

campo de lutas e forças,
.permitmdo até posições
antagônicas diante de nú

meros absolutos. Todavia,
contra fatos não há argu
mentos. A economia cres

ceu, gerou empregos e a

produção industrial foi
f

� Aos poucos, as críticas á política econômica
vão perdendo fôlego e sendo substituídas por
comparações ao governo anterior

e jogam porterra as previsões
pessimistas acerca da com

petência do PT em adminis
trar a complexa e incons

tante economia do país. O
alvo então passou a ser o

apetite arrecadatório governo.
,

N a realidade, tanto a

oposição quanto o Planalto
trabalham com a perspectiva
de convencer a população
sobre seus projetos, tendo
como objetivo final a eleição

recorde. Assim, resta à

oposição definir novas

estratégias de conven

cimento e embate. Apostar
no fracasso futuro poderá
custar-lhe caro.

Por outro lado, mesmo
diante dos números positivos
da economia, o Brasil
continua sofrendo com a

desconfiança internacional,
ainda que tenha reduzido a

vulnerabilidade externa nos

dois últimos anos. O rela
t6rio de Estudo Econômico
Brasil, da Organização para
a Cooperação e o Desen
volvimento Econômico su

gere o aumento da meta de

superávit primário para este

ano de 4,25 para cerca de
5%. A proposta reforça a

dependência do país ao

FMI, tão combatido pelo PT
de outrora.

Não obstante, entre uma

eleição e outra, abre-se o largo
. período para os palpites e

avaliações, abastecidas pelas
pesquisas de opinião que
fornecem a lenha para a

fogueira das especulações.
Todavia, a persistirem os bons
resultados da' política
econômica, as chances das
consultas populares reverterem
o atual quadro de aprovação
serão mínimas. Mas como na

política nada é definitivo, as

outras áreas podem ser o

calcanhar de Aquiles do

governo.

"Não tenho apego ao cargo. Se acham que estou atrapalhando, volto pra casa após o mandato.
E vão ter que arrumar um outro candidato para concorrer nas eleições de 2006':

• Presidente Lula em desabafo depois de Pressionado pelo PT e pelos partidos da bancada governista às vésperas de mais uma

reforma ministerial.
I

Mundo I Pessoas & Fatos I
Govern.o ameaça Israel e
EUA em caso de ataque
O diretor do Conselho Supremo de Segurança
Nacional do Irã, Hassan Rohani, afirmou ontem

que os Estados Unidos e Israel irão "pagar caro"
caso decidam atacaro pais.A declaração foi dada
durante entrevista iii uma televisão pública."Não
acredito que os Estados Unidos tenham

capacidade de atacar o Irã. Não cometerão uIT).
erro estratégico como esse, porque sabem que
o preço será muito carofdlsse Rohani."A situação
de Israel é ainda pior, porque um ataque como

esse causaria muitos problemas ao país': Em
relação ao programa nuclear,disse que o Irã "está
preparado para todas as possibilidades':

� CONGO

Soldados de paz da ONU
matam 60milicianos
Soldados da missão de manutenção de paz
da ONU na República Democrática do Congo
(ex-Zaire) mataram aproximadamente 60
membros de uma millcia àcusada de
aterrorizar moradores e de ter assassinado
nove mantenedores de paz na semana

passada. Segundo a versão dos porta-vozes
da ONU, as forças da entidade reagiram a um

ataque promovido pelos milicianos. Não foi
posslvel localizar representantes da millcia
para comentar o episódio. Trata-se do maior
número de pessoas mortas pelas forças da
ONU desde 1999, quando a força
multinacional foi enviada ao Congo.

f·"

� BÉLGICA

Viagem pela Europadeixa
MahmoudAbbasotimista
o presidente da Autoridade Nacional Palestina,
Mahmoud Abbas, disse ontem que aproveitaria
"uma nova era de paze esperança" para provar a
Israel que fala sério sobre a implementação das
reformas necessárias para a retomada das

negociações de paz e sobre o estabelecimento
de um Estado palestino soberano e

independente. Encerrando a primeira série de

viagens pela Europa ocidental desde a eleição,
em janeiro, Abbas manifestóu-se satisfeito com
as fortes demonstrações de apoio da União

Européia e da comunidade internacional em

geral. "Agora estamos falando sobre uma nova

era de paz e esperançal repetiu.

� IRAQUE

Assassinado juiz que
iria julgar Saddam
Um juiz Barviz Mahmud Marwani, do Tribunal
Especial que julgaria SaddamHussein, e o filho
Arian, advogado e dirigente do partido União
Patriótica do Curdistão, foram mortos a tiros,
terça-feira em Bagdá, por homens armados
matou o juiz e seu filho. Os dois atingidos
quando passavam de carro pelo Bairro AI

Kadhimiya e morreram a caminho do hospital.
Foi o primeiro assassinato de um juiz do tribunal,
criado em 2003, para julgar ex-membros do

regime de Saddam. Ontem, carros-bombas
mataram 14 soldados iraquianos e 38 pessoas
ficaram feridas, entre elas 13 civis.

Países criticam exigência
antiaborto em declaração
Os Estados Unidos se viram hoje sob forte

pressão da Unlâo Européia emuitos palses para
abandonar a exigência de que seja acrescentada
uma linguagem antiaborto na declaração final
de um encontro de alto nlvel da ONU

promovendo a histórica plataforma adotada em
1995 para se alcançar uma igualdade entre os

sexos. Havia indicações de que a administração
do presidente George Bush estava revendo a

posição. Os 25 membros da UE, entre eles o
mais próximo aliado deWashington na Europa,
a Grã-Bretanha, informaram' individual e

coletivamente que não apóiam a proposta
emenda dos Estados Unidos.

_ CORREIODO POVO

� ÁUSTRIA

Grupocriticamedidas
do rei doNepal
Uma organização de defesa da liberdade de

. imprensa criticou ontem a monarquia nepalesa
por proibir a produção de reportagens
independentes sobre a insurgência comunista na
nação himalaia. O Instituto Internacional de

lmprensa, com sede emViena,apelou aoministro
de Informação do Nepal que revogueas restrições
numa carta na qual enfatiza que as novas ordens
do rei violam a Constituição do pais asiático. "O
instituto acredita que tais restrições representam
uma violaçãododireito de liberdade deexpressão
e de liberdade de imprensa" denunciou O grupo
por meio de um comunicado.

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
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SUA OPINIÃO

Prezados amigos e

parentes
Marcos Terena*

Diante da grave situaçã� de mortandade infantil dos Kurumi�
da região da grande e "próspera" Dourados, em Mato Grosso do

Sul, terra Guarani, Nhandeva, Kaiwá, e, diante da incapacidade
dos órgãos responsáveis pela proteção dos direitos indígenas e da,

política indigenista oficial do Governo Brasileiro; em solidariedade,
restituo para nossa meditação como índio, como brasileiro e como

gente, o texto abaixo do primeiro escritor indígena e um dos
fundadores do movimento indígena brasileiro, feito durante um

encontro sobre educação indígena em Cuiabá, MT, em Agosto
de 1993.

.

Saudação Indígena

*Iiderança indigena

Sou O que SOU: índio!

Daniel Matenho Cabixi* -1993

Vimuitaspessoas postarem-se diante demim, um índio, e, ficarem,
horas a olhar-me. Além de me lançarem uma série de perguntas,
entre elas, se não. existe mais índio "brabo" ...

Penso comigo: o que estarão elas pensando? Esforço-mf para
penetrar em seus pensamentos. Afinal, um descendente de "índios

selvagens", descendentes de seres mitológicos, índios, está postado
diante deles, de calças, camisa e sapatos. Neste momento, a

imaginação desse povo simples voa pelo mundo de fantasia.
Como será que vivem? O que comem? Será descendente de

comedores de gente? Terá ele provado alguma carne humana? Tem
ele algum sentimento humano de amor e compaixão?

Enfim, percebo que as interpretações e comparações que nos

fazem não passam da categoria de animais exóticos que habitam a

selva. Tenho vontade de fazê-los compreender meu mundo, assim
como cheguei a compreender o mundo deles ...

Gostaria de dizer-lhes que faço parte de uma sociedade que

possui normas de vivência harmônica entre os homens e a natureza.

Gostaria de dizer-lhes que possuímos nossos valores sociais, políticos,
.

econômicos, culturais e religiosos, que adquirimos através dos tempos,
de geração em geração...

Gostaria de dizer-lhes que formamos um mundo equilibrado e

justo de relações humanas. Dizer que como humanos, somos sujeitos
à falhas e erros. Dizer que nossos sentimentos mais íntimos são

exteriorizados através da arte, da língua, da nossa religião, das festas
acompanhadas de ritos e cetimônias ...

Dizer que conseguimos nossa experiência diante da vida e do
Universo. Dizer que conseguimos chegar num equilibrado mundo.
prenhe de valores que transmitimos a nossos filhos, o que, em outras

palavras mais compreensíveis, é sinônimo de educação.
Gostaria de dizer-lhes também que tudo isso vem sendo

deturpado, desrespeitado e destruído. Dizer que estamos despertando
para umanova realidade. Estamos percebendo que todas as tentativas

estão sendo feitas para acabar com nossos princípios já constituídos.
Dizer que um dos nossos objetivos fundamentais é levar as nossas

comunidades, o conhecimento dessa realidade nova que nos rodeia.
Do interesse em perpetuar nossos valores morais e culturais ...

Dizer que estamos prontos para receber o que de útil a sociedade
. deles nos oferece e rechaçar o que de ruim ela nos apresenta.

Mas, a cegueira etnocêntrica não permite esse diálogo franco e

sincero!

*Lídere Escritor indígena do Povo Pareci do Estado deMatoGrosso

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times' New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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... Recompensa
Fontes do PTde Jaraguá do Sul informaram'
que o ex-tucano Márcio Stelein será o novo
assessor do deputado Dionei da Silva (PT).
Acreditam que será nomeado secretário
da Comissão de Segurança Pública da
Assembléia Legislativa, presidida pelo
parlamentar petista.
Stelein assessorou o ex-deputado
federal Vicente Caropreso (PSDB) e foi
assessor para Assuntos de Governo na

administração Irineu Pasold (PSDB).
Em 2003, deixou o ninho tucano e se

filiou ao PT, sendo um dos mais ativo
militante.

... Contribuição
o Conselho Político e Administrativo da
coligação "Viva Jaraquá; que elegeu o

prefeito Moacir Bertoldi (PL), decidiu cobrar
5% do salário de todos os funcionários que
ocupam cargos comissionados na

administração pública; mesmo que não
pertençam aos partidos da aliança ou que são
filiados a outras legendas.
Os que se recusarem a "contribuir" devem
justificar os motivos por escrito.
Os recursos. serão destinados a um fundo

. partidário para patrocinar eventos de natureza
política e cursos, convenções, etc. Todavia, a
medida está gerando protestos de toda ordem.

... Protesto
Algumas mulheres, sob a condição de
anonimato, procuraram o Correio do
Povo para reclamar de "certos

procedimentos médicos': Relataram

que um profissional de um posto de
saúde exige que elas tirem a roupa,
mesmo quando o exame é nos olhos
ou nos ouvidos ou quando vão ao posto
apenas para medir a pressão.
A denúncia não é novidade, tampouco
está restrita a Jaraguá do Sul.Todavia,
causa os mesmos males às vítimas, que
se sentem constrangidas. Com a

palavra a Associação Médica.

AUDIÊNCIA

Peixer cobra verbas da Casan

para recomposição do asfalto
CAROLINA TOMASELLI

� Prefeito alega que
Prefeitura acumula

prejuízo de R$ 100 mil.

por culpa da empresa

GUARAMIRIM - o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL)
participa hoje de audiência com o

presidente da Casan (Companhià
Catarinense de Águas e

Saneamento) ,(V�lmOJ: de �uc�.,.
Peixer, �x-g�Ml'te tigiotik! da"

.

companhia, cobrará verbas para

recompor a pavimentação em ruas

onde a Casan obstruiu o asfalto

para consertar tubos da rede com
vazamento de água. O encontro,
marcado para as 11 horas na sede
da companhia, em Florianópolis,
foi intermediado pelo deputado
Dionei da Silva (PT).

. O secretário de Planejamento
e Projetós, Valério Verbinen (PFL),
apresentou ontem levantamento
realizado pela administração
municipal sobre os prejuízos
acumulados com a obstrução das
ruas asfaltadas pela Casan, de

aproximadamente R$ 100 mil. Ele
informou que documento foi

entregue a companhia, que
reconheceu a responsabilidade
sobre os prejuízos. "Mas toda vez

que cobramos, a Casan tem outra

desculpa. O processo já tinha

i
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RAPHAEl GÜNTHER

Verbinen apresenta levantamento dos prejuízos acumulados

passado pelo departamento
jurídico da companhia e, quando
chegou ao diretor de operações, ele
mandou devolver ao jurídico para
pedirmais explicações", criticou.

De acordo com o relatório, são
1050 metros quadrados, trechos
que para serem recuperados
necessitam de investimentos da
ordem de R$ 45 mil. Outros R$ 60
mil seriam necessários na

recomposição do asfalto na Rua

Agostinho Valentin Rosário, no
centro. Segundo Verbinen, a rua,
asfaltada há três anos, foi "aberta"
pela Casan em setembro. "Desde
lá estamos solicitando a

recuperação", disse, acrescen-

tando que a cada enxurrada a

situação da via piora.
O prefeito lembrou que o

contrato entre a p'refeitura e a

companhia prevê que cabe a

administração' a recuperação das
vias públicas quando houver

obstrução pela Casan. No entanto,
ele alegou que o contrato foi'
firmado há 30 anos, época em que
omunicípio não contava com ruas

.

-pavimenrádas. '� Casan é uma

empresa lucrativa e é dever assumir
a responsabilidade. Onde é

paralelepípedo e lajota a Prefeitura

recompõe, mas não temos asfalto
para fazer a reposição", disse.

Peixer também revelou que,

caso a companhia não aceita arcar
com as obras, elas serão licitadas e

cobradas judicialmente, através de
um processo jurídico. Sobre a

renovação do contrato, que vence
em 6 de junho, ele revelou que a

administração ainda não �em uma

definição, que dependerá da "boa
vontade da Casan". "O Executivo
sozinho não é dono 'da cidade.
Vamos conversar com a população
em maio ou junho para então

tomar uma decisão", esclareceu.
ROTEIRO - Amanhã, Peixer

também visitará o presidente da
"Assembléia 'Legislativa, Júlio'
Garcia (PFL), às 9 horas, quando
pedirá apoio do deputado na

intervenção junto ao governo
estadual no que se refere à área
industrial domunicípio. O prefeito
espera agilizar a liberação de
recursos para. a pavimentação e

instalação de energia elétrica e

água do local.
Ás 14 horas, o prefeito,

acompanhado' de representantes
da Apae, Corpo de Bombeiros e

Associação Comercial, se reúne
com o presidente da [ucesc
(Junta Comercial do Estado de
Santa Catarina), o ex-prefeito de
Guaramirim Antônio Carlos
Zimmermann (PMDB). Já às

16h30, Peixer tem reunião com
o secretário estadual de

Educação, Jacó Arlende, para
discutir a questão do transporte
escolar.

Lideranças do PMDB discutem eleições de 2006 e dos diretórios
}ARAGUÁ DO SUL - Presidentes

de diretórios e outras lideranças do
PMDBnamicrorregiãoparticipamde

encontro, até a próxima semana, para
discutirnomes a serem lançados pelo
partido nas eleições de 2006. A
informação édo coordenador regioruil
do PMDB e ex-prefeito de Corupá,
Luiz Carlos Tamanini. O encontro,

que ainda não tem .data e local

confirmados, também abordará as

eleições dos diretóriosmunicipais da
legenda, previstas para acontecer em
outubro.

,_. Tamanini informaque a intenção
da legenda é lançar candidatos a

deputado estadual e federal na

microrregião que, na opinião dele,
"conta com muitas lideranças
peemedebistas".O coordenador cita
como possíveis candidatos os nomes Tamanini explica que objetivo é buscar unidade partidária na região

da ex-secretária deBem-Estar Cecília
Konell, do ex-vereador Nilson

Bylaardt, do vice-presidente do
diretório de Jaraguá do Sul, Carlos
Chiodini, e do vereadorPedroGarcia
que, inclusive já colocaramo nome à

disposição dopartido.
Na opinião de Tama:nini, que

tarribém já se colocou à disposiçãopara
concorrer às eleições, deve haver um
consenso regional sobre os nomes a

serem indicados visando o

fortalecimento da legenda."Oobjetivo
é buscar a unidade partidária,
independente de projetos pessoais.
Não sou empecilho, estou convencido
de que é importante termos um

consenso", salienta, lembrandoque a

reeleição do governador Luiz

Henrique da Silveira também
integrará a pauta do encontro.

"

... Recuo
Depois da repercussão negativa à

proposta de aumento dos salários dos

deputados federais, dos atuais R$ 12,8
mil para R$ 21,5 mil, muitos parlamen
tares desistiram de assinar o reque
rimento que pede urgência para o

projeto e outros retiraram as assinatu raso

O momento de consciência ética é fruto
da pressão popular e da possibilidade do
apoio ao aumento prejudicar a

campanha do próximo ano. Os

deputados que votaram em Severino
Cavalcanti (PP) o fizeram pensando no

próprio bolso.

... Vacina
O Ministério da Saúde marcou'
para o dia 25 de abril o início da

vacinação nacional de idosos
contra a gripe. Para encorajar
os maiores de 60 a tomarem a

injeção, o governo divulgará
dados da Organização Mundial
de Saúde prevendo qu� vários

países sofrerão epidemia da

doença até 2009.
Desde a implantação do

programa de vacinação, o

índice da doença entre os

idosos caiu significativamente.

Secretaria da Saúde pode
financiarUI1noHospitalJaraguá

}ARAGUÁDO SUL- Q deputado
estadual Dionei da Silva (PT)
acompanhou o diretor doHospital
e Maternidade Jaraguá, Hilário
Dalmann, em audiência com o

secretário estadual da Saúde, Dado

Chereny na quarta-feira. O diretor
reivindicou a contribuição do

governo para o projeto de ampliação
do hospital. Se a demanda for

comprovada, a secretaria pode
financiar a implantação de 20 leitos
de UTI na instituição.

O secretário orientou Dalmann
a encaminhar pedido de adesão ao

programa de ampliação do número
de leitos de UTI, que em 2005 vai
investirmais de R$ 5 milhões para
cumprir a legislação, diminuindo o
déficit de leitos existente no Estado.
A secretaria pagaR$ '30 mil por leito
de UTI instalado. Depois de
receber.o projeto,' uma equipe de
vistoria deve visitar o município
para verificar se a região comporta
a demanda. O diretor do hospital

também foi orientado a solicitar
credenciamento para prestar
serviços de ressonânciamagnética
aos municípios da região, já que o
hospital dispõe do equipamento.

A ampliação do Hospital
J a ragu á em seis mil metros

quadrados tem custo previsto de R$
10milhões e vaicriar 80 novos leitos.
O deputadoDíonei comprometeu
se a reivindicar recursos para a obra

junto ao governo federal. A
necessidade de ampliar e melhorar
o atendimento médico e

ambulatorial na região de Jaraguá
do Sul vem sendo amplamente

-

defendida pelo parlamentar.
Segundo ele, a prárica da

ambulancioterapia, com a qual o
governador Luiz Henrique
prometeu acabar, aumenta a cada
dia em todo o Estado. "Precisamos
de uma ampliação da rede

hospitalarurgente, pois estamoshoje
com apenas 230 leitos para atender
a toda a região", informou.

Dionei, Cherem e Dalmann em audiência sobre Hospital Jaraguá

)

Associação Jaraguaense de Aqüicultores (AJA)
CNPJ 03 420983/ 0001-03

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores associados desta Associação, a se

reúnirem em Assembléia Geral Ordinária, marcada para o dia 30 de

março de 2005, ás 19:00 h, em primeira convocação e 19:30h em

segunda convocação, nas dependências da Associação Jaraguaense
de Aquicultores (AJA), com sede na Estrada Rio Alma s/n, Barra do Rio

Çerro em Jaraguá do Sul (SC), para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:

1° Relatório Anual do Presidente;
20 Prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2004;
30 Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas dos exercícios de
2004;

DagomarMüller
Presidente

4° Assuntos Gerais ..

Jaraguá do Sul, 24 de fevereiro de 2005.
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ECONOMIA

INFORME CP
� CONSTRUçAo CIVIL

Variação do CUB em fevereiro é de 0,32%
Os preços dos insumos da construção civil em Santa Catarina
sofreram uma alta de 0,32% em fevereiro em relação ao mês
anterior. Com isso, o valor do CUB (Custo Unitário Básico) médio
habitacional para março é de RS 821,47. Na pesquisa alguns itens

indispensáveis na cesta de produtos da construção civil, como o

cimento, não sofreram variação. O aço teve um reajuste de 0,59%
no período. Entre os insumos que registraram as maiores elevações
estão a dobradiça de ferro 7,2 x 6,35 cm, a porta lisa para pintura e

o tubo de PVC para esgoto, que aumentaram 8,53%, 7,27% e

6,83%, respectivamente.

� NÚCLEOS
Cabeleireiros terão aperfeiçoamento
Bill Lopes, técnico em cosmeteologia e em tricologia, ciência que
estuda os cosméticos e cabelos, vai dirigir o aperfeiçoamento
técnico sobre "Escova Progressiva'; evento do Núcleo de
Cabeleireiros Profissionais da Acijs e Apevi, no próximo dia 21 de

março, uma segunda-feira, das 9 às 17 horas, no Centro Empresarial
de Jaraquá do Sul.
Ele vai falar sobre o que é o cabelo, a função PH no cabelo, o que é
escova progressiva e o passo a passo da técnica. Para participar, os
associados ao Núcleo pagam RS 30,00 e os não-associados pagam
RS 55,00. As vagas devem ser reservadas com Carmen pelo telefone
(47) 275-7028, com lonimara, pelo telefone (47) 275-7012.

LOTERIAS

Megasena Quina
concurso: 643 concurso: 1416

111.IIIIl.l.i�I'I.IIJI, .'�IIII.llltll\\lll".il
40 - 42 - 45 60 - 72

Lotomania Loteria Federal
concurso: 497 concurso: 03913

QUINTA-FEIRA,3 de março de 2005

ALTERNATIVA

Água da chuva pode gerar 300/0
de economia na conta de água

MÁRCIA BENTO

� Somente a descarga
consome. entre 20 e

30% de toda água das
residências

DA REDAÇÃO - Segundo
pesquisas da UFSC (Universidade
Federal de SantaCatarina), pormeio
do Departamento de Engenharia
Ambiental, a reutilização da água da
chuva, para usoexclusivo emválvulas
de descarga, pode gerar economia de
300!o na conta de água. Em [araguá do
Sul as crianças da 4a série do ensino
fundamentaldo InstitutoEducacional
Jangada desenvolveram no ano

passado umamaquete sobreo assunto.
O diretor do instituto, Maí Luiz

Lazzaris, explicou que durante os

debates sobre a utilização consciente
do uso da água, as crianças
desenvolveram uma maquete. "O
telhado da casinha recolhia a água da
"chuva" produzida pelas crianças, que
era levada por um sistema de calhas
até uma caixa d'água". A água da
chuva coletada eraentãoutilizadapara
lavar calçadas e para utilizar em
descargas. O projeto foi apresentado
para a Câmara de Vereadores no final

MoacirAntônio Bertoldi
(Prefeito Municipal)

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul-Se, de conformidade com o disposto no

artigo 26,parágrafo 3°, inciso I, do Decreto n° 3.225/1995, através do presente edital,
notifica o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado(s) de seu(s) débito(s) de

contribuição de melhorias, para que efetue(m) o seu pagamento no prazo de

30(Trinta) dias da publicação deste, e em não o fazendo, ficará(ão) sujeito(s) ao
lançamento em dívida ativa e ao ajuizamento da competente ação executiva fiscal.

Nome do Contribuinte CPF/CNPJ/RG Notificação Cadastro de CM Rua Pavimentada Edital Valor em R
Ana Gomes Pereira 266.828.777-49 3.914/2005 18.013-0 206 021/2004 1.630,97
Jodacir A. de Oliveira 017.030.699-27 3.873/2004 21.702-0 560 560011/2004 735,98
Rolf Budendorf 029.881.159-66 3.86612004 4.201-0 560 011/2004 998,68
Agnaldo José Nunes 467.846.599-53 3.829/2004 21.808-0 727 009/2004 1.070,50
Ademir J. Eleutério 556.488.009-91 3.811/2004 22.712-0 484 010/2004 1.423,10

Jaraguá do Sul,25 de Fevereiro de 2005.

Marcelino Schmidt
(Secretário de Gestão)

CESAR JUNKES

Maí L\liz Lazzaris defende a utilização "consciente" do uso da água

do ano passado, com o objetivo de
conscientizar apopulação.

O sistema da pesquisa daUFSC
éparecido.Uma casa simplesnobairro
de Ratones, no norte da ilha de

Florianópolis, é um exemplo prático
de que o reúso da água de chuva,
para uso exclusivo em válvulas de

descarga. "Nossos resultados iniciais
mostraram que, de cada 30 dias, a

água captada e reutilizada da chuva

garantiu o funcionamento da

descarga durante 23 dias", disse Luiz .

Sergio Philippi, professor do depar
tamento de Engenharia Sanitária
Ambiental daUniversidade Federal
de Santa Catarina e coordenadorda
pesquisa, àAgência Fapesp.

Apesar do projeto ainda estar em
fase inicial e de problemas meto-

dológicos precisarem ser resolvidos, os
resultados iniciais foramconsiderados
positivos pelos responsáveis da

pesquisa. ''Não podemosgarantirque
serão sempre 23 dias", diz Philippi.
Entram em jogo desde condições
climatológicas, até o tipo de vida da
família que habita a casa. No caso do

experimento inicial, participou uma
família com três pessoas.

Jovens serão treinados para construção civil

Curso ensina como fazer vendas internacionais

DA REDAÇÃO - O programa "O
futuro em nossas mãos",
desenvolvido pela Vo'torantim
Cimentos, vai capacitar cerca de
sete mil jovens para a construção
civil, ainda na primeira fase, que
vai até o final de 2005. Em Santa
Catarina o projeto vai contar com
parcerias da Fiesc, Senai,
Sinduscon, Fecomac e Rotary
Internacional (Distritos 4650 e

4651), Cada entidade apoiadora
tem sua responsabilidade baseada
em suas competências, garantindo
o sucesso do projeto. Além da

]ARAGUÁ DO SUL - Começa no
dia 22 de abril o primeiro curso pós
graduação da região em gestão de
operações comerciais interna
cionais. O curso está sendo
oferecido pelo International
Business Institute of the Américas

.

com ·a parceira da Apevi
(Associação das Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu) e Faculdade;
Estâcío de Sá, de Florianópolis. Entre
os diferencias do curso, o diretor do
International Business Institute,
professor. Pedro Kraus, destaca o

desenvolvimento de ferramentas e

habilidades práticas focadas na

realidade dos negócios interna

cionais; a confrontação com o dia
a-dia de profissionais que operam
negócios internacionais e o favore
cimento de um clima voltado à am

pliação de networking e ao desen
volvimento de novos negócios.

De acordo com Kraus, são 30
vagas e 360 horas de aula, que vão

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N°

001/2005

formação profissionalizante, o

programa prevê a entrega, ao final
do curso, de um conjunto de

equipamentos (óculos de

segurança, luvas de PVC, prumo,
nível de bolha, esquadro de

alumínio, colher para pedreiro,
desempenadeira e trena) para
facilitar a entrada desses jovens
profissionais no mercado.

Com investimento na base dos
R$ 3 milhões, o 'Acordo de Parceria
e Cooperação Técnica" prevê o

treinamento de 600 jovens,
divididos em 40 turmas, que terão

como tarefa edificar obras sociais
de interesse das comunidades. a
que pertencem, comprovando o

resultado de seu aprendizado e

formação como profissional da
construção civil.

Para o vice-Presidente do
Conselho do InstitutoVotorantim,
AntonioErrnúiodeMoraesFilho, "O
foco do projeto 'O futuro em nossas

mãos' não é somente a capacitação,
mas principalmente a geração de
trabalho e renda pelos alunos
formados, que contribuirá para a

inserção social de suas famílias".

Kraus diz que curso é inédito e vai formar negociadores internacionais
, acontecer nos finais de semana, no

Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul). "Atualmente,
temos aqui na região 53 empresas

exportadoras e 120 profissionais que
já atuam nessa área e que podem
se valer desse curso para ampliar os

negócios e melhorar os resultados",
aposta Kraus. Segundo ele, o

objetivo final do curso é ensinar as

pessoas a prepararem uma venda
internacional sem esquecer que
criatividade não é sinônimo de
improvisação. (MHM)
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VOLUNTARIADO

GERAL

Maria Tereza Nora assume a

presidência da Apae
� Nova diretoria,
empossada na noite'
de ontem, pretende
implantar a Ecóterapia

JARAGUÂ DO SUL - A
advogada Maria Tereza Nora
assumiu ontem a presidência da
Apae (Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais), para
um mandato de dois anos, com
a possibilidade de mais um ano

no cargo. No discurso de posse,
Maria Tereza" também
secretária-executiva da Amvali
(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu), entre outras

novidades, disse que pretende
implantar a 'Ecote r ap ia

(utilização de cavalos no

tratamento dos pacientes).
A solenidade de posse

reuniu lideranças políticas e

empresariais da região e pais de
alunos. O conselho e a diretoria
da Apae são formados por 40
voluntários - profissionais
Hberaisçernpresários, pessoas da
comunidade e pai de alunos.
Maria Tereza está há mais de
sete anos envolvida com a Apae.
Na última administração, era

secretária da entidade. A ex

presidente, Mônica Schunke,
assumiu o cargo de conselheira.

A reunião da administração
da Apae acontece diariamente
uma hora pela manhã e outra

no final do dia. "Isso não irá

atrapalhar o' andamento dos
outros compromissos", assegurou
Maria Tereza, numa referência
direta aos trabalhos na Amvali.

Além da ecoterapia, a nova
diretoria pretende ainda criar
uma horta, adquirir outro

veículo na frota, buscar
patrocínios e "inserir a

comunidade no dia-a-dia da
associação". A Apae também

atende os pacientes de
Schroeder e Corupá.

A ENTIDADE - Mais de
260 pessoas estão cadastradas na

Apae: Atualmente a entidade
conta com 57 funcionários, a

maioria paga pela instituição, e
os demais pelo governo do
Estado.

-

Os portadores de
necessidades especiais de todas
as idades recebem tratamentos

diferenciados conforme a

necessidade de cada um. As

principais atividades realizadas
na Apae são divididas entre a

educação precoce, infantil,
fundamental, trabalho -

formação profissional e grupo de
convivência.

Os trabalhos profissionais
que são realizados na Apae têm
o apoio da equipe técnica -

.

terapeuta ocupacional,
fisioterapeuta, fonoaudióloga,
assistente social, orientador
pedagógico, dentista e médico

neurologista.

Clic define entrega de carteiras para associados
GUARAMIRIM - Confecção de

carteiras para os associados,
adequação de estatuto, campanhas
comunitárias e a realização de uma
Olimpíada forãm assuntos discutidos
ontem à noite pela diretoria do Clic
(Conselho de LíderesComunitários)
em reunião ocorrida noRestaurante
Avenida, no Centro da cidade, com
a participação de representantes das
33 associações de moradores do

município. Também foi apresentado
projeto de edição de um jornal, que
contemplaria as realizações e

reivindicações de todas as

associações, com tiragem de 3 mil
. exemplares e oito páginas.

O presidente doClic, Ilton'Pírãn,
estima que serão entregues
aproximadamente 3 mil carteiras,

que darão direito a desconto de 5%
a 10% em alguns estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviço
já conveniados. Terão direito à
carteirinha os associados que
tiverem 50% de presença nas

reuniões realizadas durante o ano.
A primeira remessa de carteiras será
entregue com base nos encontros

do ano passado.
Ainda de acordo com Pirâ, a

idéia de oferecer carteiras para os

associados é uma estratégia de
incentivo à participação dos
.moradores de Guaramirim às

atividades coletivas e de interesse
comunitário.Outra iniciativa doClic
para agregar a coletividade foi a
criação da Comissão de Mo
tivadores, que visita regularmente

todas as associações com a finalidade
demanter contato constante e saber
das dificuldades dos bairros e da
associação.

• Diretoria do Clic também
continua a realizar visitas

regulares a todas as

associações através da

criação da Comissão de
Motivadores.

• A partir do próximo mês

todas as reuniões mensais
do Clic serão

descentralizadas, isto é,
deverão acontecer sempre
em um bairro diferente.

Cientista social deve ser eleito novo imortal daABL
RIO DE JANEIRO - A ABL

(Academia Brasileira de Letras)
elege hoje, às 16h, o novo

imortal, que deve ocupar a

cadeira número 11, que

pertenceu ao economista Celso
Furtado. O cientista social Hélio

Jaguaribe concorre com mais

três candidatos (os escritores

Marco Aurélio Lomônaco
Pereira e Paulo Hirano e o

jornalista Nelson Valente), mas
segundo imortais experientes,
deve receber pelo menos dois

terços dos 38 votos. Isso nas

projeções mais conservadoras.

Jaguaribe é autor de 20

livros, co-autor de outro tanto e

se candidata pela terceira vez.

Nas duas primeiras, concorreu
com o escritor Paulo Coelho
para a vaga que havia sido do
economista Roberto Campos.
No fim das contas, [aguaribe
acha que foi até melhor deixar

para ocupar a cadeira número
11. "Fico feliz de ocupar a vaga
que foi de Celso Furtado, um
grande amigo e um intelectual

,

que sempre admirei. Não tinha

intenção de concorrer de novo,
mas decidi quando m€,!

contaram que ele dizia que, se

morresse antes de mim, gostaria
de me ver em seu lugar't-eontou
Jaguaribe. "Tenho apoio.dentro

da Academia, cumpri os rituais
de visitar os imortais e mandar
a eles meus livros, mas não

quero adiantar sequer se estarei
eleito amanhã. Estarei em casa

esperando o resultado e, se me

aceitarem, receberei os acadê
micos com o maior prazer."

Aos 82 anos, Jaguaribe tem

uma longa história como pen
sador e professor. Considera
"Estudo 'Crítico da História",
publicado em dois volumes pela
editora Paz e Terra, sua principal
obra e, apesar de não ser um

político de carreira, foiministro de
Ciência e Tecnologia no governo
do presidente Fernando Collor.

RAPHAEL GÜNTHER

Maria teresa vai dedicar parte
. do dia para dirigir a Apae

CP NOTAS I
� RUI BARBOSA

Biblioteca Pública lança concurso para logotipo
Biblioteca Pública lança concurso para logotipo, os interessados
deverão retirar regulamento e ficha de inscrição junto à sede da

Biblioteca Pública, sito à Rua Ida Bona Rocha, 101, Centro, a partir
do dia 07 de março, às 8h. As inscrições e entrega dos projetos,
iniciam-se no dia 07 de março, às Bh, e encerram-se no dia 07 de

abril, às 17h e deverão ser efetuadas somente na Biblioteca Pública ..

� INTERNET

Jornal doMunicípio
o Jornal do Município ganhou uma versão eletrônica que já está

disponível em PDF desde o dia 10 de março, no site da Prefeitura
de Jaraquá do Sul - www.jaraguadosul.sc.gov.br.lnicialmente.
consta apenas a edição datada de 22 de fevereiro de 2.005, que
compreende os números 741 a 745, mas em breve também será

possível consultar edições passadas.
Produzido pela Superintendência de Comunicação (que é

responsável pela edição, redação, revisão, digitação, diagramação.
e fotos), o Jornal do Município foi criado em 1993 como órgão
oficial para publicações legais da prefeitura jaraguaense, de suas

autarquia e fundações.

� PEIXES

Aberto período de encomenda de alevinos
Os produtores de peixe interessados em adquirir alevinos I (1 cm)
e II (3 cm) devem efetuar suas encomendas junto à Secretaria de

Produção até o dia 8 de abril, em horário de expediente da
Prefeitura de Jaraguá do Sul. Estão disponibilizadas mais de 20

espécies comercializadas por três fornecedores a preços que variam.
de R$ 50,00 (tilápia - 'alevino I) a R$ 500,00 (trairão - alevino II) o
milheiro, por exemplo. A entrega das encomendas acontecerá na

manhã do dia 14 de abril, a partir das 8h30min, no Parque Municipal
de Eventos. Informações mais de detalhadas podem ser obtidas

pelo telefone 372-3113, com Alessandra.

Tralagar pela ITG 010
eSlá .uilO .elborr, para

,

n8.ssear: ou Ir 8 bar.

A pavimenmção da ll'G 070, no município mais distante da Capltal �

Itapiranga � vai ajudar a movimentar o turismo na região. E lá onde
acontece a mais antiga Oktoberfest do país. O trecho pavimentado
liga o centro da cidade à Linha Becket; onde tf realizada a festa todos
os anos. Com isso, o trânsito fica bem mais tranqüilo, tanto para os

turistas que chegam,' como para os moradores que aproveitam para
passear nas cid�des vizinhas.

secretaiade
EstadO da
InIrHSbUtUra

"V(ACA�'CANARINHO
�•....................................... Iflli
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DESCASO

Oficina de música destinada
a adolescentes não acontece.... Duplicação da BR-280

Na Reunião Plenária de 7 de março (segunda-feira), às 18hOOmin,
no Salão Nobre Pedro Donini do Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul - CEJAS -, será apresentado o PLANO FUNCIONAL DA

DUPLICAÇÃO BR-280 ENTRE A BR-l0l E JARAGUA DO SUL pelo
Dr. João José dos Santos, Coordenador da 16." UNIT/DNIT/SC,
acompanhado pelos engenheiros Wagner Fernando de Fabre,
Diretor de Engenharia da DNIT e César Augusto Flores Santos,
Supervisor de Estudos, Projetos e Meio Ambiente do DNIT/SC e de
Álvaro Siqueira Pitta, Diretor Executivo da Iguatemi; Manoel

.

Francisco Simon,engenheiro e DiretorTécnico da Iguatemi; Danilo
Martinelli Pitta, Diretor de Engenharia da Iguatemi; Alexandre

. Mosman, Engenheiro Projetista da Iguatemi; Marnei Soccas Ribeiro,
Engenheiro Ambientalista do Consórcio Iguatemi-Sotepa e Almir

Machado, engenheiro Diretor Técnico da Sotepa.

MARIA HELENA DE MORAES

.... Secretaria de

Educação não
conseguiu providenciar
a presença dos alunos

}ARAGUÁDOSuL-Workshop de
música com a cantora Elizah,
programàdo para ontem à tarde, no
Centro Cultural, e destinado a

estudantes das escolasmunicipais, não
aconteceu. "Ninguém apareceu",
lamentou a cantora, que

compareceu na hora e no local
combinados junto com uma equipe
formada pormais três músicos. Por
falta absoluta de público, não

conseguiram colocar em prática
projeto aprovado em agosto do ano

passado pela lei de incentivo à

Cultura, dó governo do Estado. O
projeto é de autoria de Elizah e da

produtoraEvelineOrth.
De acordo com a cantora, a

realização do workshop em Jaraguá
doSul foi acertada ano passado coma

Fundação Municipal de Cultura. A
funcionária da Fundação, Daniela
Lenzi, explicou que a Prefeitura, por
ter convênio com a Scar, tem a

oportunidade de usar o espaço'para a

promoção de atividades. "Como a

oficina era destinada a estudantes, a

CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

Pela presente são convocados todos os membros do Conselho da Comunidade

Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul-CEL, constantes do Art. 19 do seu Estatuto,
para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 31 de

março de 2005, ás 19h em primeira ou ás 19:30 min, em Segunda convocação,
em sua sede, para tratar da seguinte:

Cantora Elizah e músicos se declararam frustrados com a não-realização do workshop, planejado para ontem

acabou passando", justificou.
De acordo com o coordenador

do projeto, músico Daniel Sá, o
objetivo era oferecer aos estudantes
noções básicas sobre ritmo, melodia
e os elementos musicais mais

importantes. "Queremosmostrarque
existe algo mais do que toca nas

rádios", salienta Sá, que pretendia,
inclusive,produziruma faixa junto com
os alunos. A oficina é oferecida
estudantes de 10 a 14 anos que não

têmacessoapagarprofessoresou escolas
de música. "Queremos dizer aos

adolescentes que a música pode ser

uma alternativa profissional colI!-0
qualqueroutra atividade e que exige
seriedade e dedicação", completa
Elizah.

Elizah e banda se apresentaram
na noite de terça-feira, na Scar. Ela
está em turnê de apresentação do
terceiro trabalho da carreira e o

primeiro gravado em gravadora, a
MPB. "Também é o primeiro
trabalho solo", acrescenta,Elizah,
gaúcha radicada em Florianópolis
há 15 anos.

responsabilidade em reunir os

interessados ficou com aSecretaria de

Educação", justificou Daniela.
A chefe de Programas e Projetos

da Secretaria de Educação, Denise
Silva Ribeiro afirmou ontem que a

oficina acabou não acontecendo

porque "houve desentendimento":
"Os papéisque tratavamdesse assunto
aparecerem naminhamesa.Nãome
foram entregues pessoalmente.
Conclui que era apenas um convite

para assistirao showda cantora.Como
estavaenvolvida emoutros trabalhos,

ORDEM DO DIA

1 ° Aprovação das contas "referentes ao exercício de 2004, da CEL e suas

Instituições, com Relatório de Atividades;
2° Eleição do Conselho Fiscal, cargos vagos;
3° Situação Financeira Colégio Evangélico;
4° Autorização venda terreno;
5° Assuntos diversos.

,,' Jaraguá do Sul, 01 de março de 2005.

Airton Staroskl
. Presi'dente

BASe.
NAKISKA

M.OFF\CER
ZAPPJNG
CAVALERA

E MUITO MAIS!

,
.

Altas roupas por
preços' baixos! "

Coleções IV

INVERNO E VERAO.
Irresistível!(
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MALWEE

Estrutura é garantia de bons resultados
JUlIMAR PIVATTO

� Em 2004, a equipe
teve o melhor ano
em conquistas de
títulos desde 2001

}ARAGUÁ DO SUL - Fundada
em2001, aMalwee Futsal jácolhe
os frutos do trabalho desde a

criação. Especialmente em 2004, a
equipe conquistou os dois títulos
mais importantes e começou a

projeção internacional, com os

troféus da CopaSul-Americana e

da Copa América. Resultado de
um trabalho que coméça desde o

presidente até os jogadores, que
trabalham juntos em prol das
conquistas.

No primeiro ano de criação, o
técnico Fernando Ferretti acumu
lava as funções de treinador e

supervisor técnico. O preparador
físico também era o de goleiros.
Mesmo com jogadores de' nível de
seleção brasileira, os objetivos não
vinham sendo atingidos. Então o

presidenteSérgio Silva e o vice de
futebol Carione Pavanello resol
veram contratar um supervisor
técnico para organizar melhor a

equipe e paraque Ferretti se dedicasse
exclusivamente ao cargo de treinador;

ARQUIVO CP/CESAR JUNKES

Equipe, comissão técnica e diretoria comemorando junto o título da Copa América em dezembro

No final de 2001, chegou Kléber
Rangel, até então no Vasco da
Gama, para assumir a supervisão
técnica. 'Apresentei as propostas
para a direção, que chegou a ficar
espantada no início. Mas logo
começaram a aparecer os resul
tados", lembrou Rangel. Para ele, a
estrutura que aMalwee tem hoje é

resultado de todo o trabalho desde
o início. "Quando as coisas estão

organizadas, tudo funciona mais

facilmente. A gente tem os

objetivos pré-estabelecidos e sempre
vamos atrás deles. Quando se

acumulam as funções, não tem

como fazer as duas direito. Ou você
faz uma coisa bem feita ou o

Adversários também aceleram a preparação
São apenas duas vagas para a

semifinal da Taça Brasil. Na chave

o. que está sendo disputada em

Jaraguá do Sul, três equipes estão

cotadas para a vaga. Além da'
Malwee, os gaúchos da Ulbra e da
UCS são favoritos. Mas as outras

equipes prometem dificultar ao

máximo o caminho desses times.
Quem esteve treinando ontem à

tarde no Parque Malwee foi o
Universo, de Pernambuco. Eles
abrem a competição hoje, às 17h30,
contra oAmérica de Minas Gerais.
O técnico pernambucano Fabiano
Souza, oChokíto, disse que a equipe
estádisposta a lutar porurna das duas
vagas.

Ele também lembrou daboa fase

que as equipes doNordeste viveram

Pernambucanos do Universo querem brigar por uma das vagas

no passado, como o Sumov e o

Banfort do Ceará. "Queremos que o
Nordeste não seja apenas um

fornecedorde jogadores,mas também

umpólode boas equipes", afirmou.A
segunda partida do dia,marcadapara
às 19horas, serácclássicogaúchoentre
UlbraeUCS.

.

Malwee enfrenta hoje o sergipano Moita
}ARAGUÁ DO SUL - Depois de

um jogo treino contra aUnivali, na
tarde de terça-feira, a Malwee

,

treinou nanoite deontem noGinásio

Wolfgang Weege. James e Márcio,
se recuperando de lesão, são as

dúvidas do técnico Fernando
Ferrettipara a partida de logomais à
noite contra o Moita Bonita, do

Sergipe. Participando pela primeira
vez de uma competição nacional, os
sergipanos têm uma equipe jovem e

bastante rápida.
"Todos os jogadores da Malwee

têm a consciência de que não haverá

jogo fácil.ONordeste sempre teve
uma escola forte no Futsal e é preciso
paciência no jogo de estréia",
comentou o auxiliar técnicoMarcos
Moraes. Para ele, o apoio da torcida
é fundamental na competição.
"Antes do público querer ver o

espetáculo, eles precisam estar

Amistoso contra a Univali foi primordial para testar a equipe
conscientes que não terá jogo fácil.
O jogo será disputado do início ao

fim".
Sobre uma possível retranca do

time adversário, Moraes lembrou
que a Malwee está acostumada a

enfrentar essamarcação cerrada. '�

maioria dos times espera jogar nos
nossos erros. É preciso ter muita

atenção pra não dar chance pro

contra-ataque". A partida está

marcada para às 20h30, noGinásio
WolfgangWeege, com ingressos aR$
7,00 e transmissão daRádio [araguá.

resultado pode ser desastroso".
Silva e Pavanello, responsáveis

pelas contratações, continuam nos

mesmos cargos desde a fundação.
Além deles e de Rangel, fazem
parte da estrutura daMalwee: Osni
Matheus (vice-financeiro), Fer
nando Ferretti (técnico), Marcos
Moraes (auxiliar técnico), Rogério

Desde o ano de estréia, a Malwee já começou vitoriosa, com a conquista '

dos Jasc (JogosAbertos de Santa Catarina). Em 2002, ficou em terceiro lugar
na Taça Brasil e também na Liga Nacional, conquistando os troféus dó
Campeonato Catarinense, da Copa Santa Catarina e o bicampeonato dos
Jasc. No ano seguinte, veio o primeiro título nacional. Disputando em casa,
a Malwee conquistou pela primeira vez a Taça Brasil. Na Liga Nacional, o
time terminou mais uma vez em terceiro lugar.Outros tltulos conquistados
em 2003 foram o blcarnpeçnato Estadual e o. tri dos Jasc, além da CoPa
Cascavel.
O ano passado foi o ano demais tltulos que o time jaraguaense conquistou.
Depois de ficar em terceiro na Copa Sul, conquistou pela segund� vez

seguida a Taça Brasil, disputada em Goiânia.Ainda no primeiro semestre, o
time foi atrás do inédito titulo da Liga Nacional, mas, pela terceira vez.
consecutiva, parou na semifinal. Dessa vez, o "carrasco" foi a Ulbra, que
venceu de virada o jogo disputado em Seara. AMalwee chegou a abrir 3xO,
mas não suportou a pressão dos gaúchos, que viraram o placar.
No segundo semestre, o time jaraguaense foi em busca do tri dos Jogos.
Abertos, mas, sem grande parte dos titulares, esbarrou no Colegial de
Florianópolis, e acabou com o vice-<:ampeonato, na partida realizada em
Indaial.Mas, numa final emocionante contra aUnivali,em dezembro,venceu

.

por 2xl e conquistou o tricampeonato estadual. E foi também no fim do
ano que vieram os dois primeiros tltulos intemacionais da carreira. O pri
meiro deles foi conquistado em Mar Del Plata, numa final brasileira. A Mal
wee venceu o Carlos Barbosa e ficou com o titulo da Copa Sul-Americana.
Pouco antes das férias, os jogadores ainda trouxeram mais um troféu.

,

Dessa vez,.o da Copa América, com duas goleadas sobre o Kansas, em Lima,
no Peru. A equipe jaraguaense agora espera a definição da Fifa para a

disputa do Mundiallnterclubes.

Rosa (preparador físico) , Maurício
Leandro (massoterapeuta), Sérgio
Rodrigues (fisioterapeuta) eGlênio
Motta (médico).

Em 2005, aMalwee já começou
bem o ano com o título daTaça Sul,
na primeira quinzena de fevereiro,
em Erechim (RS). Agora, o foco
está voltado para o tricampeonato

da Taça Brasil de Futsal, que
começa h:ojeno ParqueMalwee. Se
conseguir o título, será a primeira
equipe a conquistar a competição
por três vezes consecutivas.Outro

objetivo dadíretoría para esse ano é
o título inédito da Liga Nacional,
que, por três anos seguidos, aMalwee
parou nas semifinais.

Está com mattí'culas abertas para O ano' de 2005, para
criança de O a 5 anos, nos horários das 6:3011s às 22tSOhs.
Oferecemos um .grande espaço com diversos brinquedos
pedagogicos, tendo como objetivo maíoro aENi ES"A� E
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NOS ASPECTOS
SOCIAL.,E PEDAGÓGICO. �.......

•

Pos·suimos também

1t"Atividades; complementares (�perIÓdó - crianças de 6 a 1() anos)
* Plây Gfound
* PiSCina com bolinhas
* Refeitório amplo
'* Salade müsíca, teatro e dança
* Brinqüédôtecâ
* Dormitórios amplos e aconchegantes
'* Salas de aula
'\tt' Cardápio elaborado por nutrícíon ista

Convênios:

I,: .

": ' ; :", .: .: ","': ," _

,
",.* OdonfolQgia (Assistência e Prevengão)

* Fomoaudiologia
* Psicologia
� Pediatria r

,

I
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•

Acesse nosso blog: www.poracaso.corn / e.mall: contatowporacaso.ccm

• .,1- .

'''�

"�pr 'uma vida
menós severlna"

, ""<4",,>,. SEVERINO o REAJUSTE
,< :: ' SALARIAL

t .'(��:j I EU SOU :::R�7�i�(�"f.:J1 �'ftONTRA DEPUTADOS
..t;;;;tH.?J W � FEDERAIS

Referente à toda essa palhaçada que vêm'
acontecendo na Câmara dos Deputados, sobre o

aumentode67% que eles estão se presenteando,
surge uma situação inédita, onde a força da massa

associada à internet passou a influenciar as

decisões dos "superiores". Está ocorrendo uma

. união on.line, que vai desde a adoção do selo
acima em sites pessoais e privados, ao envio
massivo de e.mails de todos os cantos do país aos
deputados, reprovando e reclamando do
aumento. A ação gerou grande pressão,a ponto de
fazer os indecisos tomarem um lado, e alguns dos
decididos retrocederem.

.

"Todo dia recebo muitos e-mails reclamando
do aumento e até xingando os deputados. Essa
sltuação é insustentável", afirmou o deputado
petista CarlitoMers (SC).

As lideranças do PSDB,PPS,PDT,PSB,PVe PTjá
decidiram que são contrárias ao aumento e

fecharam questão sobre o assunto. .

Acessewww.obrasilfala.com.bresaiba mais.
O povo,unido,é uma coisa bacana. E forte.

Ainda não dá para entender o que se passa na

cabeça' desses fulanos que comandam a mídia
naciol'lal./�

í" Esta semana a rede Telecine têm anunciado
. urlTa. "grande novidade" em sua proqramação.
Trata-se da ernburrecedo opção chamada
CygerMovie, onde tranferiram para as telas da

tel�yisão aquilo que havia de mais irritante na

ínternet.a sua linguagem própria.
} Imagine você assistindo a lista de Schindler, e

lendo a legenda: "Vc naum axa q issu q vc vai fzer
vai akabar mal?"

Não dá para acreditar, mas é verdade.
Esperamos que não seja tendência ... ou que dure
muitotempo.

BoloFácildeChocolatel

Ricardo Daniel Treis ama demais a vida,mas acha que conselho tem dose e hora certa.

-, xícara (chá) de leite morno
-3 ovos

- 4colheres (sopa) demaragarina derretida
·2 xícaras (chá) de açúcar
., xícara (chá) de chocolate em pó
·2 xícaras (chá) defarinha de trigo
·2 colheres (chá) de fermento em pó

-, xlcara (chá)deaçúcar
- 3 colheres (sopa) de amido demilho
- 5 colheres (sopa) de chocolate em pó
-, xícara (chá) de água
-, pitada de sal
- 3 colheres (sopa) demargarina
-, colher(chá) de essência de baunilha

Preparo para aMassa
Bata tudo no liquidificador e leve para assar em fôrma untada
eenfarinhada em fornomédio por 30minutos.

Preparo para aCobertura
Dilua o amido em um pouco de água e misture aos demais

ingredientes. Leve ao fogo até engrossar. Cubra o bolo ainda

quente. ,

Para quem sente saudades de uma boa banda

apresentando-se no palco, provavelmente dia 18

Nega Fulô estará devolta àJaraguá do Sul,fazendo
mais uma daquelas agitadas e.divertidas baladas
disco.

Hermeto Pascoal na SCAR
Vai rolar - II

A SCAR traz a Jaraguá do Sul o show "O som

nosso de cada um': turnê nacional do
multi instrumentista Hermeto Pascoal. Com

patrocínio da Malwee Malhas, o espetáculo
acontece no Grande Teatro do Centro Cultural, no
dia 19 de março.às 20h30min.

Acompanhado de Aline Moreira, Hermeto
estreou "O som nosso de cada um" em São Paulo,
de onde seguiu para várias cidades do Paraná e

agora passa por Santa Catarina. No show, 90% das
músicas são de autoria do próprio Hermeto, a

maior parte delas composta especialmente para a

dupla. O show conta com a voz, o piano, a viola, a
percussão e il dança de Aline Morena e o

cavaquinho, a.viola, o fluguel, o piano, as flautas, o
berrante, a escaleta e a sanfona de Hermeto
Pascoal, além de um palco recheado de
instrumentos alternativos.

Trata-se de um show de música universal, porque vai do clássico ao forró, do mais

regional ao mais contemporâneo, do complexo ao simples e vice-versa. O show inteiro
modifica-se a cada apresentação.
Os ingressos (R$ 20,00 e R$ 10,00) estarão disponíveis a partir do dia 14. Mais
informações pelos telefones (47) 275-2477 e 370-6488.

.. ,

Placebo, fazendo a turnê Once More With

Feelings pelo Brasil vai fazer passagem por
Florianópolis, por meados de Abril. A informação
pode não ter vindo por fontes oficiais,mas que elas
são seguras,são.

Vai rolar - III
Essa é só para lamber os dedos. A loja Colcci,

que fechou recentemente por alguns dias para
adaptações à coleção de Inverno, vai fazer em seu

lounge, nesta sexta-feira, uma festa fechada para
pequena lista de convidadas. Exato. Apenas
mulheres.Que foi lembrada ... vai.

.

Vai rolar - IV
Skol Beats com data agendada! Dia 16 de abril

será omega-evento nacional demúsica eletrônica.
O line-up parcial já foi divulgado, e ao que tudo
indica, nosso amigo Killian Sohn Neto já faz os

preparativos para a montagem de sua 4" excursão
ao evento. Maiores detalhes e o line-up
decorrer das semanas .Celular recarregável a vento .

Estudantes do Departamento de Design Industrial, no Indian Institute of

Technology em Delhi, apresentaram o protótipo de um celular que pode ser

recarregado com oar.
,

Acoplando uma pequena turbina em um local com vento forte (em um trem,
-,ônibus ou na »j ane la de um carro em movimento, por exemplo), a

eletricidade gerada pode chegar a três ou quatro watts - o suficiente para carregar a
bateria de um aparelho.

A turbina,que é tão pequena que cabe no bolso de uma calça,pode ser aproveitada
também para iluminação ou para tocarum rádio.por exemplo,

Ainda não há produção comercial do produto.

CE N TER

"SOM)l,
.
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• Transporte terrestre

também é com a

Brasil Aero Cargo.
Consulte!

_".,\

�� __ *, *�_� ** �� __ MM_-------��_W�_.�-�-�--��-----�---

47371 0363

Rua or"ardo Dornbulch, 100 • JarCllu* cio
Pono (47) 371.4000 Pax (47) 371·6124
car ua@cara;uaavolculoa.com.br

Seu Volks do ieito que voei queria.
, Uma linha complota do actuo,lOI 'nto.,nol o oxtornol

.
,
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VOlKSWAGEM

Gol GIII Cinza G 2000

Santana Gl 1.8 Cinza G 1999

Gol MI4p Branco G 1998
Gol CII1.& Vermelho G 19�8
Gol Cl 1.6 Prata G 199&

logus Cl Vermelho A 1993

:

I
GM

Astra Gl 1.8 compl Prata G 2001

Corsa Sedan Vermelho G 2001

Vectra Gl2.2 compl Prata G 2000

V!ctra CD Azul G 1994

FORD

Courier ClX Branco G 1998

Escort SW compl Branca G/GNV 1998

Escort GlX compl Branco G 1997

Escort GlX 1.8 Preto GNV 199&

Escort �obby Azul G 1996

FIAr

Palio ED 4p Vermelho G 1998

Palio ED Verde G 1997

MERCEDES

Sprinter 31 00 Vermelho D 1997

Classe A Vermelho G 1999

CAMIONErES

S:"104x4 Branco D 2000

Silverado Conquest Prata D 1999

F·250 Xl Preto, G 1999

S.10 Dupla compl Azul G 1998

Silverado DLX Branca D 1998

Blaser Dl comp Branca G 1996

.Jl_mauri
9vtotos

Ç171-197Ql
Compra yende
Troca - Financia

Horário de Funcionamento
Das' 8hOO ás 12hOO

13h30 ás 19h

Rua Fritz Barfel, 99 - Baependi
Jcíraguá do Sul- se

. (47) 376-1772
273-1001

Rua: Ângelo Rublnl, 780
Barra do Rio Cerro
Jaraguá do Sul· se

Rede Renault; Mais de 150Coucessionárias no Brasil. Vale do ltajaí e Litoral Norte de SC

,BlUMENAU
322-8800

ITAJAi
346· 7400

JOINVILLE JARAGUA
435 • 3700 370 - 6006Liberte

0% fOi prorrogada atê 04103f.?005: (2) Taxade juros válida para oClioAuth�ntique 1.0 8V 2,portas04/ 05,nas
�nciarr\ento pelo coe ( Crédito Direto ao Consumidor) com entrl\da de 50% do valor do velculo + saklo

.

•cm 0,99% de juros+.IQF+ RS.2,15 par lâmina do Boleto Bancário: (3)Taxa de juroS válidà paraoScénic AliZé
"

-: . '..... , !;(i)Quintescoridiçi)es: fínanrâamento pelocbc (Credito Direto ao Consumidor )oom entrada de 50% do valor do
X�íçu.1Q � �1cI9 fi�pçiado em 18 vezescem 0% do juros i:.>IQF + RS 2,15 por lâmina do Boleto Bancário. Financiamento Renault
atr,,:vé:$'çb;l Çi ...d� <::r��it() Fj����i;lrnentqe Investime�to R�nault .do Brasil. Créd�o sujeito à

..
anâ!i$e e aprov�ção d�,ça,dast(Q

Taxa de aperturade l:fédlto nao Inc.lusa.As.1axas poderão ser.alteradas se houvermudanças significativas no mercado. financeiro sem
pr.�io�viso.(4}Pr�ç().à vista do Clío Authenflque 1,0 8V 2 portas04/05 com frete incluso para todo o Brasil. Não está induso o

'v.alórde pjoturi! �t;jlíÇa. (5) Pr� à visti do Scénic Alizé 1.6 16V O4I05corilAHondicjonado e 2 anos de garantia, Não está
,

v�Jar (ie Píntura metálica.Ofertas válidas na data de
d!lstea�Uncio <lu enquantO(lurarémos Estoques Fotos'
ubIi9t�r.ios� �Igunsi�ns �ados elou I'Jlenciqnados
Jih. e/oy leJerem-&eà ve��s especificas, A .Renault

raile:;pecifi'4çõesde.�f'Sveiculos
avida. qintosde se�uranç!aemconjlJnlQ

am ....as.
'

Fin8J1ceira Renault
III

(�
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10 MONZA - Vende-se, SL; 90. FlORINO - Vende-se, ou ESCORT - Vende-se, 89 cf BRASíLIA - 'Vende-se, 80.
R$ 6.300,00. Tr: 8408- troca-se. 1.5. 94. Tr: 276- rodas esportivas. Tr: 9979- R$ 1.700,00. Tr: 276-0371
1668. 0397. 0605. ou 9992-4440.

S10 - Vende-se, 98. GNV. UNO - Vende-se, IE, 96, ESCORT - Vende-se, XR-3, FUSCA - Vende-se, 81,
Tr: 9143-4000. ar/a', Tr: 276-0397. 89. R$ 5.900,00. Tr: 372- branco. R$ 3.200,00. Tr:

0400 ou 9144-81 06. 9602-2747.

VEíCULOS

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

TEMPRA - Vende-se, 97

compl. R$ 12.000,00. Tr: ESCORT - Vende-se, FUSCA - Vende-se, 83. R$
8813-7745. Europeu, 95, GL, AL, prata. 3.200,00. Tr: 8408-1668.

Tr:9142-4641.CELTA - Vende-se, 03 cf
opc, R$ 18.500,00. Tr:
9914-4669.

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

FUSCA-Vende-se, 68,
MONDEO - Vende-se, CLX, mod.. Fafá cf 4 pneus
95, compl. Tr: 376-1372. novos. R$ 1.400,00. Tr:

273-.1715àu 370-5587.
MONDEO - Vende-se, 97,
compl. R$ 17.000,00. Tr: FUSCA-Compra-se, 69 ou

371-3298. inferior. Tr: 372-3922.

VECTRA - Vende-se, GL,
CORSA - Vende-se, 98, compl. R$19.500,00. PALIO - Vende-se, 00, 4

S e d a n, O 2. R $ Tr: 9962-3664. pts. R$14.200,00. Tr: 374-

17.500,00. Tr: 9123- 1117.

1488. VECTRA - Vende-se, GLS,
00. R$ 32.500,00. Tr: 371- PICAPE Compra-se, 93 á

CHEVETTE _ Vende-se,
9842. 95.1.5. Tr: 9997 -6190.

77 pf corrida. R$
1.200,00. Tr: 9149-
0840.

VECTRA - Vende-se, 97,
GLS, verde metálico. R$
19.500,00. Tr: 9912-8039.

.

MONDEO - Vende-se, 97, GOL - Vende-se, BX. 81,
2.0, 16V. R$ 16.800,00. Tr: ótimo est. R$ 2.300,00. Tr:
371-3298. 9149-0840.

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

SPORTAGE - Vende-se, GOL - Vende-se, 80. R$
Grand turbo diesel. Branca. 1.800,00. Tr: 9149-0840.

ZAFIRA - Vende-se, CO, DEL REI- Vende-se, 86. Tr: 01. 4x4. Tr: 372-1527 cf
2.0, prata, 02, ótimo est. Tr: 275-0938. Adolar.
372-1716 ou 9975-0958.

ESCORT - Vende-se, 00,
GL, 1.8, te/dh, aro

alumínio. R$16.800,00. Tr:
9967-9864.

GOl-Vende-se, MI, 97. R$
11.000,00. Tr: 9123-9011.

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

" KOMBI-Vende-se, GNV,

� 97. R$ 13.200,00. Tr:
9147-3438 .

. Estofamento de carro,

colocação de couro,

manopla, volante,

limpeza interna e

capotas.

TODA' LINHA DE ACESSÓRIOS
PICK-UP E AUTOMÓVEIS

o alto espírito de inovação
Está presente no kit de

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

aparência de off-ro�.
VENHA CONHECER ESTA

NOVIDADE!

•

.��
acessórios automotivos

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FINANCEIRA
V�otor«llBStiim I Finanças

Peugeot compl.
Fiesta 2p ArlDh
Astra Hatch

Pall02p
Uno Mille

Uno 411' 1.0

Gol4p
0-20

Gol4p
,

Gol2p

00

99

99

97

93

99

04

92

99

00

78

azul

cinza

prata

grafite
vermelho

preto
branco

branca

verde

branco

azul

Astra GlS
Astra GlS Perua

Pagero GlS compl.
Ipanema
Uno SX
Paratl 1.0 C/opc
Mondeo compl
Mondeo compl
Escort GLX comp 1.8
Flestal.0
Flesta 4p
Monza Gl

Omega GlS comp
Apolo
Goll.0 4p comp
Golf Gl
KadeH. Turim comp
Fusca

Vermelho
Vermelho
Azul
Chumbo
Branco
Branco
Roxo
Preto
Vermelho
Verde
Vermelho
Bordo
Branca
Prata
Cinza
Verde
Prata

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

G
G
o
G
G
G
G
G
GNV
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Monza Sl 91

Corsa Super 4p I/d/aq 98

Veelra GlS 2.2 comp' 98

Aslra Elp. Sedan comp 02

Corsa Classlc Sedan 03

04

03

95

96

Palio EX vd/lrv/al/rd 00

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

01

01

Palio Wekend ELX 01

Palio Flre 1.0

1995
1995
1994
1990
2000
1998
1997
1995
1997
1997
1997
1994
1994
1990
1998
1996
1991
1978
1983

Branco A

Praia G

Praia G

Praia G

Praia G

Praia F

Praia G

Cinza 'G

Prelo G

Branco G

Branco G

Flesla 4p
Ka Glv/l/aVaqfld 00

Courler 1.6l 01

Flesla 4p 03

Flesla Slreel ac/tv/dh 03

Courier 1.6l 03

Clio Elp. 1.0 16V Sedan 03

Kangu 1.6 compl 03

Cllo Aul. 16V compl 04

Seenlc Exp 1.6 16V

Gol10001

Branca

Branco

Praia

Praia

Azul

Praia

Branco

04

96

Branco G

Praia G

Prelo G/GNV Gol Cl 1.6 MI 98
Vermo G Go11.0 GIII 00

01

03

37�m3113
Av. Waldemar Grubba
Jaraguá do Sul - se

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

97

95

99

01

98

98

97

96

00

01

95

00

98

prata
prata
vermelho

verde

azul

marrom

dourado

branco

grafite

Gas
Gas
Gas
Ga.
Gas
Gas,
Gas

Gas
Ga.

.
Gas/GNV
Dle

Gas/GNV
Ga.
Gas/GNV

Ga�
Ale

Ga.
Ga.
Ga.

Gas
Ga.

Gol P 1.0 16V comp
Go1l2.0

373-0806
373-1881

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 276-3466

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

Celta 4p c/ ar
Goll000 16vc/opc.
Goll.8

GolPlus

Fox4p
Astra Sedam 1.8 Gl comp.

Palio EX 4p e opc.

RangerSplash compl (6 cc)
VectraGlS

, Flesta Berson clDH

Fiesta 'Berson clAr
Blazer 2.4 compl + rodas

Cll04p

GOlGIII pws
CLlO 1.0, 4P
PALIO FIRE, 4P
CLlO 1.0 Rl, 4P
FIESTA GL, 2P
SAVEIRO GIII, COMPLETA C/GNV
510, COMPLETA C/ GNV
ESCORT GLX, COMPLETO
CORSA WAGON GlS
GOL 1.0
ESCORT GL, 4p, COMPLETO C/ GNV
UNO MilLE SX
CORSA Gl, 4P
PALIO EL, 4P
VECTRA GL, COMPLETO (·AR,
PALIO EX, 2P
FIESTA,4P
ESCORT HOBBYP
CORSAWIND
CORSAWIND
GOL 1.0 C/ RODAS
CORSAWINO
VERONA GLX, COMPLETO
FIORINO LX
BELlNA l
MONZA SlE

Vectra GlS
-

Omega CO gas!c/t/comp/abs
Corsa Sedan

Corsa cl ar
Escort SW

Escort SW compl
Escort GL
Escort GL c/ ar
Ka

Palio cl ar

Tipo comp. 4p
Scen!c

Toyota Corolla
Corsa Wlnd 2p
Corsa Wlnd 2p
Corsa Sedan 1.8
Flesta CLX 1.0
Saveiro 1.&
Gol CLll.6
Gol CLll.B
E.cort Hobby 1.0
Santana GLI 4p
l·200 4p comp
Versane.4p
Chev.U 1.0 Junior
Caravan Diplomata
Monza 2.0 compl.
Gol8X
Fusca

F�sca
.Pano EDX 4p
CGntan
CBX 200

R$ 19.000,00
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$ 15.700,00
R$ 9.500,00
R$ 28.000,00
R$ 24.000,00
R$ 10.500,00

prata 03

cinza 00

branco 96

azul 95

verde 05

verde 99

verde 01

preta 94

branco 97

preto 03

vermelho 03

branca 01

cinza 03

G

G

G

G

G

G

G

G/GNV

G

G

G

G

G

,

Brava SX 4p
Senlc compl.
Slrada cl kil gas
Palio EX
Renaul1.6
Rll
Tipo 4p
Honda Clvle
Me",edes C180
BMW Americana
Calibra
Kade"

Pampa
Flesla Class
Corsa Wind
Fiesla novo

Kla lS
Omega cl kil gas
Voyage

Palio Fire

Gol Special
Parati GIII

Gol16V

GolCL

Golf GLX

Palio EX

Corsa Wind

Escort Hobby

1.0 14p trio e dh

1.0/2p trio e ate

1:0/4p Idt,atq dh

1.0 1 4p basico

1.6/2p dt, ate

2.0/4p comp

1.0 1 4p vte.ldt

1.0 12p atq
1.0/2p Idt/aq

Verde
Branco'
Preto 1999
Prata 1997
Vermelho 1997
Branco \ 1999
Azul 1995
Prata 1995
Prata 1995
pr.ta 1993

Preta 1996
Bordô 1990
Cinza 1993
Bordô 1990
Cinza 1990
Verde 1983

80ge 1977
Cinza 19T7
Branca 1997
Vermelha 2000
80rdô 1997

eDil 1.6 sr comp
GolI GL 4p comp
Goll.0 PIUI
aDI Cu 1.6 c/ dh
Goll.0 GIII4p
Vo,age
LoguI Cl
Goll000
Verona gula compl. 2.0
Escort Hobby
Escort Gula compl.
Pampa GLll.8
Pampa Gl
Courlar 1.6 .. ar

lal.0
ladoU Sl
Monza Gl
Monza SlE
Ila..r Dl
Plck up Cor••
PaUo 1.0
npo 1.6 IE 4p comp
Uno 1.0 ELX 4p
Uno CS
PaUol.0

azul

prata
prata
bordô
preto
azul

prata
bordá
bordô

Bego
preto
prata
prata
azul

prata
branco
azul
cinza
branco
branco
azul
verde
bogo
Y8nnelho
vermelho
vermelho
azul

2003

2002

ZOOO
.1998

1997

1995

2000

1997

1995

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

cinza

preto
vermelho

branco

branco

vermelho

prata
,branco

azul

GolCL 1.6

Omega GLS 2.2
Monza SLE comp
Kombi

ClioLR 1.6
F-1000

CorsaMllleniuin 4p 1.0
Go11.8MI

BARRA VEICULOS

Bege
Vermelha

preto
preto
azul

.

branca

cinza

preta
prata
Vermelho
Verde

branco

Rua: Angelo Rubini s/no Barra do Rio CerrRS 31.500,00
RS 14.300,00
RS 11.500,00
RS".500,OO
RS 16.800,00
RS 3.800,00
RS 8.800,00
RS 7.BOO,OO
RS 9.BOO,OO
RS 7.400,00
RS 5.300,00
RS 9.500,00
RS 8.900,00
RS 12.700,00
RS 11.500,00
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 7.90,0,00

Gol16v

Santana cl ar + dir

Golf GTI comp
S-10 Cabo Dupla 4x4 2.8 Executive

Celta 2p
Vectra GLS 2.2

Corsa Sedan Classic

Corsa Wlnd 1.0 4p
Blazer DLX 2.8 4x4

Merlva 1.8 8v

Escort GL 1.6

Flesta Class 4p
Escort L

MercedesBenz 608

Toyota Bandeirante

2000

2000

1995

2004

2001

2000

2004

2002

2000.
2003

1995

1999

1988

1983

1999

gas

gas

gas
die

gas

gas

gas

gas
dle

gas

gas

gas
alc

dle

die

vermelho

branco
branco

prata
prata
cinza

preto
branco
branco
prata
branco
vermelho

prata
branco

bege

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Escort GL 1.8 16V comp.
CorsaWind 1.0 2p
Santana GLS compl. 4p
UnoSX1.0

Gol GL 1.8

GolMil.0

I: CheveHe 1.6

I;; CheveHe Junior 1.0

� � Santana GLS 2.0 comp.
"

•• Golf GL 1.8 compl.
Courier 1.6 GNV

Pampa L 1.8

HlluxSW4die

Corsa hatch clar 4p
Corsa Wind 2p

.

Corsa Sedan Super
Gol Cit� GIII compl 4p
Gol Special 2p
Fl000

Fiesta GL 4p
Fiesta

Uno Mille Smart

Mille Fire Básico

Clio 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

Cinza

1997

1999

2003

2002

1987

2001

1995

2001

2004

2001

.4rduíno
Veículos 371·4225

Palio Flex comp 4p

4p

4p

4p

2p

2P

'2004

Av. Preto Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

1999

2000

1992

1998

1992

1997

1986

1992

1988·

1995

2000

1994

1993

Palio Flre cl opcionais

Palio EX 1.0 cl opcionais

Fiesta 1.0

Saveiro 1.6 Ac/GNV

GolJ 1.0

Golll.6 2p

S-10 AC/OH 2p

2p

Gas

Gas

Gas

Gas

Die

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

prata

Corolla XLl16V gas, 4p compl. prata

0-20 - die branca

Fiesta Street 1.0 - gas., 2p, limp/desm. branca

Ford Ka Básico 1.0. - gas., 2p prata

Golll.0 gaslllmp/desm. preta

Gol GIII 1.0 8V branca

Tipo 1.6 IE azul

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

verdeFone: 370-2109

Senic RXE

Gol

Gol GIII8V

Gol Llmp/Oes

Escorl GL 1.6

Escllrl GL

. Palio 4p

Fiesta 4p clar

Prata

Vermelho

Branco

Branco

Cinza

Vermeiho

Vermelho

Prata

Prata

2004

1999

Prata

Preta

'FRONTAL
, f

Velculosl
371·4570 / 376.28951

*

2003 Prata

FINANCEIRA

2003 Branco

'VI Votorantim I Finanças

VW 8.150 02/02

02/02

03/03

97/97

1996 Branco

VW 15.190 - 6x2

VW 23.210 - 6x2

Chassi Branco

1995 Vermelho

Chassi Branco

\
Branco

1995 Vermeiha

Baú

Chassi Azul

1983 Branco

PROMOÇÃO DA SEMANA

R$ 62.000,00

R$ 95.000,00

R$ 125.000,00

R$ 65.000,00

VW 8.150 Eletrônica - Okm. 04/04 Branca

Á vista sem troca - Preço válido até 28/02 • R$ 82.000,00

Honda Civlc comp teto+ couro
Galaxie 500
Saveiro
CB 450 DX
Belina II GL
Monza SL/E
Pegeout 306
SlIverado DLX
Dakota Sport 3.9 CI GNV
RD 350 R
Apolo GL
Parati 16V
Blazer GNV
Dodge/Oart
Bug Duna 1.600
Peugol 307 SW comp
Palio ED
Celta 1.0 4p
Goll.0 1.000 Pius
Santana Gll.8 comp

j
i
; Flelta Sb'eet 4p c/opc.

� Flesta campleta

� Flo.ta OH/lrla

t
.

Fla.ta camplota

I. I.' ::::�:�DS� :�Plata
� Ca..a Hatch(mad.na.a)camplet.

� Corsa Sedan(mod.novo)completo
�� Celta VHC 2p� C .... l.6 4p c'apc..

Ca..a sadan c'apc.
Ca..a W1nd c'apc.
Ca ed.n c'apc.
C l.6 4p c'apc.
Allr••o�an GLS camplata
Voctr. Gl campleta

02

03

00

02

91

88

98

03

BI..er4Cc
V.ctra 6l 2.0
Carsa Sedan 1.0 4p
Carsa Sedan 1.0 4p
C.rsa Sedan 1.0 4p
Carsa W1nd 1.0 2p
C.rsa Wlnd 1.0 2p
C.r.a Super 1.0 2p
!Cade" 1.8 2p
.Una Fira 1.0 4p
Una Smarl 1.0 4p
UnalE 1.0 2p
Pana EO 1.0 2p
6al 61111.0 18. 4p
Kambl on.ld.
Escarl Habby
Escarl Habby
S102.22p
C6125

Verde
Branca
Prata
Azul

Br.ancl
Branca
Verde
Azul
Cinza
Azul

Bege
Branca
Verde
Praia
Branca
Vermelha
Praia
Branca
Vermelha

Iranco

Prata

Branco

Branco

Prata

Branca

Branco

Azul

Azul

2003

2002

2002

2001

2001

2001

2001

2000

2000

1999

Ga'l
Voctr. 2.0 camp

Ga.
, rompr. HLX camp

GNV ,

'I�
5102.5 Delu.e camp

Gil
, Omega GlS camp

a••

�
Suprema GLS camp

011

ali
A11.184 camp

Gal @ Caru 4p 1.8

aI' I L200 4.4 camp

aa. • aal 4p 1.8 c'dh

aNV Fl0008'lnco

Azul 2000 Gil Varlant.c/ m.nu.1

1999 Dia C.r.van

,

1999 'ONV
"

Escart SW camp

P'lta

Brinca

2001

2005

1989

2002

1999

1996

2001

1994

1995

R$ 17.800,00

R$ 53.000,00

R$ 19.500,00

R$ 15.300,00

R$ 13.400,00

R$11.300,00

R$ 15.800,00

R$ 8.800,00

RS 10.300,00

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

6as
Sa.
Sas
Sa.
Sa.
6.,
6as
6a.
6a,
Sas
Sas
6al
Sas
6as
6NV
Sas
Sas
Sa.

Branco

Clnz. 1998

1997

1995

1995

1994

2002

1993

1999

1989

1974

1987

1997

Prata

Cinza

Bago

Azúl

Branco

Azul

Branco

Prata

Azul

Cinza

Cinza

w\

I

aa.

Dle

GNV

GNV

ONV

aa.

Dia

ONV

011

Gil

Ale

03

.ermalha 03

branca 03

br.nca 03

prata 00

.erda 98

prata 04

9rata 04

pret. 03

br.nca 02

branca 02

branca 01

branca 01

branca 00

cinza 00

prata 00

prato 98

93
77
86
89
86
85
99
98

,30 99
88
90
00
96
76
02
99
97
03
96
95

Gal plus 16. c/apc.
Gal plus 16. AR/OH
Gal16V c'apc.
Pana Flr. 4p c, AR
Pana Flr. 4p c'apc.
Pana Flre 4p c'trl.
Pana EX Flre 4p c, AR

Pan. EX 4p c'trlo
Una EX 4p c'apc.
Pana EOX campleta
Cna ••presslan completa
Scenlc RT 1.6 complata
Scanlc ar 1.6 camplata
Scenlc RXE(tap de linha)
Scenlc RT 1.6 campleta
Scenlc Rr 1.6 c'apc.
Cna Rl c, AQ

Rua Pr81.Waldemar
Grubba, 3121
BairroVieiras

Templa eompl
Veclra OL compl
Golf GTi comp
Monza cl ar + GNV
Audi eompi
Gol lODO
0011000
Monza eompl - ar

Uno
Uno
Uno
Corsa Sedan el GNV
Corsa Super 4p
S-10 eompi
Pampa GL
Eseolt GL
Eseolt GL
Tauner FUlgão
Carretlnha Baú

97
97
95
95
95
94
99
90
91
88
96
00
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
B�anco GNV

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

6�8
0,00

RS 4.8 0,00
R$ 9 00,00
R$ 19.000,00
R$ 13.200,00
R$ 17.800,00
RS 9.500,00
R$ 8.700,00
R$ 9.500,00
R$ 6.800,00
RS 1.800,00

i:

cinza

preta
verde

prata
barda
cinza

preto
branco

cinza

azul

prata
bega
prata
cinza

pr.t.
verde

prata

01

01

98

04

03
03

01

99

98

98

04,
02

02

01

01

00

01
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6 CORREIO DO POVO
\

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

4;i411{;m,lt'+N@fttljljeiI4!rd@;h,I,I.,li+iAtfittt;ti,
Stra'os comp 96 verde mel
Goll.8 (boi.) 95 preto
Chev,lIe 89 bege
B.llna l 1.6 86 b.ge
Escart Europe! GLX completo 98 azul
Ford landal em couro 80 azul
Brasllla 80 branca
Voyage 86 verde
Jeep em couro/dh/frelo a disco 65 Bardo
Gol Preparado (D. Cor�da) 97 Azul

Opala SlE compl 89 Verde
Audl A3 1.8 T turbo 98 preto
Fusca 77 bege
Pampa 1.8 91 prata
Omega Suprema GLS top linha, compl. 93 azul
Elb. 88 azul
Gol - 84 branco
F·1000 Gab. Dupla campo Turba 84 prata
Uno 1.6 comp 93 prata
Kadett vd e ln elt. e dlr 93 preto
Passat Polnt,r GTS' 87 bordO
Monza cDmp 94 cinza
Gol GIII 01 cinza
Santana Quantum Gl compl 94 bord6
Corsa Wlnd Sedao 99 prata
Kadell SlE 1.8 92 prata

G
G
A
A
G
GNV
G
A
G

R$ 6.500
A
G
G
G
G
A
G
D
G
·G
A
G
G
A
G
G

Av. Prel. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau - Tel: 371-7212 ,CeI: 9963-7641

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax:276-3466

Brava SX 4p 03 Prelo
Senic comp). 00 Praia
SIrada cl kll gas 01 Branco
Palio EX 97 Branco
Renaull.6 98 BrancoClio
RU 98 Branco
Tipo 4p 96 Cinza
Honda Clvlc 94' Vermelho
Mercedes C180 95 Azul
BMW Americana 95 Branca
Calibra 95 Prelo
Kade" 98 Azul
Pampa. 93

•
Branca

Flesla ClaSl 00 Bord6
Corsa Wlnd 95 Vermelho

.

Flesla novo 03 Bord6
Kla LS 00 Branco
Omega cf kll gas 94 Azul
Voyago 91 Verde

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1656 ANTIGO BAR DO OCA

GLS" 87, à ale. R$ R$173,22.
5.500,00. Tr: 370-3044.

MONZA-Vende-se, SL, 2.0,
92. R$ 9.000,00. Tr: 9975-
017.

SANTANA - Vende-se,
executivo, 9à, compl. R$
2.500,00 + financ. Tr:
275-1012.

MONZA - Vende-se, 87, SAVEIRO - Vende-se, 02,
marron. R$ 5.000,00. Tr: branco. R$ 22.000,00. Tr:

9602-2747. 9975-0161.

CBX .- Vende-se, estrada
200, 02. R$ 1.500,00. +
21 x R$ 300,00. Tr: 9979-
1437.

CG - Vende-se, 125 KS,
00/01. R$ 800,00 + 22x
R$ 154,00. Tr: 9916-9144
ou 9991-6696.

QUINTA-FEIRA,24 de Fevereiro de 2005

3.700,00. Tr: 9973-0367. 94, r a r i d a de. R $ APARELHO - Vende-se, 370-9489.
17.500,00. Tr: 9914-4669. CD, cl controle, frente

destacável. Tr: 370-8384.CG - Vende-se, Today,
ótimo est.Tr: 9103-2613.

VENDE-SE - Rodas 150.
Rodão de aranha. R$
1.000,00. Tr: 275-0334 ou

8809-3544.

TITAN - Vende-se, 125, 01,
compl. cl partida. R$

DT 180 - Vende-se, pi 3.700,00. Tr:9973-0367.
trilha. R$ 1.000,00. Tr:
370-9311.

APARELHO - Vende-se,
de CD pi carro cl 2 meia 9
e 2 autofalantes. Tr: 276-
1196.TITAN - Vende-se ou troca

se,02. R$ 3.800,00. Tr:
HONDA 150 - Vende-se, 370-4880.
04, ou troca-se. Tr: 376-
3225.

COMPRA-SE - Corsa ou Ki
até R$11.000,00. Tr: 371- A10 Vende-se, gás
0991. natural, 81. R$ 13.500,00.

Tr: 373-2191.

TITANeVende-se, 00, vermo
30.000.00 Km.R$

HONDA - Vende-se, XLX, 3.800,00. Tr: 9979-6850.
350. Tr: 371-8687.

YBR - Vende-se, 125, 02.
HONDA - Vende-se, Tr: 371-1335 ou 9953-
Dream. 97. R$ 1.700,00. 1446.
Tr: 370-5271.

PARATI- Vende-se, SL, 96, VOYAGE - Vende-se, 85. CG - Vende-se, 04. R$
branco, 2 pts. R$ R$ 2.700,00. Tr: 379- 1.800,00 + 21x R$
11.500,00. Tr: 9979-6850. 0507. 208,00. Tr: 376-3078.

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

AUDI - Vende-se, prata,
compl. 98. 1:8 aspirado.
CUR. Teto. R$ 31.000,00.
Tr: 370-3076.

PARATI- Vende-se, 98, 1.0
16V, aro 15. R$17.000,00.
tR: 376-2073

�
. CG - Compra-se, 90 á 97,

� ou estrada 97/98. Tr: 372-
- 1580ou9995-1418.

YBR - Vende-se, 03. R$ RODAS - Vende-se, jogo
SANTANA - Vende-se, 90, BIZ _ Compra-se, ou titan. CG-Vende-se, 125,95.R$ TENERÉ - Vende-se ou 2.000;00 + financ. Tr: aro 14 pitados os modo C99LA�S:7�-9v:�tse, 160.

2 500 00 11 9124 3178 troca-se, 600, 88. motor na 370-9209. de carro. Tr: 276-1196. . r: -

.

4 pts, R$ 5.000.00. Tr: Tr: 9.142-4641. . , . r: -

.

379-1760. garantia. Tr: 9975-6090.
BIZ - Vende-se, 04, preta. CG - Vende-se, Iltan, 125,

SANTANA - Vende-se, R$ 2.000,00 + 21 x 01, cl partida, vinho. R$ SUZUKI - Vende-se, 750F,

GOlGIII pws
CLlO 1.0, 4P
PALIO FIRE, 4P
CLlO 1.0 Rlo 4P
FIESTA Gl, 2P
SAVEIRO GIII, COMPLETA C/GNV
S10, COMPLETA CI GNV .

ESCORT GLX, COMPLETO
CORSA WAGON GLS
GOL 1.0
ESCORT Gl, 4p, COMPLETO CI GNV
UNO MILLE SX
CORSAGlo 4P
PALIO Elo 4P
VECTRA Glo COMPLETO (-AR)
PALIO EX, 2P
FIESTA,4P
ESCORT HOBBYP
CORSA WlND
CORSA WlND
GOL 1.0 CI RODAS
CORSA WlND
VERONA GLX, COMPLETO
FIORINO LX '

BELlNA l
MONZASlE

Av. \Valdemar Grubba
Jaraguá do Sul - SC

BRANCO
BRANCO
PRATA
BRANCO
PRATA
PRATA
CINZA
BEGE
CINZA
BRANCO
BRANCO
PRATA
PRETO
ROXO
BORDO
BRANCO·
VERDE •

RATA
ROXO
BORDO
BRANCO
PRATA
PRATA
BRANCO
PRATA
CINZA

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

_COMPRA-SE
- Até R$

RODAS - Vende-se, jogo 3.000,00.paga-se á vista.
t . aro 15. R$ 350,00. Tr: Tr: 275-6515.

AUTOMECÂNICA
DA BARRÁ LTDA.

Atendemos linha geral:

"c::. ';:J.-

Venha conferir nossos serciçosl
(047) 376-0251'
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Novos e Semi-Novos
Consórcio � Seguro - Financiamento

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

Marea ELX 99 azul

Aq Ac Dt Dh Ve Te

Classe A 160 Classic
2001.Completa

Ka 98 Prata Aq Ds

Lp Ve Te AI RII
Celta Super 2003 preto

Aq Dt Lt Pc Vv
Brava SX 02 Ac Dh

Ve Te Ds Lp AI RII Fn Cd

275-371-1
372-1919

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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QUINTA-FEIRA, 24 de Fevereiro de 2005 CORREIO DO POVO

ClASSIMais

A GARAN:TI.A DE
BONS NEGÓCIOS.···.··.··. '.', ,',-, , ..

(47) 371-2111Jaraguá

R. Francisco Fischer, 80 - Centro - Jaraguá do sul/se

i

. D·20 - Vende-se, 91,
compl. R$ 9.000,00 +

financ. Tr: 91 01-5909 .

F100 - Troca-se, 78, g. por
moto falcaon. R$
9.000,00. Tr:374-1117ou
9975-0117.

F1000 - Vende-se, 89,
bom est. Tr: 371-8437.

KADET - Vende-se, GL, 96.
-

Tr: 370-5627.

PDINTER , Compra-se, 96,
compl. Tr: 370-4508.

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

TAURUS - Vende-se, 94, .
compl. R$ 12.000,00. Tr:
9962-3664.

I
.·1

I

INJECAR AUTO CENTER

Facilitamos em até 3 pgtos ou no car�ão VISA

1----------.- (47) 371·3898 .

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - Baependi - Jaraguá do sul/se (ao lado Trapp)

Qual
'

"" .

d

/

. i

Transporte terrestre

também é com a

Brasil Aero Cargo.
Consulte! i

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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QUINTA-FEIRA

. eu Volks do -e-to que você queria.
Uma linha completa de acessórios internos e externos

Rua Bemardo Dombusch, 800 • Jaraguá do Sul - se

Fone (47) 371-4000 Fax (47) 371-6124
\ :

caraguà@caragua-veiculos.com�br

2005

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GUIA-DE SERVI

DETETIVES PARTICULARES

- 1 a Habilitáção
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via
··.•.w.m;.,;;,.,·.:.·..:.".:.:.:":.:.:.·.·.:.:·.:.... ",,""'i"""'inJ

R� de Pedras e C<Jncmo

Compactadores de Solo
Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação c/laíolas

Serví�s com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

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

Atendimento 24 horas

Sigilo Absoluto

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista

( Serviços de Limpesa e Conservação

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

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

Atendemos moteis, hotéis e residência,
sem custo adicional.

Jaraguá do Sul e região.
Tratar: 9131-7231

Preços especiais para casais.
SIGILO ABSOLUTO

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

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).

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

Periféricos
Gravador de C
e Leitor de OVO

Maquinas
Digitais

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

371-5917
Pia "tão: 9149-0840

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

Móveis Usados

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

Um micro por aluno

MÓVEIS NOVOS E USADOS

370-3141
Rua José Teodoro Ribeiro, 1365

Ilha da Figueira - Próx. Posto Pérola

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.

1·························· ,7X;;;�;;1í;;;�:;·····
VJ3os<fue

.

s 9/ores Aulas de Violão
(47) 275 34 75
(anexo à Fellows)

9975 9646

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'COMPUTADORES

COMÉRCIO E CONSERTOS
DE TELEFONES LTDA

VENHA CONHECER NOSSA LOJA!

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

FREEZER - Vende-se, mesa, OVO e outros. Tr:
Cônsul cl 420 L, 8802-1180c/Micheli.
seminovo. R$ 700,00. Tr:
370-2080. NIKE SHOK - Vende-se,

12 molas, na ex. original.
GATO - Vende-se, persa Tr: 8408·1668.

BANNER • Vende-se, pi c/1 ano. Tr:371-7341.
sallo de beleza, cl
suporte. Tr: 370-9209.

PORTA - Vende-se,
GRAVAOOR - Vende-se, sanfonada. Tr: 371-5829.
de Cd pi computador. R$

BERÇO - Vende-se, bege 140,00. Tr: 373-3073.
em bom est, R$ 100,00.
Tr: 9135-1196.

PRANCHETA - Vende-se,
de arquitetura. Tr: 9113-

GELADEIRA - Vende-se, 9552.

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

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

PLAY STATION I - Vende

se, cl 2 controles e 35
cd's, R$ 350,00. Tr: 372-

GELADEIRA - Vende-se, 3184.
alto-servlce, c/3 ptos. R$
1.000,00. Tr: 370-2080.CADEIRA - Vende-se,

infantil pi carro. R$
150,00. Tr: 376-3946.

SECADORA' - Vende-se,
Enxuta, ótimo est, R$

GUITARRA - Vende-se, 80,00. Tr: 371-6245.
Golden. Tr: 9927-2183.

CAIXA - Vende-se, SOM - Vende-se, Gra

amplificada, F-P800. Tr: GRAVADOR-Vende-se, diente 3 cd's c/3 ex. De

9902-5259. de Cd pi computador. R$ som + modo e autora-

140,00. Tr: 37?-3073. lante.Tr: 379-0110.

CAMA - Vende-se, de
solteiro. Tr: 9128-4857. HOME TEA:THER - Vende- TOCA FITA - Vende-se,

se, c/5 ex. de som, leitor Sony, AM e FM. Tr: 276-

CELULAR - Vende-se, de cd. Tr: 8802-3688. 0175.
Nokia 5125. R$ 100,00.
Tr: 9932-2443. JAQUETA - Vende-se, 2 TECLADO - Vende-se,

de couro fem. M e G. R$
.

540, Yamaha. R$
CELULAR - Vende-se, 150,00. Tr: 371-141 O. 1.600,00. Tr: 273-0779.
Motorola C200. R$
130,00. Tr: 8803-9051. LENHA - Vende-se, pi TOLDO - Vende-se, pi

fogâo eco. Tr: 276-0340. porta. Azul. Tr: 275-
1237.CELULAR - Vende-se,

Nokia 2650, cl visor MESA - Vende-se, pi
colorido. R$ 300,00. Tr: telefone, cl vidro, branca. TORNO - Vende-se,
8813-7745. R$ 30,00. Tr: 273-1316. mecânico de bancada.

Super resistente. R$
2.700,00. Tr: 372-3922.CELULAR - Vende-se, ,MÁQUINA - Vende-se,

Nokia 3310. Tim.· R$ tanquinho. R$ 70,00. Tr:

90,OO.'Tr:9132-3906. 276-0340. VíDEO - Vende-se,
Panasonic, cl controle.
R$ 200,00. Tr: 370'-
6651.

VESTIDO DE PRENDA -

MÁQUINA - Vende-se, 2 Vende-se, verde cl
retilíneas Shima Seiki e 1 detalhes branco. R$
conicaleira pi 8 cones. Tr: 80,00. Tr: 371-5270.
8808-5378.

VESTIDO - Vende-se, de
MÁQUINA - Vende-se, 2 prenda. Tam. 38. Tr: 370-
de costura, reta, antiga cl 9132.
mesa e pedal. Tr: 273-
1316. WALlTA - Vende-se,

Máster seminova. R$
MÓVEIS - Vende-se, 320,00. Tr: 9969-4207.

CENTRíFUGA - Vende- MÁQUINA - Compra-se,
se. R$ 180,00. Tr: 276- pi fazer fraldas. Tr: 9909-
0340.

.

5991.

. COMPUTADOR - Vende
se, Pentium II. monitor LG
14. R$ 600,00. Tr: 275-
0086.

ESCADA - Vende-se, pi
maca. Tr: 370-9209.

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

370-2257.

QUINTA-FEIRA,3 de Março de 20: ;:O(

_-----.......- .......- ......"""'il ..·

CRÉDITOS LIBERADOS P \1
COMPRA, CONSTRUÇ� ! t:
E INVESTIMENTO �TE i200.000,00 presto sI Juro ; 2

i
. Ex: R$ 10.000,00 !

prest. R$ 98,67 I
R$ 20.000,00. i

'. i

prest. R$ 194,37

IIR$ 30.000,00
prest. R$ 296,01
R$ 40.000,00

prest. R$ 394,68
Prest. S/juros.

Ligue (31) 3275-2015 ou !j

9946-4164

qConsertos de Celulares

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

qTQda Linha de Acessórios.
qTelefones s/ fio e convencionais.
q Identificador de chamadas.
Celulares Usados e Semi Novos.

Fone: 371-7007

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas ele expansão pi cerrtrars
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (heaeset)
Atendedores automátícos
tspera telefônica personalizada
Identificadores dé'chamadas
�tavadores de IigaçQes
Campainhas auxiliares !nqustriais .

Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

(t�t�tonia e segurança

. A mel"or ."Ião para sua emp,.esa,
esc,.it.rlo • residência.

. Produtos .. servi,O$lIara fel.fonia,
,.edes de Inf.rm.átlca, seguranl_

el.t,.ônlca e aufama.ão de condomíniOs.

REDES DE INFORMÁTICA
(lnstalaçãtJ e Ass;stênoia Técnica)
Capos (upt cato !Se)
Rank$ rebOado· 19"
Patên Panei 20 portas 24 portas 19�
Patch Cable CAI 5e

..

Instalação capeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
-

(Instalação e Asslstênc;8 Técníc8)
Portão eíetrõnlco e interfones
Cancelas f.3utomâtiças p/portarias
Fechaduras eiétríces e fechqs
Vídeo Porteiros
Monitores (P/B e coior)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes o sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMINTQS
(Inswlação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
P()rt�Q' e letrôniço q� alto fluxo
Alam1e de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo

Monitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EmBRlRGEnS
• A MAIS COMPLETA

ff

ri·',S�

ww,�7i:m:?:,

'Solicite uma visita
,

de nosso representante

Atendemos atacado e varejo com

um atendimento

personalizado

senac
Faça a diferença no mercado de trabalho!

(47) 275-8400

"
, Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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à 1,5 Km da Pref. C/4 qts
e terreno de 3.700m2. R$
55.000,00. Tr: 9979-
9188.

SANTO ANTÔNIO
Vende-se, c/ 492 m2. c/
escritura. R$ 10.000,00.
Tr: 371-2357.

BARRA VELHA - Vende- SÃO Luís - Vende-se, c/
se ou troca-se em Jguá. 160 m2• R$ 80.000,00.
Tr: 9134-1794. Tr: 370:8810.

30
IMÓVEIS

BARRA VELHA - Vende
se, c/ 5 qts. suíte, 2 sI.
cozo 2 bwc. Tr: 370-2365
ou 9953-6121.

BARRA VELHA - Vende
se, vísta p/ mar. 3 qtos.
bwc, sI. eoz. Tr: 372-
3727 ou 9138-8022.

SOBRADO - Vende-se,
come. e residencíal c/ 2
casas. Tr: 371-3132.

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

VENDE-SE - Próx. Posto
CENTRO - Vende-se, c/ Mime do Kolbaeh c/ 80
770 m2• R$ 88.000,00. m2. Tr: 9977-5408.
Tr: 9973-8632.

CORUPÁ - Vende-se, c/
casa e ponto come. R$
85.000,00. Tr: 375-1674
ou (51) 582-1739.

ESTRADA NOVA - Vende
se, de madeira e/370 m2•
c/3 qtos. R$ 35.000,00.
Tr: 376-3913.

ILHA DA FIGUEIRA -

Frente a Indumak, servi
dão c/ 3.334m2. R$
135.000,00. Tr: 371-
2357.

ILHA DA FIGUEIRA -

Vende-se, c/92m2, 4 qts,
si, eoz, sem laje. 9977-
5408.

PROCURA-SE, P/ alugar
no centro ou próximo.
Paga-se até' R$ 600,00.
Tr: 9131-9367.

PROCURA-SE - 1 á 3

moças p/ dividir apt ou

casa. Tr: 9928 -9551.

RIO MOLHA - Vende-se,

VENDE-SE - Sobrado
come. e resido c/ 2 casas.

Tr: 371-3132.

VIEIRA - Vende-se, c/IDO
m2• R$ 60.000,00. Tr:
370-3044.

VILA LALAU - Vende-se,
sobrado come. e

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

VILA LALAU-Vende-se, cf
150 m2, 4 qts, 2 bwe,
murada. R$ 110'.000,00.
Tr: 370-0383 ou 9143-
8383.

VILA RAU - Compra-se,
ou terreno. Tr: 9121,
5932. "��:/': liua: José EmÍllendoe

VILA RAU - Vende-se,
próx. posto cidade.
180m2 c/ terreno
450m2.Tr: 9.903-1864 ou

275-0585.

-
CENTRO - Procura-se,
rapaz ou moça p/ dividir.
Tr: 372-2526 ou 8804-
9308.

PRECISA-SE - Kitinet ,1
q!. ou pessoa p/ dividir. Tr:
371-1368.

PADARIA - Vende-se, na
Ilha da Figueira c/
clientela. Tr: 276-0576.

FRENTE DE PADARIA -

VENDE-SE - Bar e laneh.
PROCURA-SE - Moça de Vende-se, c/ jogo de Tr: 370-6366.
família p/ dividir apt. Tr: balcão. Tr: ?70-2080.
275-1656 ou 91 08-4986.

AÇOUGUEIRO - Proeura

se, c/ experiência. Tr:
275-3114.

DIARISTA - Precisa-se p/
todas as sextas.

Baenpendi. Tr: 9113-
0213.

....
�

Ofereço-me p/ trabalhar.
Tr: 387-2685.

AUXILIAR - Ofereço-me
C A B E L E I R E I R A _ )p/ trabalhar serviços
P r e c i s a - se' c / gerals.Ir: 275-9628. .

experiência. Tr: 376-
2752.

SERViÇOS GERAIS -

Ofereço-me p/ trabalhar.
Tr: 91 03-9436.

VILA LENZI - Vende-se,
FLORICULTURA - Vende- c/ 114 m2. Tr: 371-8729. '

M E T A L Ú R G I C A -

PROCURA-SE - Moça p/ se, ponto comI. à 5 anos.

dividir apt. no centro. Tr: Tr: 370-0412.

9128-4857.

Precisa-se, de homens p/
trabalhar. Tr: 376-2224.

OFEREÇO-ME - P/
trabalhar em farmácia c/
20 de anos de expe
riência. Tr: 375-1 014.

VILA NOVA - Vende-se, c/
2 qts, suíte, semimobi
liado. R$ 130.000,00. Tr:
9969-4207.

GALPÃO - Vende-se, pré
moldado, 13xl O. Tr: 370-

.

CHÁCARA - Vende-se, c/
9879. 12.500m2 no Wigando

Meyer.Tr: 370-3141.
LANCHONETE - Vende-
se, centro. Tr: 9113- MINI-CHACÁRA - Vende-
5501. se, c/ 1000m2• Ribeirão

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

BARRA VELHA _ Vende- troca-se por carro.

se. R$ 8.000,00. Tr: 9978-2803.

9973-9654.

ou

Tr: , RIO DA LUZ - Vende-se,
c/ 1670m2. R$
100.000,00. Tr: 370-

8097, c/Tina. Creci 9839.

ATENDENTE DE
ENFERMAGEM -

Ofereço-me p/ trabalhar,
à noite p/ idosos ou

doentes. Tr: 9153-8224.
OFEREÇO-ME - P/
trabalhar como tee.
Elétrico ou em

manutenção, Tr: 9952-
8812.

BALCONISTA - Ofereço
me, p/ trabalhar, jíe
manhã no centro. Tr:
275-1656.

TÉCNICA EM ENFER
MAGEM - Ofereço-me, p/
trabalhar na área de
saúde. Tr: 376-2936.

PSICÓLOGO - Procura
se profissional de

'psicologia p/ dividir
consultório. Tr: 372-
0991. BABÁ - Ofereço-me p/

trabalhar. Tr: 376-2036.

PROGAMADORES
Precisa-se p/ empresa de AO M I N I STRAÇÃO -

sistema. Tr: 370-3287.

INSTALADOR - Proeura

se, c/ experiência em

vidros temperados, c/lo
grau. Tr: 370-2647.

.

EMPREITEIRA DE
�

MAO-DE-OBRA J.P.
BARRA DO SUL - Vende
se, 12 x 30. Tr: 376-3425.

LOJA - Vende-se ou

troca-se c/ máquinas de
costura e outros.
Mobiliada. Tr: 275-2885.

VENDEDOR EXTERNO -

Precisa-se c/ condução.
Tr: 372-0250.

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

VILA LENZI - Vende-se c/ COMPRA-SE - Terreno ou

525 m2. de madeira. R$ casa na Vila Rau ou

65.000,00.Tr: 371-2357. Estrada Nova. Pago á
vista. Tr: 9121-5932.

VILA NOVA - Vende-se, c/
2 qtos, 1 suíte. semi-mo
biliado. R$ 130.000,00.
Tr: 9969-4207.

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

VENDE-SE - Na Walter

Marquadt c/ 1.111 m2• Tr:
370-8097 c/ Tina. Creci
9839.

VENDE-SE - Na praia do
Ervino. Tr: 9114-7205 ou

371-1410.

'* MAIS chance: ({04)
mensais}

� MAIS: (sem taxa de inscrição}
'MAIS: (sem fundo de reserva)
*M�IS e<;ooómico: (menor taxa)
• MAIS prêmio: (extra: R$ 31.384,00,
pr�mi9 pootu.alidade)

'.

,.

M�IS flexíbllidade: (antecipação de..

celasp�o ser usadas como lance)
(FGTSpode ser usado

.

( Onimas (BO) parcelas sem
islração e sem seguro)

.:. MAIS:(oonfwa com ()
epresenta)1te, abaixo)

RODOBE��)
CONSÓRCIO

.

Confira outros créditos

�E:PR.E�E:NT�NTEI···Silver··serViços··i...tda
F;!tua: .João Januàri.o Ayroso, no' 80 - sala 03 - Jaraguá Esquerdo

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.

REVENDEDORES -

Precisa-se. Tr: 371-
5176.

VENDEDOR Precisa-se,
de moto, c/ experiência.
Tr: 9117-8888 ou 376-
4309.

ROLANO INO. DE MAQ. E EQUIP. LTDA.

PRECISA-SE DE

REPRESENTANTES
COME'RCIAIS

Com empresa registrada para atuar na

área de ferramentas, para diversas

regiões do Brasil.

Tratar: 370·6001

SALÃO IDA UNISEX
Corte feminino/masculino

Estética completa
Massagem - Depilação
Manicure - Pedicure

Limpesa de pele
Novas linhas

Calterização
Gueratenização

Rua Victor Bramorski. 86, Centro - Massaranduba

Fone: 379-1078

II
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CLASSIMais
CORREIO DO POVO 1 3

HUMANOS

A RHBRASIL seleciona:
AJUDANTE DE MOTORISTA· Carteira de Habilitação "O".

ALMOXARIFE • Com experiência.

AUXILIARES E OPERADORES DE PRODUÇÃO. Para atuar em Jaraguá do Sul ou Guaramirim.
Não é necessário experiência profissional.

COSTUREIRA· Experiência em máquinas reta, overloque ou cobertura.

CRONOMETRISTA· Experiência em métodos, tempos e em levantamento de custos (mfnirno
dois anos). Conhecimento em informática.

ESCRITURÁRIO CONTÁBIL· Atuar com lançamentos contábeis.

ELETRICISTA INDUSTRIAL· Necessário experiência de um ano.

EMPREGADA DOMÉSTICA. Com experiência.

ENGENHEIRO MECÂNICO. Experiência em projetos de máquinas e programa Solid Works.

ESTAMPADOR· Experiência em estamparia.

FRESADOR CONVENCIONAL· Experiência na função e conhecimento em Leitura e

Interpreta�ão de Desenho.

MONTADOR DE PAINÉIS· Conhecimento ou experiência em montagem de painéis e em

elétrica.

OPERADOR DE CORTE· Experiência em preparação e serra fita.

OPERADOR DE INJETORA· Não é necessário experiência. Ensino médio completo ou

cursando.

OPERADOR DE MÁQUINA· Experiência em máquina flexográfica ou gráfica de rótulos.

OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR· Experiência na área.

OPERADOR DE GUILHOTINA· Experiência em empresa gráfica.

PREPARADOR DE AUTOMÓVEIS - Preparação de pintura e lixamento.

PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO. Experiência na área têxtil.

PROJETISTA· Curso técnico em mecânica ou em projetos. Domínio do software Solid Works.

, Experiência com projetos de máquinas (três anos) e em processos de produção.

RECEPCIONISTA! TELEFONISTA· Experiência em autocad.

REPARADOR DE INSTALAÇÕES
Atuar em empresa do ramo alimentício com pintura.

, SOLDADOR· Conhecimento em Leitura e Interpretação de Desenho e Solda Mig.

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO. Para atuar em empresa do ramo moveleiro.

TELEVENDAS· Necessário experiência.

TORNEIRO MECÂNICO '

VENDEDOR TECNICO (INTERNO)· Técnico em eletrotécnica completo ou cursando.

VIGILANTE· Atuar em Guaramirim.

Interessados comparecer à RHBRASII:.: '

r

(47) 273�5427

- Auxiliar de produção
- Impressor de flexografia

- Fresador

- Pintor de automóveis ou preparador de tinta

- Consultor de vendas para trabalhar em Jaraguá e região

(possuir veículo)
- Corretor de imóveis (possuir veículo)

,
- Fisioterapia (possuir conhecimento e mecânica

e ventilação pulmonar, residir em Jaraguá)
- Médico do trabalho

- Comprador (ramo metalmecânico)
- Motorista'mopp

R. João Marcatto, 260 - si 01 - Ed. Tower Center - Jarag,uá do Sul/SC

TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

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

E AGORA, COM APENAS

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

E MAIS COMPLETO DIÁRIO

REGIONAL NA SUA CASA!

'It
CORREIO DO POVO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PINTURAS ESPECIAIS MATERIAIS

Ai1II_.
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,ftT.Ptlil:'Waldemar Grull(i'i!:;'1ª�5
Jaraguá do sul/se

.

C onheça OS segredos das diversas técnicas de pinturas e texturas

especiais, que vão renovar sua casa.

Fonte: www.casaecia.arq.br Economia aliada com bom gosta, que você mesmo pode fazer!

TÉCNICAS ESPECIAIS FÁCEIS DE FAZER!

Faça você mesmo é 'a palavra de ordem quando se trata

de mudar o ambiente com rapidez e bom gosto. Em

poucas horas você poderá dar um aspecto mais
\

personalizado e sofisticado a um ambiente; aquele toque

que faltava mesmo! Algo que o faça parecer com você e

corri seu estilo, onde você escolhe a técnica, as cores e o local onde a pintura será feita.

Aquele ambiente que já cansou ou que parece precisar de uma
revigorada, vai parecer realmente outro com pequenos gastos e

em poucas horas.

É só você querer, veja como as paredes ganham outro aspecto! Você

pode até dar um toque especial com um border de estêncil sobre um

fundo esponjado como no detalhe à direita.Muitas dessas pinturas já
existiam no passado, algumas há séculos, e agora 'retornaram à moda,

associadas a outras técnicas que a nossa inventividade atual permitiu
criar.

Existem tipos de pinturas apropriadas à paredes de alvenaria e outras mais destinadas à móveis e objetos, por exemplo:
Paredes: Marmorizado, manchado, esponjado, estuques (feitos com argamassa ou massa e têm textura, relevo), ragging (uma

espécie de manchado feito com trapo de pano batido com um pouco de tinta sobre a superfície), espatulado, escovado, etc.

Móveis e objetos: Marmorizado, pátina, decapê, douração, etc.

Algumas fábricas possuem linha própria para esse tipo de pintura, mas a beleza natural vem
do trabalho artesanal que você pode fazer com facilidade.

Muitas são as técnicas e sempre ocorre uma novidade criada por algum artista ou artesão.

Você não precisa conhecer todas e nem os seus nomes,já que os mesmos e as técnicas são'

muito parecidos entre si. Deve apenas saber que tem a sua disposição um leque de opções
bem variado para concretizar suas idéias e seus projetos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R$ 00,
POR MÊS

.

Criação de revistas em
..

quadrinhoseducaHva�e
promocionais, cartilhas infan�is
e personagens.

Criação de revistas em

quadrinhos e cartilhas de
treinamentos, manuais e

personagens.

Criação de informativos,
revistos, jornais e releoses com

fotografias para imprensa.

· ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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275-3387
R: Reinoldo Rau, 289 - SI. 01
Centro - Jaraguá do Sul - SC

Manipulação de fórmulas médicas
Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

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

Receituário
ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

. farmácia de manipulação
www.receituario.com.br

T·#-�
WING TSUN

ARTE MARCIALI CHINESA

* A OPORTUNIDADE' DE APRENDER A
RELAXAR EM SITUAÇÕES

DE ALTO STRESS OU PRESSÃO

* TÉCNICA DE DEFESA INTELIGENTE

*TÉCNICA SEM USO DA FORÇA FíSICA

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL
PELOS MESTRES DA ALEMANHA:

HANS-JURGEN REMMEL
ANDREAS GELLER

MUITO '+ SAÚDE

MARILENE NEGHERBON

(47) 371-5176 ou 9118-8386

Av. Getúlio Vargas. 49 Sala 105 - Em cima Banco Unlbanco

CD
HERBALIFE

SAÚDE Bc INFORMAÇÃO
BLITZDEFENCE PARA MULHERES

As situações de defesa para mulheres e homens na maior parte são essencialmente diferentes, o
Blitzdefence oferece para cada um, uma estratéqia especifica e ainda fica fiel a filosofia, de evitar

situações perigosas e terminar conflitos,se possfvel.sem violência.
Uma diferencia essencial entre defesa para homens e mulheres é o agressor em potencial. Este é no

caso de homens na maioria um estranho, e violência contra mulheres ocorre em 75% dos casos no

circulo de conhecidos. Mesmo que a maioria dasmulheres tenham medo de andar sozinhas em um

parque a noite,as situações mais perigosas ocorrem no dia-a-dia

Amotivação para um curso de defesa pessoal para asmulheres geralmente é igual:
Elas não querem estar nos meios de comunicações como vitimas de brutalidades. Nisto a defesa

pessoal é muito mais que o evitar os confrontos corporais. Defesa pessoal significa se defender e

também de situações.inocentes" do dia-a-dia.

-.,

Defenda-se,por exemplo,de piadas sexuais ou se alguém que quer agredir verbalmente.

,

Não deixe, que homens testem seu limite, enquanto eles lhe encaram ou lhe elogiem de forma

desavergonhada.
, Muitas mulheres não sabem como devem reagir, sendo que elas já tem um "sistema de alarme': que
informa quanto há perigo.Você também tem este sistema,e de serie.
É sua intuição. Ela avisa, em situações criticas, a mente medita e sua educação proíbe de ser rude. Nisto

você sempre deve ouvir sua intuição. Ela é sua melhor conselheira e único parâmetro em situações
perigosas.
Blitzdefence do VVingTsun é algo de sentimento. Seu sentimento lhe da o sinal de alerta,' siga
automaticamente o próximo passo do conceito: Use da retórica apropriada e linguagem corporal, para
eliminar logo no inicio o problema.
Somente se isto não ajudar,vira um confronto corporal,

'

Que você usara técnicas eficazes de WingTsun.

Jacson Rudolfo Rekowsky
Instrutorda OEWTB paraWingTsun

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

TEMOS TRATAMENTO
ANTITABAGlSMO

9955-0230 / 376-0698
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