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Obra milionária para a Saúde
será retomada segunda-feira

CentroVida: tudo �.b��dOriado,jogádo, tão confuso como o processo que levou à paralisação das obras realizadas em ritmo acelerado antes da eleição
i-,'

Uma obra que consumiu mais de R$ 800mil até agora, feita a

toque de caixa 'antes das eleições e depois abandonada por,-,;\<.'" .

falta de pagamento, será retomada na semana que vem pela
prefeitura de Jaraguá do Sul. O Centro Vida, criado para
desafogar e melhorar o atendimento de especialidades

médicas, ainda tem muitas goteiras, alguns problemas de
estrutura, mas a prefeitura não tem mitra saída: dentro de 30 dias
será obrigada a transferir o Posto de Atendimento Médico, que
funciona rio mesmo prédio do INSS. A mudança vai ser precária:
até osmóveis antigos seguem junto. • PAGINA 5
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Malwee goleia, viaja hoje e

já sonha com o tri inédito

•

Xoxo marca um dos gols da vitória de 7xl sobre a Ulbra.Á Malwee,
que terminou em segundo lugar, vai para Carlos Barbosa atrãs do
tricampeonato inédito.A UCS goleou o Cascavel por 8x4 e ficou com a

outra vaga.Os adversários serão conhecidos hoje '. PAGINA 7

ESCOLA PÚBLICA

Baixa aprovação pode provocar
novo concurso para professor em':.SC

, ., .
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Armadilhas do poder
Nada como o poder para

pôr' à prova concepções e

ideologias políticas. Nos
oito anos de reinado tuca

no, o PSDB revelou-se um

neoliberal convicto, rele �

gando os fundamentos da
Social Democracia que

gerou a legenda. Em dois
anos no governo central, o

PT é um novo e diferente

partido. Abandonou a

retórica socialista, susten

tada durante mais de 20

anos, e aderiu à lógica
administrativa. Negocia
com o "famigerado" FMI,
paga religiosamente as

parcelas da dívida, discursa
favoravelmente ao merca

do e, sem nenhum pudor,
abre espaços aos adversá

rios, em nome da governa
bilidade.

O PSDB, que nasceu

para ser um anjo Gabriel -

surgiu da dissidência do

PMDB, recrutando as

melhores cabeças pensan-

FRASES

tes do partido -, aos pau
cos , transformou-se num

frankstein. Capitulou
diante da ofensiva neolibe
ral do PFL e desfigurou-se
de tal forma que, hoje, é

quase impossível distinguir
um do outro. As 'imposi
ções da governabilidade'
justificaram a alteração de
rota e a aproximação com

resistentes. Pelo lado do
PT, no primeiro momento,
a revolta interna foi
combatida com rigor do
radicalismo soviético: uma

senadora e três deputados
federais foram expulsos.
Um duro recado da

direção nacional aos

companheiros socialistas.
Não se trata de interferên-

� Esperava-se que não traíssem os princípios
das legendas, tampouco os conceitos sobre o

poder e de como exercê-Io

os ex-adversários durante o

regime militar. Na outra

ponta do especto político,
o PT, assim como outros

partidos socialistas do,
mundo, resolveu adequar
se à sensatez da vida real e
reviu as teses pragmáticas.

No caso do PSDB, as

reações às mudanças de
rumo foram tímidas e os

anos de glória no poder
trataram de sepultar os

eia nas questões internas

dos partidos, mas de crítica
ao adesismo oportunista e

à distância entre a .inten

ção e o gesto dos líderes. O

tempo foi extremamente

exíguo para alterações tão
substanciais.

Não obstante, nenhum
brasileiro tinha a ilusão de

que, no poder, os partidos
manteriam a linha progra
mática defendida na

oposição, nem que seriam

a panacéia aos infinitos e

complexos problemas deste

país continental. Todavia, .

esperava-se que não traíssem

os princípios que constituíram

as legendas, tampouco os

próprios conceitos sobre o

poder e de como exercê-lo. Ar.
acomodações ao status'quo
apenas reforçam as críticas

acerca da verdadeira intenção
da classe política: quer o poder,
simplesmente.

O bom dessa história toda
é que o povo está aprendendó
com a política e com os políticos
e não mais se deixa levar pelos
discursos ensaiados para

engambelá-lo. Nas eleições, dá
o troco à frustração e manda

para casa velhos caciques. É a

lógica da democracia rede
finindo os espaços e aper

feiçoando o processo, que s6

estará completo quando povo
e políticos se respeitarem e

estabelecerem uma agenda
comum para o país.

"Continuemos a torcer pelo nosso vizinho, cuja recuperação é boa para todos, mas o que
aconteceu lá foi um colapso':

• Da jornalista Miriam Leitão, na sua coluna de ontem em "O Globo'; a respeito da moratória argentina

Mundo I Pessoas & Fatos I
� CHECHtNIA

Resistentes prometem
continuar a guerra
Rebeldes .chechenos prometeram dar

seqüência à guerra separatista contra a Rússia

depois da morte do líder,Aslan Maskhadov, que
morreu depois de ter sido cercado por forças
especiais russas num bunker na Chechênía.
Parlamentares russos celebraram a morte de

Maskhadov, interpretando-a como um sinal de

que a Rússia está no caminho certo na campanha
contra o terrorismo. "Com a violenta morte de

Maskhadov, iniciou-se um novo período na

história moderna do confronto militar entre
russos e chechenos durante o qualnão haverá

negociações nem o fim da guerra'; escreveu
Movladi Udugov, um ideólogo rebelde.

� IRAQUE

Encontrados41 corpos,
entre eles duas crianças
Forças de segurança do Iraque encontraram

ontem 41 corpos em dois locais diferentes do

pais.Algumas das vítimas são soldados iraquianos
que teriam sido seqüestrados e mortos pela
resistência. Em um campo perto de Rumana, 26
corpos foram encontrados alvejados. No final de
fevereiro, o Exército dos Estados Unidos lançou
uma ofensiva na região com o objetivo de acabar
com os bolsões de resistentes. Outros 15 corpos

'

(entre eles três mulheres e duas crianças, todos
decapitados) foram descobertos em Latifiya. As
mortes aconteceram dentro de uma base
abandonada do Exército.

� IRAQUE

Ministro sai ileso de
ataque da resistência
Homens armados atacaram ontem, em Bagdá,
o comboio do ministro do Planejamento
iraquiano, Mehdi ai Hafidh. Um segurança foi
morto, mas o ministro saiu ileso. AI Hafidh é um
dos principais políticos na atualidade emilitante
ativo no processo de reconstrução do pais. A

resistência. tem realizado uma série de
atentados cémtia'pollticQS';'l\Ja,,$egúiida�feita:i;o. .

general Ghazl Moh�rrimed,'êfÔ DeVpartamento
de Imigração do Ministério do Interior, fol
assassinado.Ontem, resistentes detonaram um

caminhão de lixo no complexo do Ministério
da Agricultura. O segundo atentado ocorreu

perto de uma baseamericana em Abu Ghraib .

� LlBANO

Pa�lamento indicapremiê
demissionário próSíria
o Parlamento indicou ontem o primeiro-ministro
demissionário,OmarKarami, um politico pr6-Slria,
para formar o novo governo. Um total de 69
deputados, dos 128 membros, escolheu Karami
em consultas com o presidente Emile Lahoud,
pr6-Srria, que agora deve confirmar Karami, que
se demitiu na semana passada sob pressãopopular
e da oposição. Parlamentares da oposição não
nomearam ninguém para liderar o governo, mas
entregaram a Lahoud. uma lista com reivindica

ções.Entre elas, a renúncia de chefesde segurança
e que as autoridades revelem quem esteve por
trás do assassinato do premiê Rafik al-Hariri.

� FILIPINAS

Doceenvenenadomata
27 criançasém escola
Pelo menos 27 crianças morreram e 100 foram

internadas depois de comerem um doce

aparentemente envenenado em uma escola do
sul das Filipinas. "Muitas crianças disseram ter

comidoapenasdois pedaços, poisogosto eramuito
amargo. Os efeitos foram sentidos de cinco a dez
minutos depois;disse Harold Gallego, médico do
h6spítal para onde fbrélmJévadéls 47. c'rian.ça�;-As
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maís de 100 triélnçéis afeiadi;l's foram Sotbrridas
em quatro hospitais próximos da escola Amulher
que vendia o doce também foi internada.

Investigadores colheram amostras da mandioca
servida para que seja analisado por especialistas.

.

.. i��XEL

Denúncia de cumplicidade
entre goyerno e colonos
Uma investigadora que apurou o esta

belecimento de mais de 100 postos avançados
ilegais de assentamentos judaicos naCisjordânia
denunciou a ampla cumplicidade dos governos
israelenses e recomendou que a procuradoria
geral investigue muitos dos envolvidos. A

investigação encomendada pelo governo foi
conduzida pela ex-procuradora-geraITaliaSasson,
queapresentou os resultadosdo trabalhoontem.
Ela alertou para a necessidade de adoção de

medidas drásticas para remediar a situação e

preservar a dernocrada no pafs. Um funcionário
do governo comentou que os postos ilegais não
seriam removidos tão cedo.
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SUA OPINIÃO

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

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

"Os juízes são uns

'd "
meti os ...

Elias Mattar Assad*

Principio registrando várias manifestações que aos poucos iremos

trazendo aos leitores. A de hoje, que me perdoe o Juiz paranaense Dr.
Gamaliel Seme Scaff (substituto em 2Q Grau), deve ser publicada na
íntegra. Uma pérola: " .. .li sua crônica acerca da prisão de um profissional
da advocacia ocupante de um cargo de relevo e observei também o seu

raciocínio posto em termos percentuais com o qual, friso desde logo,
concordo. Apenas uma ínfima parcela de cada classe tem sido posta em

acusação, por vezes procedente, por vezes não, todavia execrando-se a

todos perante a opinião pública sem distinção e ressalva aos demais

integrantes da classe, fazendo parecer que todos são cúmplices.
Omesmo raciocínio já fiz também em relação amagistratura nacional

em que num contingente de cerca de 15 mil juízes; não mais que meia
dúzia de "Nicolaus" e "Mattos" parecem ter se tornado paradigma de
todooJudiciário;O valor dos honestos nunca é lembrado. Mas, quem se

interessa? Por vezes tenho a sensação de que paira umamaquiavélica
intenção de bastidores de causar uma espéciede "nivelamentopor baixo"
das forças de alguma referência intelectual do país e isto em relação não
só a juízes, como também a advogados, promotores de justiça, médicos,
parlamentares e jornalistas, lançando uns contra outros numa ciranda em
que todos são perdedores, inclusive oBrasil. Isto gera uma sensação de
desalento, desânimo, de que não adianta lutar, mas que não é verdadeira.

Sempre fui adepto do respeito como base a toda e qualquer relação como
forma de fazê-la subsistir, seja profissional, de amizade ou mesmo

- sentimental, etc. Sem respeito, nenhum relacionamento perdurará pois
não haverá uma comunicação honesta e de boa qualidade. Enquanto o
respeitomútuo não impera, o Judiciário ganha rótulos e umControle

Externo, oMinistério Público corre o risco de ser amordaçado com a lei

do "cala a boca", aOAB desmoralizada e a imprensa censurada. Como
estamos divididos não enfocamos essas agressões como um todo que

pode ameaçar nossa estrutura social, preferindo antes,' dar vazão a

mesquinhos e inauditos sentimentos de vendetas numa espécie de
infantilidade tardia a exemplo do "bem feito" tão do gosto das crianças,
afinal os juízes são uns "metidos", os promotores uns "intrometidos", os
advogados uns "oportunistas desonestos", os jornalistas uns "falseadores
da verdade" epor aí vai.

Um lamaçal num vale ou uma campinha verdejante numa colina
podem ser vistos da ótica de um porcino ou dê'uma águia. A diferença
resideapenas na elevação com que émirado o foco. Elevação e respeito
para 2bm ó� homens � rrltilhei-es dé bd�voÍitàde às quais são limaioria

.

neste pàis e estão nas verdejantes colinas da grandeza de carátet-porém,
raramente enxergados. Escolhamos "o que" olhar e "de onde." olhar. É o
que penso ...

"

Queremos parabenizar amagistratura nacionalpor terem seus quadros
juízes com a.sensíbílídade e visão de mundo aqui evidenciadas.

Jp��!sidente da .Associação Paranaense dos Advogados
Criminalistas.
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... Cons�qüência
Não resta dúvida que a invasão de

mosquitos, que está infernizando a

população de Jaraguá do Sul e região
nos últimos dias, é conseqüência do

desequilíbrio ambiental. As constantes

agressões ao meio ambiente -

desmatamento, capina química,
principalmente, entre outras - afetaram
sobremaneira o ecossistema, reduzindo
a população dos predadores naturais
dos mosquitos e outros insetos.
É a natureza retribuindo ao ser

humano a atenção e o respeito
dispensados nos últimos anos.

... Café da manhã
o presidente da Câmara de Guaramirim,
Marcos Mannes (PSDB), será o anfitrião
do "Café com os presidente das

Câmaras'; marcado para amanhã, às
8h30, no Restaurante Avenida. Na

oportunidade, receberá os presidentes
e vice-presidentes das Câmaras de
Vereadores da microrregião para
discutir a reativação da Associação dos
Vereadores do Vale do Itapocu.
Em 2001, o então presidente da
Câmara de Corupá, Hermann

Suessenbach (PMDB), tentou recriar a

Associação de Vereadores da região.

... Habitação
Fontes da Prefeitura de Jaraguá do Sul
informaram que o prefeito Moacir
Bertoldi (PL) determinou à Secretaria
de Habitação que estabeleça meta de
se construir 1,5 mil unidades
habitacionais - casas e apartamentos
populares -, durante os quatro anos de

administração.
Recursos? Segundo as mesmas fontes,
Bertoldi ordenou que a equipe da
secretaria inicie os contatos com os

órgãos governamentais e se certifique
dos programas para a área, "de

preferência verbas a fundo perdido':

... Nomeações
Para um governo que prometeu - em

campanha - reduzir em 50% o

número de cargos comissionados na

Prefeitura, as nomeações feitas até o'
momento contradizem os discursos.
Na administração do ex-prefeito Irineu
Pasold (PSDB) eram oficialmente 372
servidores em cargos de comissão.
Atualmente, o número de
comissionados está próximo de 300.
Dizem que a maioria dos nomeados é
de apadrinhados de lideranças dos
partidos coligados,"que quase impõem
as contratações':

... O meu Deus
E aí, existe ou não o tal relatório final da
CEI (Comissão Especial de Inquérito) dos
Hospitais? Independente da resposta, a
confusão criada pelos vereadores que

integraram a comissão é fruto da falta
de compromisso' parq com a

comunidade e revela a distância entre

os discurso em favor da saúde e a

prática.
Talvez a atual legislatura possa resgatar
um pouco o respeito da Câmara de

Jaraguá do Sul, esclarecer o disse-que
disse e concluir os trabalhos da CEI,
dando satisfação a quem de direito.

MUDANÇA

Câmara aprova projeto que
reduz o auxílio-profissional

� Valor da bolsa
concedida aos

servidores passa de
80 para 50%

CORUPÁ - A Câmara de
Vereadores aprovou por una

nimidade, em primeira votação, o
projetoquereduzo auxílio-profissional
cõncedido pela' Prefeitura aos

, se,�y,idores públicos efetivos. A

proposta, encaminhada pelo prefeito
ConradoMüller (PP) no último dia
15, diminui para 50% a contribuição
da administração municipal sobre o
valor damensalidade dos funcionários
matriculados em curso superior. Até
o ano passado, a Prefeitura arcava

com 80% do valor das mensalidades.
Antesmesmo de ir à votação, o

projeto já vinha causando polêmica
nomunicípio, principalmente devido
à defasagem no reajuste do salário
dos servidores, que ficariam ainda
mais comprometidos. Quando o

projeto foi encaminhado para a

Câmara, os servidores - amaior parte
professores acadêmicos de pedagogia
- participaram da sessão em que foi
'lida a proposta para pressionar os
vereadores a votarem contra.

Na ocasião, o prefeito justificou
que com a mudança um número

maior de funcionários passaria a:

receber o benefício. "Tivemos a

CESAR JUNKES

Prefeito [ustlflcou que projeto beneficiará maior número de funcionários

informação de que algumas pessoas
não conseguiram recebero auxílio no
ano passado, por isso resolvemos
diminuir o valorpara poder atender a
todos, até porque nosso orçamento é

reduzido", afirmou.
O projeto também prevê que o

auxílio de formação profissional
corresponderá a 30% do valor da
mensalidade nos casos de

especialização emestrado. Para poder
receber o benefício, o servidor não
poderá ser beneficiário de qualquer
outro auxílioou bolsa e deverá exercer

função afim como auxílio requerido.
Após a cónclusão do curso, o

funcionário beneficiado também
deverá permanecer no cargo público
pelomenosnomesmoperíodoemque
recebeu a bolsa de estudo e ressarcir o
auxílio recebido caso houver
rompimento de contrato.

A segunda votação do projeto de
lei acontece na próxima sessão, na
segunda-feira.

I HIDRELÉTRICA - Também

Kutscha, entrou com pedido de
esclarecimento sobre a implantação
de uma PCH (Pequena Central

Hidrelétrica) na localidade de Rio
Bruaca. Nos próximos dias,
representante da prefeitura deve ser
convocado aparticiparde sessão para
falar sobre o projeto, que vêm

causando polêmica pelas questões
ambientais, já que prevê a construção
da usina em área de preservação

CAHOLlNA TOMASELLI

permanente e comprometeria os

na sessão de segunda-feira, o
-

recursos. hídricos da Cachoeira da
vereador Loriano Costa (PSDB), o Bruaca.

Guaramirim poderá ter Conselho dos Direitos da Mulher
GVARAMIRIM - A Câmara de

Vereadores aprovou por
unanimidade, na sessão de terça
feira, a indicação da vereadora
Maria Lúcia Richard (PMDB) para
criação do ConselhoMunicipal dos
Direitos da Mulher. O documento
será encaminhado ainda essa

semana ao prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL), que poderá acatar ou
não o pedido.

Na opinião de Maria Lúcia, a
primeiramulher a ocupar uma vaga
no Legislativo domunicípio depois
de ter concorrido três vezes ao cargo,
é de fundamental importância que
se criem políticas públicas voltadas
às mulheres, "muitas marginalizadas
e vítimas de violência", para que
tenham seus direitos garantidos. "Eu
consegui alcançarmeu espaço, mas

tenho que lutar para que todas

consigam conquistar seus espaços na
sociedade. Para isso, no entanto, elas

precisam participar e se organizar",
defendeu.

Nos próximos dias, a vereadora
informou que pretendemarcar uma
audiência com Peixer para tratar do
assunto. "O Executivo tem que
acatar a indicação, mas acredito que
o prefeito também julga importante
a proposta", disse.

Maria Lúcia também
mencionou que acompanhou o

processo de criação do conselho em
Jaraguá do Sul, instalado na semana
passada, e a cerimônia de posse, que
teve participação da presidente do
Conselho Estadual, Zuleica Lenzi.
"Ela apresentou dados relevantes e

até mesmo assustadores sobre as

mulheres, especialmente com

relação à violência e ao salário, mais
baixo que o dos homens",
comentou.

Na mesma sessão em que foi
aprovada a indicação, justamente
nó Dia Internacional da Mulher, a
Câmara também homenageou duas
importantes personagens da história
domunicípio, lembrou a vereadora.
A delegada Jurema Wulf, que
recentemente assumiu a Delegacia
Regional, e a aposentada Alzira de
Souza; cjue há muitos anos presta
serviços voluntários, inclusive como
presidente da Ação Social do
município. "São duas mulheres de
destaque, tantopelo esforço pessoal
de cada uma e como exemplo de

profissionais, mães e esposas",
elogiou.

Maria Lúcia: "Enquanto mulher,
tenho que defender essa bandeira"

PSDB discute com filiados se

apóia ou não governo Bertoldi

JARAGUÁ DO SUL - A
Executiva. do PSDB abrirá a todos
osmembros do Diretório a discussão

sobre o posicionamento do partido
com relação ao governo Moacir
Bertoldi (PL). A decisão foi tomada
na manhã de ontem em reunião

da Executiva, que marcou o

encontro para o dia 3 de abril, a

partir das 8h30, em local a ser

definido. A informação é do vice

presidente Antônio Eckert, que
comandou a reunião no lugar do
presidente Célio Bayer, que está

fora da cidade.
Eckert fez questão de frisar que

na reunião do Diretório será não

apenas debatido, mas votado e

decidido se o partido apoiará ou
.

não a administração municipál. A
definição dará a orientação para a

'atuação dos dois v�readores
tucanos - Afonso Piazera Neto e

Eugênio Garcia - na Câmara

Municipal, principalmente com.

relação aos projetos encaminhados
pelo Executivo.

Na pauta do encontro,
também será decidida a postura
do PSDB com relação aos filiados

que ocupam cargos comissionados
ou gratificados na administração
municipal. A tendência é que
tenham que optar pelo cargo ou

por permanecer filiado. "Na

convocação para a reunião, vamos

pedir aos membros do diretório

que comuniquem o maior

número de filiados possíveis",
disse, acrescentando que o

partido tem aproximadamente 1,3
mil filiados.

RAPHAEl GÜNTHER

•

Eckert:"Situação de filiados que ocupamcargos no governo será definida"

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

o sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção
e do Mobiliário de Jaraguá do Sl)I, Guaramirim, Corupá,
Schroeder e Massaranduba, convoca os trabalhadores da

categoria, para se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 19 de março de 2005,
às 8h30min em primeira convocação ou ás 9 horas em

segunda convocação, com qualquer número de
associados presentes em sua sede social social, na rua

Presidente Epitácio Pessoa, 345, ria cidade de Jaraguá do

Sul, SC, para déliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Eleição de Delegados para 11" Plenária Estadual da CUT/
se a ser realizada nos dia 13, 14 e 15 de abril de 2005.

, )
Jaraguá do Sul, 09 de março de 2005,

Rolando Petry - Presidente.
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Vice-governad_or garante se
no Programa Luz para Todos;

FLORIANÓPOLIS - O programa
Luz para Todos em Santa Catarina
deverá ser lançado nos próximos
dias. A participação do Governo
do Estado foi discutida na ontem,
em reunião realizada no gabinete
do vice-governador Eduardo
Pinho Moreira. Participaram do
encontro o presidente da Eletrosul,
Milton Mendes; os diretores
técnicos Eduardo Sitônio, da
Celesc e Ronaldo Custódio, da
Eletrosul; e coordenadores da·
área.

O Luz para Todos tem

investimentos dos governos Federal
e Estadual, Ceiesc, Iguaçú Energia
e Cooperativas de Eletrificação
RuraL No total serão atendidos 17
mil domicílios catarinenses. O

programa vai beneficiar na

primeira etapa 7.110 residências, e
em etapas futuras, outras 9.890.

O programa foi idealizado em 2003,
e lançado em Santa Catarina, no
mesmo ano, com a presença da
Ministra de Minas e Energia, Dilma
Roussef e do governador Luiz

Henrique. A participação do
Governo do Estado está em torno

de R$ 18 milhões, ou 30% do total
dos investimentos previstos no

programa.
O vice-governador prometeu

empenho na liberação do termo

de compromisso, que se encontra

para análise na Procuradoria Geral
do Estado (PGE). Eduardo
Moreira afirmou, ainda, que vai
tratar do assunto com Luiz

Henrique para . agilizar o

lançamento do programa.
FLORIANÓPOllS/SIC

o encontro do vice-governador (c) com o presidente da Eletrosul (dir.)
;

TAM anuncia que também vai
reduzir o preço da passagem

DA REDAÇÃO - ATAM
anunciou ontem uma redução de
60% nos preços das tarifas das
passagens aéreas durante o período
de Páscoa. O presidente da TAM,
MarcoAntonio Bologna, informou
ainda que os preços das companhias
aéreas devem ser realinhados ainda
neste semestre e ficar entre 10% a

15%mais baratos. Ele negou, porém,
que a promoção anunciada pela
TAM seja uma "guerra de tarifas"
com a concorrência. Varig e Gol
anunciaram tarifas mais baratasnos
últimos dias. Segundo Bologna, os
preços das passagens aéreas cairão

por causa do ganho das companhias

com a desvalorização do dólar e

como crescimento domercado. Na

avaliação dele, as empresas terão

ainda de reduzir os custos para
sobreviver num mercado mais

competitivo. "Não existe urna guerra
de tarifas. As empresas estão

realinhando suas tarifas", disse. A
Gol anunciou nesta semana uma

redução de seus preços em 56%,
justamente por causa da queda do
dólar. A Varig reduziu as tarifas
apenas no período da Semana Santa
em até 70%. A TAM é a líder do
mercado, comparticipação de 42%.
A empresa se beneficiou com a

saída da Vasp domercado,

COMUNICADO

Solicitamos o comparecimento do Sr. Ivo Ronchi inscrito no CPF
773934.659-49 e na CTPS 35016- série 0013-SC, para que compareça

.

no escritório da Empresa Fábrica deEmplementos AgrícolaTadeu Ltda.,
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 75814079/0001-93
situada na Rua: Benjamim Constant s/no, Massaranduba, para tratativa
do assunto de vosso interesse, no prazo de 24 horas.
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ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Donini, Breithaupt e Bretzke
dão "aula" em debate na Acijs

MARILAINE MACIEL
(ESPECIAL PARA o CORREIO)

.... Foi na abertura
dos Núcleos Setoriais
2005. Até sucessão

familiar foi discutida

}ARAGUÁ DO SUL -:- A Acijs/
Apevi realizou esta semana o

primeiro debate para a abertura das
atividades dos Núcleos Setoriais. Os
núcleos setoriais existem no Brasil

_
desde 1991, através de um projeto
de cooperação entre as Associações
Comerciais e Industriais de
Blumenau, Brusque e Joinville com
Câmara de Artes e Ofícios de

Munique e Alta Baviera que
criaram os primeiros nucleados.
Em 30 de maio de 1994 a ACIJS
fundou o primeiro núcleo
denominado Núcleo de Fibra de
Vidro e Modelação, atual Núcleo
da Metalmecânica. Hoje a entidade
soma 15 núcleos, fomentando o

associativismo e propondo aos

nucleados novos caminhos para o

sucesso empresarial.
O debate ofereceu à platéia

uma verdadeira aula de

administração empresarial. Teve a

participação dos empresários
Vicente Doriini, Bruno Brei

thaupt e Guido Bretzke (mod
erador), explanando assuntos de

gestão competitiva, sucessão

familiar e .responsabilidade
sociaL

Os debatedores Vicente
Donini e Bruno Breithaupt, ambos
ex-presidentes da ACIJS, são

grandes empresários e têm

trajetórias de conquistas através
da sucessão familiar, característica'
comum na região. Um dos

principais focos do debate foram
os crescentes índices de
"mortalidade" das empresas de

pequeno porte. Os debatedores
apontaram as falhas gerenciais
como principal motivo para a

falência, seguido pelas causas

econômicas, conjunturais e de

tributação. Para Vicente Donini

o debate de segunda-feira na Acijs abriu as atividades dos Núcleos Setoriais em 2005

.

a longevidade das empresas está
ligada a um aculturamento. "O
Brasil tem 50 anos de

industrialização, e cresceu muito
mais do que os 50 primeiros anos

da Europa", comenta o'

empresário.
A falta de planejamento na

abertura do' negócio e de
conhecimento do mercado que
se vai atuar leva o empresário a

não avaliar corretamente dados
vitais para a sobrevivência do

empreendimento, como a

existência de concorrência, o

campo negociável, o potencial
dos consumidores, entre outros.

Bruno Breithaupt, afirma que a
.

mortalidade no varejo também
está diretamente ligada à falta
de controle. "Mesmo que seja
pequeno negócio, precisa passar
seus custos, controle e fluxo de
caixa. Tem de saber a

rentabilidade por produto, para
ter competitividade e viabilidade

econômica", salientou.
Segundo dados do Sebrae

SC, metade das empresas
brasileiras deixam de existir antes
de completar dois anos de

atividade, 60% não chegam aos

B�uno fala sobre os estoques
Ainda no debate,. Bruno

Breithaupt mostrou preocupação
com a questão dos estoques.
Segundo ele, para o sucesso de um

negócio, o fluxo de caixa deve ser
feito diariamente. "O empresário
tem de saber o resultado da

empresa. No varejo a grande conta
é estoque, tem que ser controlado,
'para conhecê-lo e aumentar sua

rentabilidade", afirma. Vicente
.

Donini compartilha da opinião de
Bruno e complementa: "O pior
negócio é manter estoque, ele é

perecível."Usar o dinheiro do capital
de giro para investimento também é

um erro grave. Segundo os

empresários, deve-se avaliar que o

capital de giro é dinheiro a curto

prazo e o investimento vai para o

imobilizado (longo prazo). Quando
o assunto é sucessão familiar os

debatedores são categóricos: tem

,:'1,
L

de haver profis-sionalismo e a

capacidade de gestão. "Uma
empresa não pode ser paternalista",
afirma Bruno Breithaupt. Vicente
Donini anunciou sua sucessão, para
março de 2007, e Bruno Breithaupt
diz estar em processo de sucessão

para a quarta geração de
administradores familiar. Na

questão responsabilidade social,
Vicente Donini argumenta que nos
Estados Unidos os valores

correspondentes a trabalho sociais
são encaminhados às

universidades, que fazem a

distribuição em ações sociais. Já no
Brasil a empresa oferece aos

colaboradores os benefícios que o

governo não proporciona.
O empresário finalizou o

debate argumentando: "Ninguém
bas ta a simesmo". Uma referência
ao associativismo, em que o sucesso

pode ser para todos.

quatro primeiros anos. Um fator

amplo discutido pelos
empresários foram as altas taxas

aplicadas às empresas de

pequeno porte, úwiabilizando

assim o negócio. Para Vicente é

necessário que haja uma reforma

profunda para aqueles que

querem empreender. Ele afirma
que a questão é conjuntural:
45% do faturamento são para

encargos, 27% para impostos, 8%
contribuição compulsória e 7%
financeiros". E finaliza: " Não
existe pequeno empresário, existe
empresário que maneja uma

empresa pequena , todos se

submetem às mesmas regras, às

mesmas leis e aos mesmo

tributos."
Um exemplo da grande

dificuldade para a sobrevivência
das empresas é a Medida
Provisória 232, que atinge
diretamente as microempresas do
setor de serviços. A base de
cálculo da Contribuição Social
sobre Lucro Líquido (CSLL) e do

Imposto de Renda de Pessoa

Jurídica (IRPJ) subirá em até

40% do faturamento, sendo que
houve aumento também na

contribuição para o Programa de

Integração Social (PIS) e na

Contribuição para o

Financiamento da Seguridade
Social (Cofins):

Para Bruno Breithaupt "é
'. preciso reavaliar a situação de
recolhimento de alguns impostos.
O ICMS, PIS e COFINS são

cobrados no mês seguinte ao fato

gerado", ou seja, com a mudança
de mercado, aumenta o prazo das
vendas e o recolhimentos dos

impostos 30 dias após a mesma. "O

governo precisa rever prazo de

recolhimento, ele tem superávit
mensal de impostos. Este imposto
tira capital de giro e torna a empresa
menos competitiva." Sendo assim,
os altos tributos, impostos excessivos
e burocracia são fatores

importantes quando um

empreendedor pretende abrir o

próprio negócio. As dificuldades
é que levam à informalidade.
Para Vicente Donini, a

ínformalídarle é um dos piores
males para uma empresa, é penosa
e danosa para a durabilidade do

empreendimento, mas para
formalizar"é preciso se capacitar",
afirma.

Produção industrial cai emjaneiro
DA REDAÇÃO - A produção

industrial brasileira caiu 0,5% em

janeiro, na comparação com o mês

anterior na série livre de influências

sazonais, o que foi interpretado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) como uma

acomodação, depois do avanço de

1,2% registrado em dezembro.

Segundo a pesquisa Produção
Industrial Mensal, divulgada nesta

quarta-feira, houve crescimento de 6%
em relação a janeiro de 2004, o17º
seguido neste tipo de comparação,
graças àmelhora domercado interno.
O IBGE nega que o resultadomostre
umamudança da tendência positiva
do setor. No entanto, o dado indica

que o crescimento será menor neste

ano do que em 2004.
'Até aqui a gentenão tem essa

interpretação (de que há um retrocesso

na indústria). As exportações

continuam fortes, o índice de

emprego na indústria continua

crescendo... Esse conjunto de índices,
não só do IBGE, leva a supor que o

ritmo nos próximos meses será

provavelmentemenor do que no ano
passado" - diz o coordenador de
Indústria do IBGE, Silvio Sales.A taxa
anualizada, ou seja, o indicador acu
mulado em 12meses, prossegue traje
tória de alta: ficou em 8,5% em ja
neiro, amaior marca desde julho de

95, que foi de 10%. A altade6% em

janeiro contra janeiro de 2004 foi

puxadaprincipalmente pelo consumo
de produtos não duráveis, que tiveram
aumento expressivo de 9,8% no

período. Esses produtos, como
alimentos e remédios, estão ligados ao
consumo interno e foram favorecidos

por uma melhora pequena, porém
consistente damassa salarialdo traba-

.

lhador desde o fim do ano passado.

I.-
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FINALMENTE

Obra do Centro Vida será retomada segunda
,

MARIA HELENA DE MORAES

.... Funcionamento

parcial do Centro
está previsto
para daqui a 30 dias

}ARAGUÁ DO SUL

Recomeçam na segunda-feira as

obras do Centro Vida, uma

superestrutura de 1.551 metros

quadrados para atendimento de

especialidades médicas e

abandonada desde dezembro do
ano passado, quando a

administração anterior assinou
ordem de paralisação da obra
alegando falta de dinheiro para

pagar a empreiteira. Ontem, o
secretário municipal de Saúde,
Alfredo Guenther, garantiu a

retomada da construção (80% já
estão prontos) e anunciou ainda
o funcionamento parcial do
Centro Vida para daqui a 30
dias.

O Centro Vida deveria ser

inaugurado antes das eleições
do ano

-

passado. "O não

pagamento da, parcela de
novembro, no valor de R$ 83 mil,
o pedido de paralisação por parte
da administração anterior e mais
recentemente a descoberta de

goteiras no prédio fez com que
tudo' ficasse p arado ", diz o

secretário, garantindo que a

atual administração vai honrar
a dívida com a empreiteira De
Faria Construções, de São José,
que venceu a licitação e

começou a construção em abril
de 2003.

O custo estimado da obra é

de aproximadamente R$ 1

milhão. O governo federal entrou
com R$ 316 mil e o governo do .

estado com R$ 200mil. O restante

seria contrapartida da Prefeitura

o Centro Vida já custou mais de R$ 800 mil, está abandonado mas agora as obras vão recomeçar

de Jaraguá do Sul. Pelos cálculos
do secretário municipal de

Saúde, a Prefeitura está

devendo R$ 244 mil. "Até

segunda-feira vamos depositar a
parcela em atraso. Também
existe parte d� contrapartida do

.

estado, no valor de R$ 68 mil,
que ainda não foi paga. O que
faltar, cerca de R$ 140 mil,
vamos negociar com a

empreiteira para pagamento em

150 dias", explica Guenther.
A secretária da Secretaria

de Desenvolvimento Regional,
Niura Demarchi dos Santos,
admite o atraso de uma parcela,
mas esclarece que o repasse não
aconteceu porque não foi feita
a prestação de contas das

parcelas já pagas. "Pelos nossos

cálculos, o estado repassou três

parcelas, num total de R$
128,420 mil", informa Niura,
que agora aguarda uma posição
da Prefeitura para decidir o que
ainda pode ser feito. O convênio
entre a Prefeitura e o estado

para o repasse de verbas foi feito
antes do período eleitoral, no
valor de R$ 200 mil, que
deveriam ser pagos em quatro
parcelas. De acordo com Niura,
80% do valor combinado já
foram repassados.

SITUAÇÃO DE
ABANDONO -Esta semana a

reportagem do CP foi ao Centro
Vida e encontrou a porta de
entrada aberta para quem quiser
ver: ferramentas e contas de

água e luz atrasadas espalhadas

pelo chão, sacos de cimento que
não. foram usados e a poeira
tomando conta de tudo. O
estacionamento está começando
a ser tomado pelo mato e as luzes,
de acordo com vizinhos, ficam
acesas durante toda noite. O

prédio, localizado nos fundos do

prédio da Justiça Federal, tem
água e luz e em todos os

corredores o Corpo de Bombeiros

já i�stalou
.

extintores de
incêndio.

O engenheiro responsável,
Edson Teixeira Júnior se negou
a falar sobre o assunto. "Já estou
com muitos problemas com essa

obra e não quero piorar a

situação", se esquivou, mas

lembrando que falta apenas a

limpeza e o acabamento final.

Niura: falta uma parcela Guenther: pressa para sair

o Centro Vida vai atender todos os pacientes de postos de saúde

que precisam tratamento especializado. O secretário municipal de
Saúde, Alfredo Guenther, explica que o Centro Vida vai justamente
atender a chamada demanda reprimida, ou seja, pacientes que estão
na fila de espera do PAM (Pronto Atendimento Ambulatorial) que'
funciona junto ao INSS, na Rua GetúlioVargas."Acontece que temos

que sair do prédio do INSS em 30 dias'; comenta o secretário, que
garante também que o prazo será respeitado e o Centro Vida vai

funcionar, mesmo que parcialmerite.
Ainda de acordo com o secretário, todos os equipamentos médicos
e mobiliário usados no PAM serão transferidos para o Centro Vida.

"Vamos começar a atender com o que temos'; diz Guenther,
reforçando que no prédio também vai funcionar o Centro de

Especializações Odontológicas, oferecendo serviços de endodontia,
periodontia e buço-maxila.
No que se refere ao atendimento na área de média a alta

complexidade, serão oferecidos serviços de endocrinologia,
dermatologia, otorrino, cardiologia, pneumologia e urologia.
Segundo o secretário, a demanda reprimida (média por semana)
nos postos de saúde dos Bairros Três Rio do Norte, Amizade e Pronto

Atendimento Ambulatorial ficou assim distribuída:

Dólar fecha em alta e volta a passar de R$ 2,70 HSBC tem maior lucro de sua história no país
DA REDAÇÃO - O dólar

comercial subiu pelo terceiro dia
consecutivo e voltou para o

patamar de R$ 2,70. A moeda
americana encerrou o dia' com

elevação de 0,3 7%, a R$ 2,703 na

compra e R$ 2,705 na venda. É a

maior cotação desde 20 de janeiro
deste ano, quando terminou em

R$ 2,718. Na máxima do dia, o
dólar chegou a R$ 2,732 na venda
(+ 1,37%), com uma boa dose de·
volatilidade pela manhã. A Bolsa
de Valores de São Paulo

(Bovespa) acompanha as bolsas
americanas e cai 0,15%. Às
16h05m, o Ibovespa tinha 28.977

pontos. O volume financeiro

chegava a R$ 1,07 bilhão.
A pressão logo cedo ocorreu

com as especulações em torno das
atuações do Banco Central nos

leilões de swap cambial e nas

compras no mercado à vista. O
mercado acreditava que o Banco
Central venderia os 40 mil
contratos em swap cambial,
conforme vem fazendo. Mas o

BC mudou de rota e resolveu
ofertar apenas 30.400 contratos
no leilão.

Com isso, movimentou R$
1,484 bilhão, e não US$ 1,96
bilhão, como previsto. A cotação
passou, então, a cair levemente.
Foi a primeira vez que o BC não

vendeu a totalidade da oferta (40
mil contratos) desde que a

instituição iniciou os leilões do
chamado "swap reverso". De
acordo com operadores, o BC não

vendeu tudo porque não quis, já
que a demanda dos papéis foi alta
e os juros da operação ficaram

dentro da curva de mercado.
À tarde, o Banco Central
anunciou um outro leilão para a

compra de dólares no mercado à

vista, diretamente dos bancos. A

operação começou às 15h30m e

terminou às 15h40m. A taxa de
corte foi de R$ 2,70.

O mercado ainda não tem

certeza da decisão que o Banco
Centrai tomará na próxima
reunião do Comitê de Política
Monetária (Capam). Em
I .

fevereiro, o BC elevou a taxa

básica de juro em 0,5 ponto
percentual. Apesar da indicação
dos técnicos do Capam de que o

ciclo de alta está no fim, o

mercado ficou um pouco

preocupado com os dados da

produção industrial divulgados
ontem.

DA REDAÇÃO - Considerando
as receitas do braço de finan
ciamento ao consumo,' o lucro

líquido do conglomerado HSBC no

Brasil aumentou 173% no ano

passado e atingiu R$ 526,5 milhões.
Esse valor inclui as atividades de

seguros, banco de investimento,
leasing e a financeira Losango,
adquirida em outubro de 2003D
banco HSBC Brasil anunciou
ontem lucro líquido de R$ 426,1
milhões em 2004, o que repre
sentou um aumento de 124% em

relação ao resultado de 2003 (R$
190,1 milhões). Foi o melhor
resultado da instituição desde que
iniciou suas operações no país, em
março de 1997.

O banco lucrou com a compra
dê títulos públicos e com operações
de crédito. Uma análise do balanço

indica que a receita com a compra
e venda de títulos e valores
mobiliários cresceu 61,1% no ano

passado. O presidente da ins

tituição, Emilson Alonso, afirmou
que o banco adotou uma política
de compra voluntária de títulos

públicos para aproveitar a taxa de

juro. Em 2004, a carteira total de
títulos aumentou em R$ 1,6 bilhão,
atingindo R$ 1,8 bilhão. "

Particularmente, prefiro aplicar em
operações do próprio banco, mas a

compra de títulos foi um bom

negócio", afirmou.
O juro alto também teve

impacto positivo nas operações de
financiamento. A carteira de
crédito do conglomerado
aumentou 26% no ano passado,
atingindo R$ 15,2 bilhões. As
receitas com os empréstimos

•

subiram 51,18%. Só na área de
Crédito Direto ao Consumidor e
crédito pessoal realizadas pela
Losango os empréstimos aumen
taram 40%. Segundo Alonso, o
ritmo de demanda do segmento
de crédito ao consumo não
arrefeceu neste início de 2004. Os
números de janeiro e fevereiro
mostram alta de 40% no volume
de operações em relação a igual
período de 2004. "A previsão é que
a carteira de crédito cresça
novamente com força, ao redor de
20%", disse ele.

Perguntado sobre as pers

pectivas da instituição no país,
Alonso afirmou que não descarta
novas aquisições, mas ressaltou

que compras, neste momento,
serão focadas em negócios de

pequen_o porte.
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Seca faz Requião decretar
estado de emergência

DA REDAÇÃO - O governador
do Paraná, Roberto Requião,
decretou estado de emergência
na região sudoeste do Estado e

determinou a formação de força
tarefa para realizar obras para
amenizar os efeitos da seca. Na
prática, a decretação do estado
de emergência vai facilitar o

trâmite de pedidos de ajuda dos

municípios ao governo federal.

Requião informou que

máquinas do Departamento de
Estradas de Rodagem e· a estru-

tura da Companhia de De
senvolvimento Agropecuário do
Paraná serão usadas para o

aprofundamento de poços,

limpeza de córregos e abertura
de tanques, de modo a amenizar

os problemas gerados pela
estiagem.

Segundo a vice-presidente
da Associação dos Municípios do
Sudoeste do Paraná, prefeita de
Pranchita, Iva Magnani, os

municípios mais atingidos são

àqueles da região de fronteira.
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INDUSTRIAL DE JARAGUA DO SUL

� Aperfeiçoamento técnico:
escova progressiva para cabeleireiros profissionais

Bill Lopes, Técnico em Cosmetologia e em Tricologia, ciência que
estuda os cosméticos e cabelos, vai dirigir o aperfeiçoamento
técnico sobre Escova Progressiva, evento do Núcl�o de

Cabeleireiros Profissionais ACIJS-APEVI, no próximo dia 21 de

março, segunda-feira, das 9 às 17 horas, no CEJAS. Lopes, que atua

na profissão há 17 anos e é proprietário de dois salões de beleza,
em Joinville e Florianópolis, vai falar sobre o que é o cabelo, função
PH no cabelo, o que é Escova Progressiva e o passo a passo da
técnica. Para participar, os associados ao Núcleo investem R$ 30,00
e, os demais interessados, R$ 65,00. As vagas devem ser reservadas
com Carmen pelo fone (47) 275 7028; com loni, fone 275 7012

ou e-mail carmen@acijs.com.br.

CESMAR em Jaraguá do Sul

o Centro Educacional e Social Marista- CESMAR, de Jaraguá do Sul,
desenvolve seus trabalhos nas escolas públicas de Jaraguá e região,
prevendo atingir neste ano em média 45 escolas, isto é, mais de 15 mil
alunos de 5a série do Ensino Fundamental até 30 ano do Ensino Médio.
Esse trabalho é desenvolvido por meio do Programa Marista Vida Feliz:
Para isto, a Província Marista do Brasil Centro Sul, disponibiliza quatro
educadores para esta unidade. Na Província, os Maristas possuem ��\o
CESMARes, os quais juntos, atingem torno de 150 mil alunos de escolas

públicas.
Os conteúdos desenvolvidos visam a formação humana, cidadã e cristã
de adolescentes e jovens. Oferece, ainda, palestras para pais e professores,
objetivando maior harmonia na unidade escolar e entre a família e a

escola, sendo apoio uma à" outra .. Promove ainda os REBUS, momentos de
forte integração entre ás escolas da região.
Possui alguns trabalhos diretamente ligados a formação de líderes, como
é o caso do Projeto de Liderança Juvenil, onde alunos das escolas públicas
de t» série à 2a série do Ensino Médio, são convidados a participarem
semanalmente dos encontros, isto é, todas as 6a feiras das 14h às 16h no

Colégio Marista São Luís; e ainda, oferece o acompanhamento vocaciorial
mais direcionado, àqueles jovens e adolescentes que manifestam o desejo
de conhecerem outras opções de vida, inclusive a Vida Marista.

O CESMAR também disponiblliza seus trabalhos à Igreja local,
realizando atividades com grupos de adolescentes e jovens e também
com os líderes desses grupos, desenvolvendo atividades de recreação,
entrosamento e crescimento humano/ espiritual.

Falecimentos
Faleceu às 14:0Óh do dia 22/2, a jovem Rosana Matilde

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

sua residência e o sepultamento [10 cemitério Barra do Rio
Cerro.
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BOA NOTíCIA

Preço do chocolate caseiro não
vai ter aumento nesta Páscoa

MÁRCIA BENTO

� Expectativa é superar
. as vendas de 2004 em

15 ou 20%. A procura

por cursos cresce

]ARAGUÁ DO SUL - Se no ano

passado a Páscoa foi marcada pelas
lembrancinhas, este ano promete
ser diferente. Entre as apostas dos

produtores de chocolate caseiro

estão as cestas personalizadas,
montadas pelos próp.rios clientes.
A expectativa dos produtores
artesanais é aumentar as vendas
em 15 a 20%, mesmo com a Páscoa
ficando este ano um mês mais'

perto do Natal. Mas a boa notícia
é mesmo para o consumidor: o

preço continua o mesmo de 2004.
Com a recuperação da

economia os produtores de '

chocolates artesanais estão

apostando em uma Páscoa mais

doce este ano. Alguns fatores estão
favorecendo a expectativa de
vender até a mais. "A matéria

prima industrializada, assim como

o próprio chocolate industrializado
estão sendo vendidos com os

mesmos preços de 2004", explica a

o consumidor tem comprado chocolate caseiro também por causa do preço

proprietária da Casa do Chocolate,
Giovana Hornburg.

Outra boa notícia é a

valorização do produto artesanal.

Lembranças para amigos ficam
muito mais delicadas com a arte

do chocolate, por isso a procura por
cursos cresce muito. "Todas as aulas

que montamos em fevereiro e

março, ficaram lotadas", explica
Giovana, que comemora o

aumento da renda da família com

a venda da produção artesanal.

"Principalmente nesta época do
ano dá pra ganhar um bomdinheiro
vendendo chocolates".

,

A moda também influencia
muito a produção artesanal de

chocolates. Em 2003, uma novela
influenciou a produção de todo o

ano. A moda era o chocolate com

pimenta. No ano passado a

economia não permitiu grandes
exageros, mas este ano a Páscoa deve
ser variada. A procura é por ovos e

cestas de todos os tamanhos, com
variedade de produtos e sabores.

Governo do Estado deve fazer Sem acordo, votação da reforma
um novo concurso para professor tributária fica para o dia 29

FLORIANÓPOLIS - O mau

desempenho de 63% dos 21 mil
inscritos noConcurso para professor
deve obrigar oGoverno do Estado a

realizar uma nova seleção. A
revelação foi feita ontem pelo
secretário de Educação, Ciência e

Tecnologia, Jacó Anderle, ao deixar
o cargo de conselheiro que ocupou
nos últimos seis anos no Conselho
Estadual de Educação. O secretário

fez um apelo aos novos integrantes
para que os cursos de licenciatura

sejam mais voltados à realidade da

Educação Básica. Durante a posse
de sete novos integrantes, entre eles
três reitores universitários, Anderle
lamentou o baixíssimo índice de

aprovação (37%) de candidatos no
Concurso do Magistério Público
Estadual. "Esse fato desafia esta

entidade a realizar um diagnóstico
de nossos cursos e encontrar soluções
para os problemas da formação de

professores", defendeu o secretário.
Anderle lembrou que com o

baixo aproveitamento de

candidatos, mais de três mil vagas
não puderam ser preenchidas por

.

efetivos sobretudo nas áreas de
ciências exatas. Lembrou ainda que
a contratação de ACTs �ão é

pedagógica hem administra
tivamente ideal, mas foi a solução
encontrada para viabilizar de forma

rápida e eficiente o início pleno do
ano letivo. Em seu discurso de boas
vindas aos recém empossados, o
conselheiro Paulo Hentz, professor
da rede pública estadual, salientou
que ao Conselho cabe muito mais

do qu� a função burocrática e

regulamentar de aprovar

requerimentos. "Precisamos ser uma
caixa de ressonância dos problemas
e inquietações da sociedade no que
tange à educação", ao que o

secretário acrescentou: "e também
. de esperanças e soluções".

Foram nomeados pelopresidente
da entidade, o professor Adelson
Machado dos Santos, os reitores

Egon José Schramm (FURB),
Gilberto Agnolin (Unochapecó) e
Gerson Luiz Joner da Silveira. E

ainda: Fiorelle Zanella, Giovane
Broering, Telmo Pedro Vieira e

Sandra Zanatta Guidi. Em abril
tomam posse Pedro Averbeck e,

como suplente, Kuno Paulo Rhoden.
Nodia 13 maio, será empossadoTito
Lívio Lermen. A conselheiraAldair
Nuracemi fez referência ao fato de
86% da categoria de professores ser
formada pormulheres e de apenas
três delas fazerem parte dos 21

integrantes.

• Anderle lembrou que com

o baixo aproveitamento de

candidatos, mais de três mil

vagas não puderam ser

preenchidas por efetivos
sobretudo nas áreas de
ciências exatas.

• O secretário fez um apelo
aos novos integrantes para
que os cursos de'
licenciatura sejam mais
voltados à realidade da

Educação Básica.
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DA REDAÇÃO - A votação da
reforma tribu tária deverá ocorrer no

próximo dia 29 de março, depois que
o Ministério da Fazenda e o relator

da proposta, deputado Virgílio
Guimarães (PT-MG), fecharem um

texto que contemple o acordo com

governadores e líderes partidários. O
adiamento da votação, que estava

prevista para a tarde de ontem no

plenário da Câmara, foi acertado em
, reunião dosministrosAntonio Palocci

(Fazenda) e Aldo Rebelo (Coorde
nação Política) com o presidente da
Câmara, SeverinoCavalcanti, líderes
partidários e governadores, noPalácio
do Planalto."Vamos deixar a votação'
para o dia 29 demarço. Até lá vamos
analisar com as bancadas o texto do

acordo", afirmou o líder do PTB na

Câmara, JoséMúcioMonteiro (PE),
acrescentando: "Oministro Palocci
acha que temosmaioria para aprovar
o texto como está, mas ultimamente
não temos tido sorte nessa avaliação
de maioria".

Severino disse que aceitou o

adiamento, mas garantiu que a

votação não passa do dia 29.

"Minha intenção era votar hoje, mas
como amaioria achamelhor votar no

dia'29, transferi a votação para este

dia, mas não passará disso", afirmou
Severino, lembrando que a partir do
,dia 31 demarço aMP 232 passará a

trancar a pauta, do plenário.
Na tarde ontem o plenário se reuniu

para tentar votar amedida provisória
que regulamenta a produção e o uso

do biodisel, que está trancando a

pauta.
O líder do PFL na Câmara,

Rodrigo Maia (RJ), disse que, se

dependesse de seu partido, a votação
da reforma tríbutária seria ainda
ontem. Segundo ele, as eventuais

perdas de arrecadação da região
Centro-Oeste estão emperrando a

votação.'; O PFL quer votar. Se a

maioria, o presidente da Câmara e o

governo querem adiar, a decisão é

deles", disse Rodrigo Maia.

O líder do PL na Câmara, Sandro
Mabel (GO), apresentou um estudo
mostrando que a perda de

arrecadação da regiãoCentro-Oeste
com a reforma tributária - que unifica
o ICMS, tributo cobradopelos estados
- será de R$ 2,6 bilhões anuais.

"A arrecadação do Fundo de
Desenvolvimento Regional não dá

para cobrir a perdadoCentro-Oeste",
afirmou.
A expectativa de arrecadação

do Fundo de Desenvolvimento

Regional é de aproximadamente
R$ 1,9 bilhão. O acordo com os

governadores envolve a com

posição e a exclusão do fundo de
desenvolvimento regional das

vinculações constitucionais, a

definição da alíquota mínima do
ICMS de 7% e a permissão da

variação da alíquota do ICMS de

quatro produtos em até cinco

pontos percentuais.
Segundo o líder do PT na

Câmara, Paulo Rocha (PA), a

votação não ocorreu porQue o

consenso se dá apenas em tomo do
aumento do Fundo de Participação
dosMunicípios (FPM) em um ponto

percentual e da criação do Fundo de
Desenvolvimento Regional.
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Malwee goleia e está na estrada rumo ao trl

JULlMAR PIVATTO

o time e a comissão técnica comemoram o primeiro gol da partida

.. Xande e Eka
marcaram dois

gols na vitória

por 7xl

JARAGUÁ DO SUL - Depois de
um primeiro tempo apertado, a

Malwee goleou a Ulbra por- 7x 1
e segue firme na busca pelo
tricampeonato da Taça Brasil
de Futsal. Xande (2), Eka (2),
Xoxo, Antonio e Valdin
marcaram para os jaraguaenses.
Marcel descontou para a Ulbra.
O adversário da Malwee será

_conhecid.o na rodada de hoje,
em Carlos Barbosa (RS), local
das finais.

O jogo começa apertado,

mas a Malwee sai na frente aos

2'13" com Xande, pegando de

primeira. A Ulbra começa a

pressionar e, aos sete minutos,
Xoxo tira em cima da linha,
evitando o empate. O goleiro
gaúcho Rogério se machuca e

dá lugar a Léo. O segundo gol
sai somente aos 15'18", com

Xoxo, aproveitando cobrança
de escanteio de Xande. Mas a

Ulbra desconta aos 17'35", num

UCS venc'e O Cascavel e vai para a semifinal
JARAGUÁ DO SUL - Com uma

vitória de 8x4 sobre Cascavel, a

UCS conquistou o primeiro lugar
doGrupoG e a classificação para a

semifinal da 32' Taça Brasil. O
time gaúcho dominou o jogo todo
e agora espera a definição da
chave de Carlos Barbosa para
conhecer o adversário. O time de
Cascavel, que precisava apenas do
empate, terminou com 13 pontos.

O primeiro gol dos gaúchos foi
marcado por Ronan. O empate

.;. � .. '

veio através do goleiro Doni, que
chutou do meio da quadra. Mas
logo após, Bebeto marca o

segundo da UCS e, faltando 19

segundos pata o término do

primeiro tempo, Magrão, do
Cascavel, chuta contra o próprio
gol, a bola bate na trave e na

cabeça do goleiro Doni deixando
o placar em 3xl.

O time paranaense volta com
Isanu como goleiro linha, mas
acaba tomando o quarto gol com

menos de umminuto. Ronan rouba
a bola e marca. Logo em seguida, o
mesmo Ronan faz 5xl. Magrão se

redime do gol contra e diminuiu.
Aos 6'55", Ronaldo faz tabela com
Bebeto e marca o sexto dos

gaúchos.
Cascavel esboça uma reação,

com dois gols de Frede (um aos

12'54 e outro aos 14'31"). Mas
Ronaldo e Geison, com o gol livre,
fecham em 8x4 e garantem a vitória
da UCS.

Definida a tabela da Copa Norte de Futebol

JARAGuA 00 SUL - Sete times

confirmaram presença· na Copa
Regional Norte Catarinense de
Futebol Amador. A competição
começa no dia IOde abril, com o

mesmo regulamento da Copa do
Brasil. Serão jogos eliminatórios e o
time visitante que vencer por dois ou
mais gols de diferença já garante a

classificação. De Jaraguá doSul, duas
equipes estão confirmadas: Flamengo
e Vitória, respectivamente campeão
e vice do Campeonato Amador da
l'Divisão.

O Flamengo estréia fora de casa
contraoTorino, de São Bento doSul,
e oVitória joga em casa contra oVila

Nova, de São Bento do Sul.O outro

jogo será entre lperoba (SãoFrancisco
do Sul) e Tupy (Joinville). O
vencedor desse confronto enfrentará
oAmérica de Joinville, já garantido
na semifinal por ser o atual campeão
da competição.Ovencedor daCopa
Norte representará a regiãoNorte no

Flamengo e Vitória representam Jaraguá do Sul na competição

CampeonatoEstadualAmador; junto
com os campões das regiões Oeste,
Sul eGrande Florianópolis.

Nesse ano, as equipes de
Canoinhas, Rio Negrinho e Mafra
não participarão por problemas
financeiros. No ano passado, a

promoção foi da Liga de São

Franéis�o do Sul, que custeou todas
as taxas de arbitragem. Nesse ano, esse
valor será pago pelos clubes. Para 2006,
a organização do evento será da Liga
Jaraguaense. Para isso, a entidade vai
buscar apoio do poder público e da
iniciativa privada para incluir mais
times na competição.

Fiu (com a bola) não marcou, mas teve uma boa atuação ontem

bonito lance de Marcel, que
chuta forte sem chances para o

goleiro Marcinho.
No segundo tempo, a

Malwee volta melhor e marca

aos 54 segundos com Eka, depois
de roubada de bola de Xoxo. A

pouco menos de dois minutos,
Eka marca o segundo gol dele
na partida,' aumentando para
4xl. O time jaraguaense segue
melhor e pressionando e o

característica da nossa equipe.
Mostramos que na hora difícil o

grupo fica unidoe consegue o

resultado". O fixo James admite
que a equipe vacilou muito

durante a competição, mas se

mostra confiante quando o

assunto é título. "Na hora difícil
e da decisão, o time cresce.

Vamos com humildade e

respeito; mas queremos a

qualquer custo esse título".

quinto gol sai aos sete minutos
com Antonio, depois de boa'

jogada de toda a equipe. Logo
em seguida, Valdin toca para

Xande, que só empurra pro
fundo do gol. Aos 12 minutos,
Valdin avança pela direita e

chuta forte, fechando em 7xl.
O capitão Chico, que levou

o terceiro amarelo e não joga a

semifinal, disse que foi uma
vitória da superação. "Essa é a

Lages co.e.ora
os 'Investi.enlos do
Go'v8rno do Estado.

I

Da cidade ou do campo, de todos os lugares surgem os resultados dos
investimentos do Governo do Estado. Em Lages, por exemplo, escolas foram
ampliadas e hospitais foram reformados. O produtor ganhou um novo aliado
com a instalação do Laboratório de Biotecnologia da li:'pagri. E () programa'
de eletrificação rural levou a luz elétrica para centenas de famílias, como
a da Maria Aparecida. ,É () Governo investindo pra valer nas obras e ações
mais importantes para apopulação de Lages e de Santa Catarina.

)
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.Dia 10
_ Quinta-feirall

- Cachaça ria Agua Doce
Música ao vivo com Enéias Raasch (Jaraguá).

- Choperia Bierbude
Música ao vivo com Edgand's Acústico (ltajaf).

*Dia 11_Sexta-feirall
- Choperia Bierbude
Música ao vivo com Café com Leite (Jaraguá).

,

- Festival dos Anos 80 I Bierô (Joinville)
Show nacional com Os Replicantes e Banda Atrito. Para

completar a inauguração da Biero Music Hall apresentação
do DJ Bino. Com O 1 KG de alimento não perecível. 50% de
desconto novalordo ingresso.lnfo:www.lookhere.com.br .

•Dia 12 S'badoll
-ChoperiaB�rbude ,

Música ao vivo com Diogo e Paulinho (Blumenau).

- Bali Hai I Porto Belo
Big Beat - Dance Nation 2005 . Na pista principal (Tenda).
Djs Sonqa e Robson. Pista Hip Hop Dj K-beça e o convidado
Ploc, de Floripa. Pista eletrônica Dj Fernando Olsen, em
seguida Dj Gavinha mais o saxofonista Deschamps
(Curitiba), Live Piano by Peto Petracca (Buenos Aires).
percussão e voz. Logo após Dj Nanau, de Portugal. pela
primeira vez no Brasil, com Groove House Set, Dj Petah, da
Suíça, com performance digital e progressive tribal house,
além de FabricioMedeiros.de São Paulo. fechando a noite.

Ingressos na hora:R$15,00/fem e R$20,00/masc.

c Nos'so grande amigo o músico Enéias Raasch
vai estar dando uma palhinha pela cidade esse

final-de-semana. Quinta-feira Enéias estará
fazendo o melhor da MPB,BOSSA e música
instrumentai a partir das 20h30 na Cachaça ria
Água Doce, No repertório lembrando sempre as

mais belas canções de CaetanoVeloso.
Na sexta e no sábado toca no espaço do

Sorvetão.a partir das 20h30, acompanhado do
percussionista Fiávio Araújo,

Fica o toque para os bons ouvintes.

Exposição de Guida Heuer na Scar
"

A Sociedade Cultural Artística de Jaraguá do Sul
abre espaço para a exposição "Dreck - A Arte de Guido
Heuer", nesta quinta-feira às ·.19h· na Sala de Artes
Plásticas do Centro Cultural.

Dreck,que Significa em alemão "sujeira pesada",é
uma seqüência de um trabalho iniciado pelo artista em

2001, quando Guido passou a incorporar detritos às
suas obras, "desorganizando" a própria criação até
aquelemomento.

Na noite de abertura do evento, o público terá a

oportunidade. de conversar com o artista e também
com o artista plástico Charles Narloch, curador da
exposição. A partir das 20h30, será oferecido um

coquetel aos convidados e lançado ovídeo "O Discurso
do Metal - A arte de Guido Heuer", uma produção do
SESC Santa Catarina.

Loja Sommer com abertura

próxima
Foi feito o convite: se você curte o mundo

fashion, tem bom papo e está a fim de trabalhar...A

loja Sommerquervocê.
O cartaz de contratação fixado na vitrine da

loja Colcci é um dos primeiros indícios -de que a

inauguração da tão badalada Sommer
jaraguaense está próxima ... Pelo que foi-nos dito,
ela será a loja modelo da Sommer para.tpdo Brasil,
diferente de tudo o que o pessoal de Jaraguájá viu.

Ah! E fica o toque: os interessados em

trabalhar na loja poderão deixar seu curriculum
com foto na Loja Colcci Jaraguá, na Reinoldo Rau.

Dois toq.ues
Eis que surge' a nova geração da junk food caseira

no Brasil, os Hot Pockets. Muito popular nos Estados
Unidos chega agora ao país pelas mãos da Sadia.O Hot
Pocket é um lanche à base de massa fina e macia, com
recheio e que já vem pronto para comer.O produto fica
pronto em dois minutos e pode ser consumido na

própria embalagem.
Basta retirar do freezer ou congelador e aquecê-lo no microondas. O lanche é

apresentado em três sabores:frango e requeijào,requeijão e presunto emarguerita.
Mais um item juntando-se à família dos pré-prontos calóricos.

Confira esta dica: www.meldau.com.br.
Trata-se da recém-lançada página pessoal do
talentoso artista, e designer jaraguaense

• Alexandre Meldau.A simplicidade e beleza de seus

traços e temas deixam qualquer observador
boquiaberto.Não deixe de conhecer.

Lançadas as datas da terceira edição do Coca
Cola Vibezone. O evento deve acontecer nos dias
20e 21 demaío em São Pauloe 10 e 11 dejunho no
Rio de Janeiro. Segundo fontes não-oficiais, as

atrações que deverão ser trazidas ao país serão o

DJ inglês Fatboy Slim,o grupo The Calling,o cantor
de reggaeZiggyMarley e a banda Maroon S.Como
atrações nacionais constam na lista os nomes de O
Rappa e Pitty.

Sem dúvidas um dos rumores mais bizarros do mês no meio do
cinema. De acordo com informações lançadas,Quentin Tarantino (Kill
Bill) estaria conversando com a New Une Cinema para escrever e

dirigir um filme intitulado "The Ultimate Jason Voorhees", um novo

capítulo da cinessérie Sexta-feira 13.
O novo projeto seria uma parceria entre a. New Une e a

Paramount Pktures e estaria recebendo grande atenção dos estúdios.
A produção deve começar este ano. Oficialmente, os agentes de
Tarantino declararam que ele "ainda não recebeu essa oferta de
trabalho" e recusaram-se a fazerqualquer comentário adicional.

CE N TER
SOM
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Tudo começou no

mês de março de

1985 quando Álvaro
Papp e Paulo César

Moretti tiveram a

idéia de começar um

Ferro Velho diferente
dos outros.

Com ajuda de seü'
=:

. .

primeiro
colaborador Adilson'
César' Papp que
ajudava comprar. carros batidos para serem

desmanchados, lavados e etiquetadas as peças e,
colocadas em prateleiras.

Ao longo desses anos a Usapeças foi crescendo,
expandindo e aperfeiçoando tanto no atendimento

como nas peças de carros mais novos e importados,
vindo de leilões e seguradoras com procedência.
Hoje conta os sócios Álvaro Papp e Adilson César Papp e

seus colaboradores Arlindo,Paulo, Gilmar e Ivan para

melhor lhe atender.

I
A Usapeças en�ontr�-'se na R.Feliciano Bortolini, 11 ao. Barra do Rio,Çerro.Fone:376-1289 / 376-0228 I

. A família Usapeças-está comemo'rando seus vinte anos de existência e agradece a

seus clientes e amigos a importância de todos para o crescimento e o desenvolvimento de
sua existência.
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QUINTA-FEIRA, 10 de Março de 20052 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

USADAS

Jlmauri
'Motos

cinza

(371-197�
Compra Vende
Troca - Financia

Horário de Funcionamento
Das 8hOO ás 12hOO

13h30 ás 19h

Rua Fritz Bortel, 99 - Boependi
Joroguá do .Sul- se

(47) 376-1772
273-1001

Auit_ e._It.r LTDA
Rua: Ângeto Rubini, 780

Barra do Rio Cerro

CAM.NHON..... Jaraguá do Sul - SC

(,,.

VOLKSWAGEM

Gol GIII Cinza G 2000

Santana GL 1.8 Cinza G 1999

Gol MI4p Branco G 1998

Gol CIi 1.6 Vermelho G 1998

Gol CL 1.6 Prata G 1996

Logus CL Vermelho A 1993

GM

Astra GL 1.8 compl Prata G 2001

Corsa Sedan Vermelho G 2001

Vectra GL2.2 compl Prata G 2000

Vectra CO 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 1996

Escort Hobby Azul G 1996

FIAT

Palio EO 4p Vermelho G 1998

Palio EO Verde G 1997

MERCEDES

Sprinter 31 DO Vermelho O 1997

Classe A Vermelho G 1999

CAMIONETES

S-10 4x4 Branco O 2000

Silverado Canquest Prata O 1999

F-25o XL Preto G 1999
S-10 Dupla compl Azul G 1998

Silverado OLX Branca O 1998

Blaser DL comp Branca G 1996

Sprlnler 3100 vermelha 1997 - R$ 38.000,00

I' NossosC l�nteS
SaYlhn'osSOS ']

<t

me ores
vendedores

� Fabricado no Brasil

Authentique 1.0 8V 2P 04/05

Ar quente, Barras de proteção lateral, Faróis com duplo refletor óptico,Vidro�,.(C
Verdes, Para-choques na cor da carroceria, Hodâmetro digital.

' e

Frete i ncluso.

RS 23.590141
+ pintura metálica, ,

ScêniCAJi� 1.6 16V 110cv

Ar-condicionado, Air Bag duplo,Direção Hídráullca.Vidros e travas
elétricas, Computador de bordo, Calotas especiais.

�:.de garantia.

50.990151.

+ pintura metálica, ,

Rede Renault. Mais de 150 Concessionárias no Brasil.

Libe;;J �i2����tU 3�!���O
-�

JOINVILLE JARAGUÁ
435 - 3700 370 - 6006

(1) A P�onioçãocomjuro 0% foi prorrogada até 04/03/2005. (2) Taxa de juros válida para o ClioAuthentique 1.0 8V 2 portas 04/05 nas

seguintes condições: financiamento pelo CDC ( Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor do veículo + saldo
financiado em24 vezes com 0,99% de juros+ IOF + R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário. (3) Taxa de juros valida para o ScénicAlizé
1.6 16V 04/ 05 nas seguintes condições: financiamento pelo CDC (Crédto Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor do
veículo + saldo' financiado em 18 vezes com 0% de juros + IOF + R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancaria, Financiamento Renault
através da Cia de Crédito. Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito à análise e aprovação de cadastro.
Taxa de abertura de crédito não inclusa. As taxas poderão ser alteradas se houver mudanças significativas no mercado financeiro sem
prévio aviso. (4) Preço à vista do Clio Authentique 1.0 8V 2 portas 04/05 com frete incluso para todo o Brasil. Não está incluso o

valo r de Pintura Metálica, (5) Preço à vista do Scénic Alizé 1.6 1,6V 04/05 com Ar- condicionado e 2 anos de garantia. Não está
inclusos, O valor de Pintura metálica. Ofertas validas na data de

veiculação deste anúncio ou enquanto duraremos Estoques.Fotos
para fins publicitarias, Alguns itens mostrados e/ou mencionados
são opcionais e/ou re fere m - se à versões especificas, A Renault
reserva -se ao direito de alterar as especificações de seus veículos
sem prévio aviso. Preserve a vida, Cintosde segurança em conjunto
comair bags salvam vidas,

Financeira Renault

gcoupe ReI Banque

i,
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QUINTA-FEIRA, 10 de Março de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

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

C3 GLX 1.4 2004
Ab2 Aq De Re Ve Te

Lt Dt Cb Basico

Cherokke Spot 00
Aut. Completa +

Couro

Corsa W 98 4P Aq
Lp Te

Fiesta Sedan 1.0
Ac Dt Prata 2005

Stilo Connect 05
Completo + Teto

ASTRA • Vende-se,
sedan. Branco. GL, 99,
compl ou troca-se por 2
pts acima de 00. Tr: 372-
2907.

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

CORSA - Vende-se,
S e d a n , O 2. R' $
17.500,00. Tr: 9123-
1488.

\

CHEVETTE - Vende-se,
77 pi corrida. R$
1.200,00. Tr: 9149-
0840.

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

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

MONZA - Vende-se, SL,
90. R$ 6.300,00. Tr:
8408-1668.

S10 - Vende-se, 98. GNV.
Tr: 9143-4000.

VECTRA - Vende-se, CD,
2.0, 16V, 97, branco,
compí Tr: 9118-0313 ou

273-5542.

VECTRA - Vende-se,
GLS, cl gás natural. R$
21.000,00. Tr: 370·
9062.

VECTRA - Vende-se,
GLS, modo novo, 2.2. R$
32.500,00. Tr: 371-
9842.

VECTRA - Vende-se, GL,
98, cornpl. R$l 9.500,00.
lr: 9962-3664.

VECTRA - Vende-se, GLS,
00. R$ 32.500,00. Tr:
371-9842.

245,00. Tr: 3.76-3274 ou

9121-1745.

UNO - Vende-se, IE, 96, PALIO - Vende-se, 4p. 98,
VECTRA • Vende-se, 97, ar/al, Tr: 276-0397. cinza. Tr: 373-1631.
GLS, verde metálico. R$
19.500,00. Tr: 9912-
8039.

TEMPRA - Vende-se, 97
compl. R$ 12.000,00. Tr:
8813-7745.

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

TIPO - Vende-se, IE, 95, ESCORT· Vende-se, 89
preto, 4 pts. compl, R$ cl rodas esportivas. Tr:
2.900,00 + R$ 30x R$ 9979-0605.

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

GOL GIII PLUS
CLlO 1.0, 4P
PALIO FIRE, 4P
CLlO 1.0 RL, 4P
FIESTA GL, 2P
SAVEIRO GIII, COMPLETA C/GNV
S10, COMPLETA CI GNV
ESCORT GLX, COMPLETO
CORSA WAGON GLS
GOL 1.0
ESCORT GL, 4p, COMPLETO CI GNV
UNO MILLE SX
CORSA GL, 4P
PALIO EL, 4P
VECTRA GL, COMPLETO (-AR)
PALIO EX, 2P
FIESTA,4P
ESCORT HOBBlP
CORSA WINO
CORSA WIND
GOL 1.0 CI RODAS
CORSA WIND
VERONA GLX, COMPLETO
FlORINO LX
BELlNA L
MONZA SLE

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

2004
2003
2003
2002
2001

,

2001
2001
2000
2000
1999
1998
1998
1997
1997
1997
1997
1996
1996
1996
1995
1994
1994
1990
1990
1988
1988 I

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax:276-3466

Senic compl. 00
Slrada cl �it gas 01
Calibra 95
Kadel! 98
Fiesta Class 00
Kia LS 00

Voyage 91
Mitsubchl Lancer 94
Corsa Sedan GL cl GNV 97
GolMI 97
Escort Zetec 99
Escort Hobby 96
Uno 97

Tipo 95
Monza 90
Furgão Express 98
Kombl' 86
Barco Fluvlmar, motor 2001 70HP 00

Prata
Branco
Preto
Azul
Bordó
Branco
Verde
Preto
Prata
Prata
Azul
Bordô
Azul
Preto
Azul
Branco
Branca
RS 26.000,00

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1656 ANTIGO BAR DO OCA

Atendemos linha geral:

__. � C;J', ••"

conferir nossos seroiços!
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

(47) 372-2900

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

,

TODA LINHA DE ACES'SORIOS
,

PICK-UP E AUTOMOVEIS

Engate pi reboques - toda linha
Prol. De Caçamba pi Pick-up

Bagageiro pi cargas Santo Antonio

NOVOS ACESSÓRIOS PARA PERSONALISAR SEU FOX
Bagageiro

_

Protetor Frontal
"

Engate de Reboque

o alto espírito de inovação está presente no kit de personalização para Fox.
Com design avançado que oferece visual esportivo, robusto, deixàndo-o

com aparência de off-road. )
VENHA CONHECER ESTA NOVIDADE!

,;I � r' �\�'ç I'

.� '-'
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V Votorantim I Finanças

Rua João Januário Ayroso, 65
Rua Walt";r Ma

.. rq,uardt - De Front Ao Posto Cidade III 'I 371-5343 - 275-2488 - 9903-2936
,k;�::��;j�:"�=�1;'i��:1',j�����:512±i:���:�i�����l��,���D���iii���w�11I1} ��� I'�

Peugeot compl.
Flesta 2p ArlOh

00

99

99

97

93

99

04

92

99

00

78

azul

cinza

prata

grafite
vermelho

preto
branco

branca_
verde

branco

azul

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

GOL GIII PlUS
CLlO 1.0, 4P
PALIO FIRE, 4P
CllO 1.0 Rl, 4P
FIESTA Gl, 2P
SAVEIRO GIII, COMPLETA C/GNV
S10, COMPLETA CI GNV

. ESCORT GLX, COMPLETO
CORSA WAGON GlS

-GOL 1_0
ESCORT Gl, 4P, COMPLETO CI GNV
UNO MILLE SX
CORSA Gl, 4P
PALIO a, 4P
VECTRA Gl, COMPLETO (·AR)
PALIO EX, 2P
FIESTA,4P
ESCORT HOBBYP
CORSA WINO
CORSA WINO
GOL 1.0 CI RODAS
CORSA WIND
VERONA GLX, COMPLETO
FIORINO LX
BELlNA L
MONZA SlE

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

2004
2003
2003
2002
2001
2001
2001
2000
2000
1999
1998
199B
1997
1997

..

1997
1997
1996
1996
1996
1995
1994
1994
1990
1990
19BB
1988

• "0 • .,. ••

Av. Prefeito Waldel11ar .Gruba; 374t- JaraguêÍ do Sul
Vectra GLS

Vectra GLS

Omega-CO gas/clVcomp/abs
Corsa Sedan

Corsa cl ar

Escort SW

Escort SW compl
Eseor! GL

Escort GL cl ar
Ka

Palio cl ar

Tipo comp. 4p

Tovota COlolla

Corsa Wind 2p
Corsa Wind 2p
Corsa sedan 1.6
Fiesta CLX 1.0
Saveiro 1.6

Gol CLll.6
Gol eu i.s
Escort Hobby 1.0
Santana GLI 4p
L·200 4p comp
Versalles 4p
Chevett 1.0 Junior
Caravan Diplomata
Monza 2.0 campl.
Gol BX
Fusca

97

97

95

99

01

98

98

97

96

00

01

95

00

98

verde

cinza

prata
prata
vermelho

verde

azul

marrom

dourado

branco

grafite
verde

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas/GNV
Dic

Gas/GNV
Gas

Gas/GNV
Gas

Ale

üas
Gas

Gas
Gas

nas

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

Branco

Preto

2000
1995
1998

1997
1997
1999
1995
1995

1995
1993
1996
1990

1993

1990

1990
1983
1977
1977

1997
2000

Prata

Vermelho
Branco

Azul

Prata

Prata

Prata

Preta

Bordô
Cinza
Bordô
Cinza

Verde

Bege
Cinza
Branca

Astra GLS
Astra GLS Perua
Pagero GLS compl.
Ipanéma
Uno SX
Parall 1.0 C/opc
Mondoo compl
Mondeo compl
Escort GLX comp 1.8
Escorl
Fieslal.0
Fiesta 4p
Omega GLS eomp
Apolo
Goll.0 4p comp
ColI GL
Fusca

Vermelho
Vermelho
Azul
Chumbo'
Branco
Branco
Roxo

pi,to
Vermelho
Prata
Verde
Vermelho
Branca
Praia,
Cinza
Verde

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

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

Monza SL 91

Corsa Super 4p Vd/aq 98

Astra Exp. Sedan comp 02

Corsa Classlc Sedan 03

Merlva 1.8 comp 04

Merlva 1.8 comp 03

Uno Mille EP 99

Palio EX vd/irv/al/rd 00

Palio EX I/d/aqlv/te 4p 00

Palio ELX comp 01

01

Palio Wekend ELX Dl

,Palio Flre 1.0 04

94

Branco A

Prata O

Prata G

Prata O

Prata

Prata

Preto' G

Branco O

Flesta 4p
Ka OI v/l/aVaqltd
Courler 1.6L

Flelta 4p
F

G

00

01

03

03

04

04

96

98

DO

01

03

Branca

Branco G

Prata G a
Azut O II
Prata O

J
Branco G;)
Verde M. G

,_

Prata G
-

Vermetho G
,�

Branco G;J
Verde G 'I

Amarela G/GNV

Kangu 1.6 compt
Cllo Aul. 16" compl

Flesta Street aC/tv/dh 03

Cllo Exp. 1.0 16V Sedan 03

Got 10001

Gal CL 1.6 MI

Goll.0 GIII

Gol P 1.0 16V comp

Branco G

Preto G/GNV Scenlc Exp 1.816V

Gol16v
Santana cl ar + dlr

Gol! GTI comp
S-10 Cabo Dupla 4x4 2.8 Executlve
Celta 2p
Vectra GLS 2.2
Corsa Sedan Classlc
S-10 Cabo Dupla
Blazer OLX 2.8 4x4

Merlva 1.8 8v
Flesla Sedan clar
Escort Hobby 1.0
Escort GL 1.6
Flesta Class 4p
Escort L

MercedesBenz 608

Toyola Bandeirante

Vermo G-

Branco G

.Prata O

Bege G

Vermelho

Bege
Vermelha

prelo
'" prelo

azul

branca
cinza

preta
prata

,

Vermelho
Verde
branco

BARRA VEICULOS

Senlc compl.
Strada cl klt gas
Calibra
Kadel!
Flesta Clasa
Kla LS

Voyage
Mltsubchl Lancer
Corsa Sedan GL cl ONV
001 MI
Escort Zetec
ES,corl Hobby
Uno

Tipo
Monza

Gol CL 1.6

Omega GLS 2.2
Monzá SLE comp
Kombl
ClloLR 1.6

F-1000

Corsa Millenlum 4p 1.0
Go11.8MI

373-0806
373-1881

00
01
95
98
00
00
91
94
97
97
99
96
97
95
90
98
86
00 \

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 276-3466

Celta 4p el ar
Gol1000 16v el ope.

Go11.8

GolPlus

Fo�4p
'Astra Sedam 1.8 GL comp.

Palio EX 4p e opc.

Ranger Splash compl (6 cc)
Vee!raGLS

Fiesta Berson clOH

Fiesta Berson el Ar

Blazer 2.4 compl + rodas

Cli04p

Palio Fire

Gol Special
Parati Gil!

Gol16V

Gol CL

Gol! GLX

Palio EX

Corsa Wind

Escort Hobby

Golf 1.6 sr comp
Golf GL 4p comp
Gol CU1.6 cl dh
Gol eL
Voyage
Logus CL
Escort Hobby
Escort Gula compro
Escort SW Gl vid
Pampa GU1.8
Pampa GL
Ka 1.0
Kal.0
-Courier 1.6 � ar

Taurus compi + piloto autnm.
Kadelt SL
Kadelt SL
Kadctt GL 1.8 + GNV
Monza GL
Monza SLE
Blazer DL
Pick up Corsa
5·10 Cabo Dupla 4,4
Cheuette Junior

.

Uno CS
Uno Mille
Uno
Tempra 8V
Furio IX 1.81 compl
Towner SDX Passageiro
Twister
YBR

h
\

1.0 I 4p trio e dh

1.0/2p trio e alc

1.0/4p Idt,a/q dh

1.0 I 4p basico

1.6/2p dt, alc

2.0/4p comp

1.0 / 4p vte.ld�

1.0 /2p a/q
1.0/2p Idl/aq

vermelho
azul

'

prata
verde
preto
azul
bordõ
bege
verde
preto
prata
azul
branco
prata
Prata
prata
prata
prata
branco
azul
cinza
branco
branca
verde
bege
hranco
branco
vermelho
vermelho
azul
preta
preta

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

2003

2002

2000

1998

1997

1995

2000

1997

1995

2001
1995
1996
1993
1984
1993
1994
1996
1998
1996
1994
1998
1999
1998
1995
1992
1993
1994
1995
1990
1997
1997
1999
1992
1990
1994
1991
1993
1995
1997
2002
2003

G

G

G

G

G

G

G

G/GNV

G

G

G

G

G

cinza

preto
vermelho

branco

branco

vermelho

prata
branco

azul

R$ 31.500,00
R$ 14.300,00
R$11.500,00
RS 7.900,00
R$ 3.800,00
R$ 8.800,00
R$ 7.400,00
R$ 5.300,00
R$ 15.300,00
R$ 9.500,00
R$ 6.900,00
R$ 11.500,00
R$ 12.500,00
R$12.700,00
R$ 15.500,00
R$ 7.900,00
R$ 6.300,00
R$ 10.300,00
R$ 9.300,00
R$ 6.400,00
R$ 22.900,00
R$ 13.500,00
RS 39.000,00
R$ 6.200,00'
RS 5.300,00
RS 7.500,00
R$ 6.400,00
R$ 10.300,00
RS 10.900,00
R$ 7.900,00
RS 6.100,00
R$ 3.500,00

Prata
Branco
Preto
Azul
Bordô
Branco
Verde
Preto
Prata
Prata
Azul
BordO
Azul
Preto
Azul
Branco

A

G

197B

2000
1992
1993
1993
2003

2000
1989
2001

1997
1996
2000

1985

gas
gas
gas
dle

gas
gas
gas
dle
dle

gas
gas
gas
gas
gas
ale

dle
dle

ve,melho
branco
branco

praia
prata
cinza

preto
azul
branco

prata
preto
praia
branco
vermelho

praia
branco

bege

Rua: Angelo Rubini s/n, Barra do Rio Cerro, �
"

2000
2000
1995
2004
2001
2000
2004
1999
2000
2003
2005
1994
1995
1999
1988

1983
1999
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""vi'icULOS
370-7516

, pra Vende Troca Financia
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Escort GL 1.8 16V comp.
CorsaWlnd 1.0 2p
Santana GLS compl. 4p
UnoSX1.0

Gol GL 1.8

Go1M11.0

Chevette 1.6

Chevette Junior 1.0

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

Pampa L 1.8

Verde

Prata

Azul

Branco

Azul

Cinza

Vermelho

Azul

Azul

Vermelho

Branca

Vermelha

1999

2000

1992

1998

1992

1997

1986

1992

1988

1995

2000

1994

1993

Ãrduíno
Veículos 371·4225

FINANCEIRA
VI Votorantim I Finanças

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

Palio Flex comp

Palio Flre cl opcionais
Celta 1.0

Flesta 1.0

Saveiro 1.6 Ac/GNV

Goll 1.6 compl
Go111.0

Go111.6

S-10 ACIOH

Tipo 1.6

Astra Hatch 2p
Corsa hatch clar 4p
Corsa GL W 1;6
Corsa Wlnd 2p
Gol City GIII compl 4p
Gol Speclal 2p
F1000

Fiesta 4p
Flesta

Uno Mille Smart

Mille Flre Básico

Cllo RN compl
Cllo EXP 1.0 16V compl Sedan

azul

branco 2002

azul 1999
vermelho 1997

prata 2003

branco 2002

prata 1987
vermelho 1998

vermelho 1995

verde ,2001

branco 2004

prata 2001

bege 2005

Fone: 370-2109

Gol

Gollimp/Des
Escort GL 1.6

Palio 4p
Fiesta 4p c/ar

Celta

Vermelho

Branco

Branco

Cinza

Vermelho -

Prata

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Ole
Gas

Gas
Gas

Gas

Gas

Gas

03

94

02

91

98

03

03

Clio RL 1.0 9as. a/q Itrv

Corolla XLl1 &.V 9as, 4p compl.

0·20· die

2p

4p

4p

2p

4p

2p

4p

2P

2p

2p

2004

2004

2004

2004

2003

2003

2002

1996

1995

1995

1995

Branca

Prata

Prata

Prata

Prata

Branco

Prata

Branco

Vermelho

Vermelha

Cinza

02/02

02/02

03/03

97/97

RS 62.000,00 �
�

R$ 95.000,00 �
�

R$ 125.000,00 I
li

R$ 65.000,00 �
�

�

Chassi Branco

Chassi BrancoVW 15.190· 6x2

Baú BrancoVW 23.210· 6x2

MB 1218· toco Chassi Azul

PROMOÇÃO DA SEMANA

VW 8.150 Eletrônica· Okm. 04/04 Branca

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

prata

prata

branca

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

Gol I 1.0 gas/limp/desm.

Gol G1II1.0 8V

Tipo 1.6 IE

Preta

branca

azul

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

verde

Galaxle 500
Bellna II
NX 350 Sahara
NX 350 Sahar.

�:�S�0�I!Pc6LSI
ftr:�:rOL
Mlda.ll0
Monza SI/E
Gol CL
Verona GLX
Triciclo
SuzuklOSXR
Ducato
Dakota
Dodoe/Polara GL

go�r..�tt�onza SI/E 2.0
Corsa Wind

ue) Montagem 2002
N (D·20 Bonanza)

vermelho
amarela
azul
cinza
branca
preta

��:��a
vermelha

��:�a
vermelho
amarela
branca
branca
verde
marrom
vermelha
cinza'
vermelha
azul
amarela
cinza
verde
prota
C�:��a '�

azul
vermelha

2001 R$ 17 .800,00

2005 R$ 53.000,00

1989 R$ 19.500,00

2002 R$ 15.300,00

1996 R$ 11.300,00

2001 R$ 15.800,00

1994 R$ 8.800,00

1995 R$ 10.300,00

2000 R$ 13.400,00

2000
1998
2DDl
1998
1999
1999
1997
1997
1995
2002
2001
1996
1997
2DOO
1998
1995
1994
1996
1982
20D2

FRONTAL Veículos371·4570/376·2895

Verde
Branca
Prata
Azul
Branca
Branca
Verde
Azul
Cinza
Azul

Bege
Branca
Verde
Prata
Branca
Vermelha
Prata
Branca
Vermelha

Branco

Prata

Branca

E.cort SW comp

Blaser 4Cc
Veclra GL 2.0
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Wlnd 1.0 2p
Corsa Wlnd 1.0 2p
Corsa Super 1.0 2p
KadeUl.82p
Uno Flre 1.0 4p
Uno Smarll.0 4p
Uno IE 1.0 2p
Palio EU 1.0 2p
Gol Gllll.0 16v 4p
Kombl envld.
Escort Hobby
Escort Hobby

.

5102.2 2p
CG 125
XR 250 Tornado

Gol 0111 Plu. 4p Branco

GolI 1.6 comp Prata

Coroal.0 4p alc Branco

CourJer 1.6 L Branco

Corsa Wlnd 1.D Azul

Scenlc RT compl Azul

Branco

Azul

Grand 81a... DLX 4.2 TB Prata

Branco

2003 Ga.

2002 GNV

2002 OaB

20Dl Oa.

20Dl Ga.

2001 Oa.

2DOl Gas

2000 Ga.

2000 Ga.

1999 GNV

2DDO Ga.

1999 Dle

1999 GNV

Tempra HLX comp

5102.5 Deluxe comp

Omega GLS comp

�uprema GLS comp

Alfa 164 comp

Corsa 4p 1.6

L2DO 4x4 comp

Gol4p 1.6 c/dh

Fl0DO

Varlant cf manual

Caravan

Gas
Gas
Gas
Ga.
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas

. Gas '

Gas
GNV
Gas
Gas

. Gas

prata 03

vermelho 03

branco 03

branco 03

prata OD

Escort OLX SW completo verde 9B

Corsa Hatch(mod.novo)completo prata 04

Corsa Sedan(mod.novo)completo prata 04
Celta VHC 2p preto 03
Corsa 1.6 4p c/opc.. branco D2

Co..a sedan c/opc. branco D2

Corsa Wlnd c/ opc. branco 01

Corsa sedan c/opc. branco 01
Corsa 1.6 4p c/opc. branco 00
A.lra .edan GLS completo cinze OD

prata 00

preto 9B

Gol16V c/opc.
Palio Flre 4p c/ AR

Palio Flre 4p c/opc.
Palio Flre 4p c/trio
Palio EX Flre 4p c/ AR
Palio EX 4p cltrlo
Uno EX 4p c/opc.
Palio EDX completo
Cllo expre"lon completo
Scenlc RT 1.6 completo
Scenlc RT 1.6 completo
Scenlc RXE(top de linha)
Scenlc Rr 1.6 completo
Scenlc RT 1.6 C/ opc.
Cllo RL c/ AQ

Rua Pref.Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

Branco 1998 Tempra comp(
Veclra DL compl
GolI GTI oomp
Monza cl ar + GNV
Audl compl
Gol1000
Gol 1000
Monza compl - ar

Uno
Uno
Uno
Corsa Sedan cl GNV
Corsa Super 4p
S-10 compl
Pampa GL
Escorl DL
Escorl GL
Tauner Furgáo
Carretlnha Baú

97
97
95
95
95
94
99
90
91
88
96
00
98
96
96
93
95
95
03

Cinza

Preta

Cinza

1998 Ga.

1997 Dle

1995 GNV

1995 GNV

1994 GNV

2002 Oa.

1993 Dle

1999 GNV

19B9 Dle

1974 Ga.

1987 Alc

1997

Bege

Azul

Branca

Azul

Branco

Prata

Azul

Cinza

Cinza

01

prata 01

verde 98

prata 04

bordo 03

cinza 03

preto 01
branco 99
cinza 98

azul 9B

prata 04'

bege 02

práta 02
cinza Dl

prata 01

veide 00

prata

R$ 12.000,00
R$ 19.500,00
R$ 13.500,00
R$ 11.800,00
R$ 32.000,00
.R$ 7.900,00
R$ 12.500,00
R$ 6.700,00
R$ 6.800,00
R$ 4.800,00
R$ 9.000,00
R$ 19.000,00
R$ 13.200,00
R$ 17.800,00
R$ 9.500,00
R$ 8.700,001R$ 9.500,Op
R$ 6.800,60
R$ 1.800,00

O
A
O
G
O
O
O
G/GNV
G
A
A
A
G
G
D
G/GNV
O
Q
G

a
G
D
G
G
G
G/GNV
G
G
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6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

BRASíLIA - Vende-se, 80. 9975-017.
R$ 1.700,00. Tr: 276-
0371 ou 9992�444o.

9144 ou 9991-6696.

DEL REI - Vende-se, 86. FOX - Vende-se, total flex.
Tr: 275-0938. 2 pts. cornpl, AR. Tr:

9117�8501 ct Leandro.
ESCORr - Vende-se, DO,
GL, 1.8, TE, OH,' aro FUSCA - Vende-se, 81,
alumínio. R$ 16.800,0á.. branco. R$ 3.200,00. Tr:
Tr: 9967-9864. 9602-2747.

MONZA - Vende-se, ,87, CG - Vende-se, 04. R$
marron. R$ 5.000,00. Tr: 1.800,00 + 21x R$
9602-2747. 208,00. Tr: 376-3078. CAIXA - Vende-se, cl sub

de 1.000 Wats. R$
200,00. Tr: 376-0413.PARArl - Vende-se, SL, CG - Compra-se, 90 á 97,

96, branco, 2 pts. R$ ou estrada 97/98. Tr:
11.500,00. Tr: 9979- 372-1580 ou 9995-
6850. 1418.

COMPRA-SE - Corsa ou Ká
até R$ 11.000,00. Tr: 371-
0991.

ESCORr - Vende-se, Sw.
98/98. cf gás, ótimo est.

R$ 11.50o,oQ. + 24 x

286,00. Tr: 9962-3513.

PARATI - Vende-se, 98, CG - Vende-se, 125, 95. COMPRA-SE - 95 á 96.
FUSCA - Vende-se, 77, 1.0, 16V, 4 pts. AR, OH. R$ 2.500,00.Tr: 9124- R$ 8.500,00. á vista. Tr:
motor na garantia. Tr: R$ 17.000,00. Tr: 376- 3178. 273-6593 ou 9963-5501.
372-3556 ou 91 03-7893. 2073.

FUSCA - Vende-se, 83. SANTANA Vende-se,
R$ 3.200,00. Tr: 8408- GLS, 87, à alc. R$
1668. 5.500,00. Tr: 370-3044.

BIZ - Compra-se, ou titan.
GOL - Vende-se, ou troca- Tr: 9142-4641.
se, 1000, 93, cinza. por
corsa 98 ou Verona. Tr:
374-5463.

ESCORT - Vende-se,
sW,oa, compl. cl gás. R$
21.000,00. Tr: 275-
0316.

FUSCA-Vende-se, 68,
modo Fafá cl 4. pneus
novos. R$ 1.400,00. Tr:
273-1715 ou 370-5587.ESCORr - Vende-se,

Europeu, 95, GL, 1.6,1.
AL, TE. prata. Tr: 9142-
4641.

FUSCA-Compra-se, 69
ou inferior. Tr: 372-3922.

GOL - Vende-se, MI, 8V, cl
FOCUS: Vende-se, prata, 54.000 Km, 99. R$
cornpl. IPVA pago. Tr: 13.000,00. Tr: 375-2136.
275-1526.

GOL - vende-se, BX. 81,
KÁ - Compra-se, 97 à 99. ótimo est. R$ 2.300,00.
á vista. Tr: 372-1528. Tr: 9149-0840.

MONDEO Vende-se, GOL - vende-se, 80. R$

CLX, 95, compl .:Tr: 376- 1.800,00. Tr: 9149-0840.

1372.
GOL - Vende-se, MI, 97.

. R$ 11.000,00. Tr: 9123-
MONDEO - vende-se, 97, 9011.'
cornpl. R$ 17.000,00. Tr:
371-:í298.

MONDEO - Vende-se, 97,
2.0, 16V. R$ 16.800,00.
Tr: 371-3298.

SPORTAGE - Vende-se,
Grand' turbo diesel.
Branca. 01. 4x4. Tr: 372-
1527 clAdolar.

GOL - Vende-se; 1.8, 94,
verm.te/al R$1 0.500,00.
Tr: (41) 369-2640.

KOMBI-Vende-se, GNV,
97, R$ 13.200,00. Tr:
9147-3438.

JOGO - Vende-se, de
HONDA 150 - Vende-se, rodas aro 14 pi fusca. R$
04, ou troca-se. Tr: 376- 80,00. Tr: 273-6624.
3225.

MÓDULO - Vende-se,
HONDA - Vende-se, XLX, 1.500·Wats. R$ 180,00.

SAVEIRO - Vende-se, 02, 350. Tr: 371-8687. Tr: 376-0413. 1----------------------
branco. R$ 22.000,00.
Tr: 9975-0161.

HONDA _ Vende-se, PNEUS - Vende-se, 5 pi

SAVEIRO _ Vende-se.
Oream. 97. R$1.7oo,00. fusca, cl rodas originais.
Tr: 370-5271. R$ 300,00. Tr: 275-6720.

Summer,1.8, g. R$
12.500,00. Tr: 8801-
2808.

CG Vende-se, Titan,
125,01, c/parnda, vinho.
R$ 3.700,00. Tr: 9973-
0367.

COMPRA-SE - 1 jogo de
rodas 13 cl pneu. Tr: 376-
1906.

SANTANA - Vende-se,
executivo, 90, compl, R$
2.500,00 + financ. Tr:
275'1012.

rENERÉ - Vende-se ou

troca-se, 600, 88. motor

VOYAGE _ Vende-se, 85. '

na garantia. Tr: 9975-

R$ 2.700,00. Tr: 379- 6090.

0507.

TAMPÃO - Vende-se, c/2
autofalantes de 700 Wats.
Tr: 376-0413.

VENDE-SE - Rodas 15°:
Rodão de aranha. R$

SCUTHER - Compra-se, 1.000:00. Tr: 275-0334 ou
em bom. est. Tr: 371- 8809-3544.
8772.

TITAN - Vende-se, 125,
01, cornpl. cl parfida, R$
3.700,00. Tr: 9973-
0367.

A10 Vende-se, gás
natural, 81. R$
13.500,00. Tr: 373-2191.BIZ - Vende-se, ou troca-

se porscort. c/8.ooo Km. rITAN-Vende-se, 00,
financiada. Tr: 8803- vermo 30.000.00 Km.R$
7474. 3.800,00. Tr: 9979-

6850.

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

CBX - Vende-se, estrada
200, 02. R$ 1.500,00. + YBR - Vende-se, 125, 02.

BESTA V d 01 I21 x R$ 300,00. Tr: 9979- Tr: 371-1335 ou 9953-
- en e-se, ,c

1437. 1446. 2 lugares, branca. R$
27.000,00. Tr: 275-1335.

� CG - Vende-se, 125 KS, YBR - Vende-se, 03. R$ CLASSE A _ Vende-se,
� MON'zA-Vende-se, SL, 00/01. R$ 800,00 + 22x 2.000,00 + financ. Tr:

160.99. Tr: 371-9667.
_ 2.0,92. R$ 9.000,00. Tr: H$ 154,00. Tr: 9916- 370,9209.

..

"*"W';MW��"·'"",

.
.',

QUINTA-FEIRA, 10 de Março de 2005

INJECAR AUTO CENTER

Facilitamos em até 3 pgtos ou no cartão VISA

(47) 371·3898
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - Baependi - Jaraguá do sul/se (ao lado Trapp)

ecar
ESTOFARIA AUTOMOTIVA & COUROltt
Estofamento de carro,

colocação de couro,

manopla, volante,

limpeza interna e
I

capotas.

A GARANTIA DE
BONS NEGÓCIOS

(47) 371-21'11Jaraguá

APROVEITE ATÉ ESTE SÁBADO
JUROS "O" NA JAVEL

R. Francisco Fischer, 80 - Centro - Jaraguá do Sul/SC

,�
"

',i ,

�
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QUINTA-FEIRA, 10 de Março de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 7

,.
COMPRA-SE - Até R$
3.000,00.paga-se á

vista. Tr: 275-6515.

J� - Vende-se, 89,
bom es!. Tr: 371 -8437.

KADET - Vende-se, GL,
96. Tr: 370-5627.

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

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

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

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

j'fil1:JJ"$i"Fi4:ta®m·tjmJ!-fí1ljG!;G,I".L!tijQ®®'1'f
Stratus camp 96 vlJrde mel G
Goll.8 (bola) 95 prelo G
CheveUe 89 bege A
8ellna L 1.6 86 bege A
Elcar' Europ,1 GLX cómpleto 98 azul G
Ford Llndal em couro 80 azul GNV
8ralllll 80 branca Q
Voyage 88 verde A
Jeep em couro/dh/frelo a dllCD 65 Bordo Q
Gal Preparado (De Corrtda) 97 Azul RS 6.500
Opala SLE compl 89 Verde A
Audl A31.8 T lurbo 98 prelo O
FUlOa 77 bege G
P.mp.'.8 91 praia G

�l�:ga Suprema OLS lop linha, compl. :: ::�: :
Gol 84 branco O
F-IODO O.b. Dupl. comp. Turba 84 praia O
Una 1.6 camp 93 prall G
KadeU vd , lrv ell. , dlr 93 prelo G
P....l Palnlor GTS 87 bardO A
Monza comp 94 cinza O
GalOIll Dl clnzl O
Sanlana Quantum GL compl 94 bordO A
Cars. Wlnd Sed.n 99 prlla G
K.d,U SLE 1.8 92 prall O

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

em bom est. R$ 100,00. CELULAR - Vende-se, 370-2257.
Tr: 9135-1196. motorola. R$ 100,00. Tr:

376-0413.

GUAR'ADANAPOS -

Vende-se, estojo pi
lanchonetes. R$ 2,00.
(milheiro). Tr: 275-0693.

MÁQUINA - Vende-se, 2
retilíneas Shima Seiki e 1

conicaleira pi 8 cones. Tr:
8808-5378.

GRAVADOR - Vende-se, MÓVEIS - Vende-se,
de Cd pi computador. R$ mesa, OVO e outros. Tr:

140,00. Tr: 373-3073. 8802-1180 clMicheli. .

GELADEIRA' Vende-se,
Duplex, marrom,

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

MOTOR - Vende-se,
elétrico. trifásico. pi rnáq.
De costura. Tr: 370-
2417.

GELADEIRA - Vende-se, NIKE SHOK - Vende-se,
Electrolux cl 320L. R$ 12 molas, na ex. original.
650,00. Tr: 376-1350. Tr: 8408-1668.

GELADEIRA - Vende-se, PINTCHER - Vende-se,
alto-servlce, c/3 ptos. R$ adulto na 1. R$ 100,00.
1.000,00. Tr: 370-2080. Tr: 9959-1560.

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

LENHA - Vende-se, pi
fogão eco Tr: 276-0340.

GUITARRA - Vende-se, PORTA - Vende-se,
Golden. Tr: 9927-2183. sanfonada. Tr: 371 -5829.

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

FITAS DE VíDEO - Limpa- 140,00. Tr: 373-3073. 9552.
se, e copia-se pi dvd. Tr:
371-8772.

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

CELULAR - Vende-se,
motorola C200, ou troca
se por play station. Tr:
371 -0495.

FORNO - Vende-se,
Tedesco, á lenha cl 10
esterias, digtal. R$
6.000,00. Tr: 376-4309.

CELULAR - Vende-se,
Nokia, cl linha, Neo. R$
190,00. Tr: 8466-6446.

FREEZER - Vende-se,
Cônsul c! 420 L,
seminovo. R$ 700,00. Tr:
370-2080.

REPRODUTOR - Vende
se, MP3, cf capacidade
128 meça.c/ gravador de
voz. R$ 250,00. Tr: 8406-
2148.

SECADORA - Vende-se,
MÁQUINA - Vende-se, Enxuta, ótimo est, R$
tanquinho. R$ 70,00. Tr: 80,00. Tr: 371 -6245.
276-0340.

TOCA FITA - Vende-se,
MÁQUINA - Compra-se, Sony, AM e FM. Tr: 276-
p/fazerfraldas. Tr: 9909- 0175.
5991.

TECLADO - Vende-se,
MÁQUINA - Vende-se, 540, Yamaha. R$
Brastemp.R$ 300,00. Tr: 1.600,00. Tr: 273-0779.
370-4509.

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

BATERIA - Vende-se, 9902-5259.
Peace. R$1.200,00. Tr:

.

371-6005.

COLCHÃO - Vende-se,
magnético, c I 2
travesseiros. R$
1.000,00. Tr: 370-7124.

VENDE-SE ESTOPA
Coloria, branca e de fio.

Retalhos de lã, retalhos de

.
couro, retalhos de napa e

retalhos para roupa infantil de
09- 10 anos.

Tr: (41) 667-0366
668-2918
9171-9827

ARTIGOS - Vende-se, pi
1.99 por R$ 1,00. lote cl
200. Tr: 371 -8772.

APARELHO - Vende-se. cl
cd's p/telemensagem. R$
100,00. Tr: 371 -8772.

CÃO - Vende-se, filhote de
York. Tr: 370-9062.

ACORDEOM - Vende-se.
Scandarli. eletrificada. R$ CÃO - Vende-se, Pitbull cf
2.900,00. Tr: 370-4889. 1 ano. R$ 100,00. Tr:

273-6624.
APARELHD - Vende-se,
de som cl 1000 wats cl CARINHD - Vende-se, de
ex. De sub. Tr: 379-011 O. cachorro quente. R$

50,00. Tr: 37.0-4509.

CELULAR - Vende-se,
Motorola C200. R$
130,00. Tr: 8803-9051.

FREEZER - Vende-se,
CENTRíFUGA - Vende-se. horizontal. R$ 200,00. Tr:
R$180,00. Tr: 276-0340. 370-4509.CARINHO - Vende-se, de

cachorro-quente. R$
500,00. em 3 X. Tr: 370-
0237.

CENTRíFUGA - Vende-se, GATO - Vende-se, persa
Arno, cl garantia. R$ c/1 ano. Tr: 371 -1341.
100,00. Tr: 370-9367.

CHAPAS - Vende-se, 8 pi
estamparia. R$ 150,00.

BANNER - Vende-se, pi Tr: 370-4509.
salão de beleza, ct
suporte. Tr: 370-9209.

DOA-SE - Cão adulto,
fêmea, porte pequeno. Tr:
9959-1560.CelA - Vende-se. de

cavalo, compl. R$
.BERÇO Vende-se, 150,00.Tr:�72-1354.
mogno mad. maciça. Tr:
9905-9211. CELULAR - vende-se,

Nokia 5125. R$ 100,00. ESTEIRA - Vende-se,
BERÇO - Vende-se, bege Tr:9932-2443. elétrica. Tr: 374-5751 ou '---------------......

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

EmBRlRGEnS
• A MAIS COMPLETA

TECLADO - Vende-se,
Cássio. Mod. CTK350EB.
Tr:.371-6005. •

TORNO - Vende-se,
mecânico de bancada.

Super resistente. R$
2.700,00. Tr: 372-3922.

Panasonic, cf controle.
R$ 200,00. Tr: 370-6651.

dif.Tr: 370-5834. VENTILADOR - Vende-

TV - Vende-se, CCE, 20",
seminova. R$ 350,00. Tr:
8802-3688 .

TV - Vende-se, colorida,
20". R$ 250,00. Tr: 376-
0413.

TOLDO - Vende-se, pi
porta. Azul. Tr: 275-
1237.

se, de teto. Tr: 371-
VENDE-S - Fita e cd's pi 6005.
vídeo game. Tr: 371-
8772.

VíDEO - Compra-se,
cassete. R$ 100,00. Tr:

VíDED - Vende-se, 370-9062.
cassete. R$ 220,00. Tr:
376-0413.

VENDE-SE - Preto china

20", marca Oron. R$
240,00. Tr: 376-0642 ou

9135-5314.

VESTIDO - Vende-se, de

prenda. Tam. 38. Tr:

370-9132.

VíDE'O - Vende-se, Sony.
R$ 250,00. Tr: 376-
0413.

VESTIDO DE PRENDA -

Vende-se, verde cl
detalhes branco. R$
80,00. Tr: 371 -5270. WALlTA - Vende-se,

VENDE-SE - Sub e Máster seminova. R$
VESTIDO - Vende-se, de módulo Pionner. Ir: 379- 207.

0110.
320,00. Tr: 9969-4 .

VIDEO - Vende-se, prenda 3 tam.42, cores

Atendimento personalizado
Entrega gratuíta

Atendemos atacado e varejo'

I�_f r I_I _�m
��LIMPEZA

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMt:RCIO E CONSERTOS
DE TELEFONES LTOA

COMPUTADORES

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

qConsertos de Celulares

(TIM/ VIVO/CLARO/BRASILTELECOM)
e Tel. Convencionais.

'

C>Toda Linha de Acessórios .

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

VENHA CONHECER NOSSA LOJA!

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

REVENDA:

(47) 273�0888 - Jaraguá do Sul .. se - Em frente ao Bradesco

* Tela colorida
* Agenda com 20Ó

.

posições ·(le memória no

TIMChip + 200 posiçges.:
de m�m6tia no apar�lhO
*Melodias
personalizáveis
* Jogos
.. Alerta vibrat6rio,
calculadora erelógío.
R$149,00
á vista ou

t + 9x R$14,90
NO PLANO
MEU'SONHO

* Tela calonda
* Agenda telefônica com 200

posições de memória no TIMChip
+ 300 posições de memória no

telefone
'" Câmera digital integrada
* Melodias personalizáveis
* Rádio FM integrado
* Viva-Voz integrado
* Personalização de capas
coloríoas'
* Download de apãoativos e jogos
em Java
.. Alerta vibratório, calendário,
calculadorà com conversor de
taxas, cronômetro, despertador e
relógio
R$ 498,00 á vista ou

1 + 9x R$ 48.,80 .

NO PLANO MEU SONHO

* Agenda telefônica com 200

posições de memória no

TIMChip
* Jogos
.. Calculadora
* Protetor de tela

R$198,00
á vista ou

1 + 9x R$19,80
NO TIM lIGHT
40 minutos por R$ 32,00
+ 40 minutos extras.
Se colocar em débito
automática

* Tela colorida
.. Agenda com 200 posições de
memória no TIMChip
+ 1000 posições de memória no

aparelho
.

" Câmera digital integrada
" Melodias personalizáveis
* Viva-voz integrado
" Discagem por voz
* Jogos
* Alerta vibratório, calculadora e

relógio .

R$ 899,00 á vista
ou 1 + 9x R$ 89,90
NO PLANO MEU SONHO

* Display de alta-resolução
" Agenda com 200 posições
de memória no TIMChip
+ 100 posições de
memória no telefone
* Melodias personalizáveis
* Viva-voz integrado
* Jogos
* Calculadora
* Despertador
R$ 248.00 á vista ou

1 + 9x R$ 24,80
NO PRÉ. PAGO

�

Na compra de um celular, ganhe uma assinatura mensal do Jornal CORREIO DO POVO. Caso seja assinante indique para um amigo.

*Tela colorida

"Agenda telefônica com 200
posições de memória no TIMChip
+ 300 posições de memória no
telefone

I

*Melodias personalizáveis *Jogos
*Alerta vibratório, conversor de
moedas, contador regressivo.
cronômetro, calculadora e relógio
R$ 399,00
á vista ou

1 + 9x R$ 39,90
NO PLANO
MEU SONHO

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

GUIA DE SERVI
Centro de Formâ'Ç

de Condutores > TERRAPLANAGEM
Rompedor de Pedras e Concreto
Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos Sigilo Absoluto

,- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

SEGIJRANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

.. Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

1U'\
.. �,.,.:,/v'.

·

·

·

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
AHte4- de� '"� <ÍD4- s� des� de <U<a- &Htfuu44 tu<

;te�, e.tPu /UH� CMH UM� des� «4A�

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

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de CD
e Leitor de OVO

Maquinas
Digitais

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

Um micro por aluno

Suprimentos
Novo sisterra 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.

DETETIVES PARTICULARES

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

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

Atendemos mateis, hoteis e residência,
sem custo adicional.

Jaraguá do Sul e região.
Tratar: 9131·7231

Preços especiais para casais.
SIGILO ABSOLUTO

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

,AGORA vocE TEM DINHEIRO
FAc'l E SEM BUROCRACIA

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

•••• o ••••••••••••

!

_716ricul/ura I

'í7.? <7í'
',Ljo�')rue ,_f.10reS i

I
:

.
I

IArranjos-Oecorações-Buquês-Jardins I
,

COM DISKfNTRfGA ot I
�I"-"1

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

371-5917
Plantão: 9149-0840

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

(47) 275 34 75
(anexo à Fellows)

9975 9646

!FONE/FAX: 371-4051 CEL 9905-0202:
Rua Epitácio Pessoa;· 555- Centro

Aulas de Violão�
REfRIGERAÇÕES
Consertos e Reformas

Refrigerador, Lavadora, Secadora,
Lava-louça, Microondas, Freezer, Ar

Condicionado, etc.

E-mail: sergio.guima@ig.com.br
Rua Domingos da Nova, 227 - Centro - Jaraguá do Sul/SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
QUINTA-FEIRA, 10 de Março de 2005

eses'

CUMENTOS PARA MATRíCULA
* Reservista
* RG e CPF
* Título de Eleitor ou Protocolo
* Certidão de Nascimento ou Casamento
* Comprovante de Residência
.,. Fotos 3x4
* Histórico Escolar (autenticado)

ado válido pI Concursos,
Faculdades, etc.

senac

(47) 275-8400

I

MICROLINS SUA ESCOLA
DE PROFISSÕES

PROGRAMAÇÃO DE CURSO SENAC

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Palestra Gratuita: 14/03/2005

. Horário:19 horas

AUTOCAD 20 E 3D
Período: 12/03 a 02/07/2005
Horário: 8h às 12h - sábados

QUALIFICAÇÃO EM SECRETARIADO
Período: 14/03 a 02/06/2005

Horário: 14h 30 às 17h 30 - 2a a 5a feira
.

PROGRAMAÇÃO EM JAVA
Período: 14/03 a 19/07/2005

Horário: 18h30 às 22h - 2a e 4a telra

. ENTREVISTA E SELEÇÃO DE PESSOAL
Perfodo: 14 a 18/03/2005

Horário: 19h às 22h - 2a a 6a feira

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
Período: 15/03 a 05/07/2005

Horário: 8h30 às 11 h30 - 3a e 5a feira'

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Período: 21/03/2005 a 2007

Horário: 19h às 22h - 2a a 6a feira

TÉCNICO EM COMÉRCIO EXTERIOR
Período: 28/03/2005 a 2007

Horário: 19h às 22h - 2a a 6a feira

TÉCNICO EM ALIMENTOS
Período: 28/03/2005 a 2007

Horário: 19h às 22h - 2a a 6a feira

.

REUNiÕES PRODUTIVAS
Período: 28/03 a 01/04/2005 .

.
.\

Horáno: 19h às 22h - 2a a 6a feira

PALESTRA GRATUITA: "OPORTUNIDADES
DE EMPREGO NA ÁREA INTERNACIONAL"
Período: 31/03/2005 Horário: 19h - 5a feira

Escolha um dos cursos da MICROLlNS e matricule-se hoje mesmo

- Turismo' e Hotelaria
- Capacitação Profissional em Rotinas Administrativas
- Telefonista, Recepcionista e Telemarketing
- Informática
- Cursos Vips
- Montagem e Manutenção de Computadores
- Web Designer e muitos outros.

TELEMARKETING
Período: 14' a 18/03/2005 Horário: 19h às

22h - 2a a 6a feira

...

Ligue já!!! 376-0628 Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1085 - Centro

INFORMAÇÕES: Rua �o� Imigrantes, 310 Vila Rau
E-mail: Jaraguadosul@sc.senac.br

. !Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
CORREIO DO POVO 11

3 casa e ponto come. R$
85.000,00. Tr: 375-1674
ou (51) 582-1739.

IMÓVEIS

1,5 Km da Pref. c/4 qts e 4207.

terreno de 3.700m'. R$
55.000,00. Tr: 9979-
9188.

ILHA DA FIGUEIRA
vence-se, alvenaria, c/ 3 RIO MOLHA - Vende-se c/
qts. R$ 70.000,00. Tr: 2 qts. suíte, coz, sI. bwc.
371-2357. Toda murada. R$

45.000,00. Tr: 370-6929.

ÁGUA VERDE - vende-se, Vende-se, 2,uma c/ 90 m' RIO MOLHA - Vende-se.
364 m'. R$ 32.500,00. e outra 49 m', terreno de Tr: 9131-6509. VILA RAU - Vende-se, c/
Tr: 371-2357. 525 m'. R$ 115.000,00. 364 m'. R$ 30.000,00.

'Tr:275-3752. SANTO ANTÔNIO _ Tr:9919-o386.

ÁGUA VERDE - Vende-se, Vende-se, c(324 m', R$
novo, c/ 155 m', suíte, 2 ILHA FIGUEIRA - Vende-, 10,000,00. Tr: 371-2357.
qts. R$ 140.000,00. Tr: se, c/ 2 casas e 140 m'.
371-2357. R$ 120,000,00. Tr: 275- SÃO LUiz - Vende-se, c/

3752, 168 m'. Tr: 370-8603,

LHA DA FIGUEIRA -

f'·
i-'

ALUGA-SE - 2 qts, p/
moças. Tr: 371-8454. ILHA DA FIGUEIRA -

Procura-se, p/ alugar, c/3
qts. R$ 400,00, Tr: 276-
3422,

AMIZADE - Vende-se, c/
220 m', em fase de
acabamento, R$
70;000,00, Tr: 371-
2357.

SOBRADO - Vende-se,
come. e residencial c/ 2

casas. Tr: 371-3132.

Marquadt c/ 1.111 m'. Tr:
370-8097 c/ Tina, Creci

VILA NOVA - Vende-se, 9839.
c/ 64m' e terreno de
500m', Tr: 370-7760 ou
8807-3574,

VILA RAU - Vende-se, c/
364 m2, R$ 30.000,00, Tr:
9919-0386,

VILA RAU - Compra-se,
ou terreno, Tr: 9121- VILA NOVA - Vende-se,
5932, c/ 1250 m', c/ lagoa, R$

35,000,00,

VILA RAU - Vende-se,
próx. posto cidade,
180m' c/ terreno
450m'.Tr: 9903-1864 ou

275-0585,

-U'd
CENTRO - Vende-se,
restaurante e lanchonete.
R$ 15,000,00. Tr: 9127-
2800.

Ia FRENTE DE PADARIA -

Vende-se, c/ jogo de
balcão. Tr: 370-2080.

TRÊS RIOS DO NORTE - PRECISA-SE - Kitinet ,1
ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, c/ 240 m'. R$ qt, ou pessoa p/ dividir.
Vende-se, c/92m2, 4 qts, 50.000,00, Tr: 276-0676. Tr: 371-1368.
si, coz, sem laje. 9977-
5408,

FLORICULTURA - Vende
se, ponto comI. à 5 anos,

Tr: 370-0412.
.VENDE-SE - Próx. Posto
Mime do Kolbach c/ 80

PLANISCHECK - Vende- m', Tr: 9977 -5408.
se, lateral, c/ 450 m2• R$
40,000,00. Tr: 9125-
0404,

ANA PAULA - Vende-se,
c/ 4 qts, 2 bwc. SI. coz.
Tr: 273-0713.

BARRA VELHA - Vende
se ou troca-se em Jguá.
Tr: 9134-1794,

PROCURA-SE - Paga-se
BARRA VELHA - Vende- até R$ 350,00, Tr: 9917-

,
se. R$ 16.000,00, Tr: 0854.
370-7124 ou 9132-
4841.

VILA LALAU - Vende-se,
sobrado come. e

residencial c/2 casas. Tr:

PIÇARRAS�Vende-se, c/ 371-3132.

2 qts, suíte, bwc. Tr: 370-
0433,BARRA VELHA - Vende

se, c/ 5 qts. suíte, 2 sI.
COZo 2 bwc. Tr: 370-2365 PRECISA-SE - Pi alugar
ou 9953-6121. c/ 2 bwc, alvenaria. Tr:

372-2922,
CENTRO - Vende-se, c/
770 m2• R$ 88,000,00. PRAIA-Procura-se, p/
Tr: 9973-8632. alugar anualmente. Tr:

371-8772 ou 9001-3494.
CENTRO - Vende-se, c/
535 m'. R$ 140.000,00. RAU - C/ 78 m2• R$
Tr: 371-2357. 55.000,00. Tr: 371-2230. VILA MACHADO - Vende-

se, 15 x 20. Tr: 276-0769.
CENTRO - Vende-se, c/ RIO DA LUZ - Vende-se.
207 m' e tereno c/ 1260 R$ �6,000,OO. Tr: 370- VILA NOVA - Vende-se, c!
·rfl'.Tr:8807c2410,''' 8097. creci 9839. 2 qtos, 1 suíte. semi-

mobiliado. R$
CORUPÁ - Vende-se, c/ RIOMOLHA-Vende-se,à 13o,000,00,Tr: 9969-

VIEIRA - Vende-se, clloO
m'. R$ 60.000,00. Tr:
370-3044.

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

VILA LENZI - Vende-se,
de madeira, terreno c/
525 m'. R$ 70,000,00.
Tr: 371-2357.

REPRESENTANTE: Silvar Serviços Ltda
i'" Riliat UÓêo Jantiiário Ay:roso, nO 80 - sala 03 - Jaraguá Esquerdo

VILA �OVA - Vende-se,
c/ 2 q t s , suíte,
s ernimoblltado. R$
130.000,00. Tr: 9969-
4207.

GALPÃO - Vende-se, pré
moldado, 13x1 O. Tr: 370-
9879.

• MAIS chance: ( (04) qu
.mensais)
* MAIS: (sem taxa de inscrição)
• MAIS: ( sem funda de reserva)
* MAIS econômica: ( menor taxa)
*MAIS prêmio: ( eíctra: R$ 31.384,00,
prêmio pontualidade)

* MAIS flexibilidade: (antecipação de

parcelas poderão ser usadas como lance)
( FGTS pode ser usado

: ( últimas (60) parcelas sem

ministração e sem seguro)
S, MAIS: (confira com o

epresentante, abaixo)

RODOBE�S"GUARAMIRIM - Galpão c/

� 280 m', Tr: 373-0566.

� LANCHONETE - Vende-
se, centro. Tr: 9113-

BARRA VELHA - Vende- 5501,
se. R$ 8,000,00. Tr:
9973-9654.

'

LANCHONETE - Vende-
se, Estrada Nova. R$

BARRA DO SUL - Vende- 3.500,00, Tr: 376-2506.
se, 12 'x 30. Tr: 376-
3425. LOJA - Vende-se, ou

troca-se por carro. Tr:
VENDE-SE - Na Walter 9978:2803. g

.!;
o
'rJ.
g
o
"

OI
'-0
..

• 1<
"O

.E

Confira outros créditos

telefonia e segl1ran�a

Centrais telefônicas Intelbras

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

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

eletrônica e automação de condomínios.

Kit Portão Eletrônico + Inferfone
Klf Mónifor 6" + Câmera (CFTV)

TELEFONIA
. (Instalação e Assistência Técnica)
- Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pj centrais
Telefones e fax
Aparelhos 'Para tetevendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadoresde ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de 'proteção

.

Fontes e baterias pi telefones

•

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

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

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
-tmsteteçõo.» Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência }
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

ii
l

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

LOJA - Vende-se ou

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

VENDE-SE - Bar e

lanchonete. Tr: 370-
6366. AÇOUGUEIRO - Procura

se, cl experiência. Tr:

VERDUREIRA - Aluga-se, 275-3114.

Nova Brasília. Tr: 375-
2781.

SALA - Vende-se, R$
25.000,00. Tr: 370-3141.

DIARISTA - Precisa-se pi
todas as sextas.

.Baenpendi. Tr: 9113-
0213.

SALA - Vende-se, próx.
ao trevo de Corupá, c/64
m'. Tr: 375-1386.

DOMÉSTICA - Prescisa
se, pi trabalhar em São
Paulo pi um casal de
idosos. Tr: 9125-7363.

CABELEIREIRA -

Contrata-se c l
experiência. Tr: 376-
2752.

CHÁCARA - Vende-se, el COSTUREIRA - Precisa-
12.500m' no Wigando se, e revisora. Tr: 370-

Meyer.Tr: 370-3141. 6872.

MASSARANDUBA _ CI M E T A L Ú R G I C A -

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

chácara de 55.000,00
m', casa e galpão. R$
95.000,00. Tr: 371-
2357.

PEDREIRO - Procura-se,
pago R$ 4,50 á hora. pi 2
dias de serviço. Tr: 376-
4112.MINI-CHACÁRA

Vende-se, el 1 OOOm'.
Ribeirão Grande. Tr: 273-
1860.

PSICÓLOGO - Procura
se profissional. de

psicologia pi dividir
consultório. Tr: 372-
0991.

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

PROGAMADORESe/Tina. Creei 9839.
Precisa-se pi empresa de

RIO MOLHA _ Vende-se,
sistema. Tr: 370-3287.

2. Tr: 370-8563.
VENDEDOR EXTERNO -

Precisa-se cl condução.SíTIO - Vende-se, na Tr: 372-0250.
Wigando Méier cl 1200
Km'.Tr: 370-3141. INSTALADOR - Procura-

se, cl expenencia em trabalhar. Tr: 376-2036.
vidros temperados, cl 10
grau. Tr: 370-2647. ADMINISTRAÇÃO -

Ofereço-me pi trabalhar.
REVENDEDORES - Tr:387-2685.

SALÃO IDA UNISEX

Precisa-se. Tr: 371-
5176. LIMPEZA - Ofereço-me,

p/terreno.Tr: 372-3441.

Corte feminino/masculino
Estética completa

Massagem - Depilação
Manicure - Pedicure

Limpesa de pele
Novas linhas

Calterização
Queratenização

AUXILIAR - Ofereço-me
pi trabalhar serviços
gerais. Tr: 275-9628.

OFEREÇO-ME _ P/ BALCONISTA - Ofereço
trabalhar em farmácia cl me, pi trabalhar, de

2 O d e a nos d e manhã no centro. Tr:

experiência. Tr: 375- 275-1656.

1014.

ROLANO INO. DE MAQ. E EQUIP. LTOA.

PRECISA-SE DE

REPRESENTANTES
COMERCIAIS

Com empresa registrada para atuar na
área de ferramentas, para diversas

regiões do Brasil.

Tratar: 370-6001

• Vendedor de
Automóveis

Ensino superior
. completo. Sexo

Masculino.
. Conhecimento

Tele Vendas
Ensino médio

completo. Conhecimento
.

em informática
'e ter boa

comur\icação .

Residirem
Jaraguá

do Sul, próximo
.

ao bairro
Rio Molha.

ATENDENTE DE ENFER
MAGEM - Ofereço-me pi
trabalhar, à noite pi
idosos ou doentes. Tr:
9153-8224.

Rua Victor Bramorski, 86, Centro - Massaranduba

Fone: 379-1078

QUINTA�FEIRA, 10 de Março de 2005

CONTRATA-SE
Office 'Boy para entrega de pànfletos

Professor de Inglês e

Professor de InformáticaVENDEDOR Precisa-se,
de moto, cl experiência.
Tr: 9117-8888 ou 376-
4309.

SERViÇOS GERAIS -

Ofereço-me pi trabalhar.
Tr: 91 03-9436. JARAGUÁ DO SUL Fone: 275·1494

Rua João Marcatto, 13, Sala 106, Ed. Domingos Chiodini - Centro
supletivotriunfo@ibest.com.br

,

EMPREITEIRA DE

MÃO-DE-OBRA J.P.

OFEREÇO-ME - PI
trabalhar como tec.
Elétrico ou em

manutenção. Tr: 9952-
8812.

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

ESCOLA NECESSITA
COM URGÊNCIA

de professor na área

contábil, com

disponibilidade de horário.

Comparecer na Rua Jorge
Czerniewicz, 665 - em

horário comercial.

;:::)::}: : . _',-,

., torneir� MecânicÓ • OperadotdeLÓgistica .:., Operador de Produção
Ensino fundamentál.,

...

> '. Ensino médioj
.

.' Ensino médiocompleto ou

completo; conhecimento. corripleto�CoriheCimimtó. em curse. Para atuar em
.' de tíeis.anosnafunçãoi. .. ;.'. <-,

dá doii anos' <. : setordeserralherta.
,'-.... .

.... , _',::: ,'::;: :,: :�: .>.'.'.,'

·./:-}:»J?·fÜ�lÇ.ã.o·: Resiqit):<:/:: ::»(N�çêssaria força'ffsíca,iIIAu�iIi�rAdrT'Ílrilstrativó' em.Jarqúá •.

'

•••..•..�..........
.

,. ágilidade eJacilidade
>/ Venda .. ido Sul pr6x;imo ao bairro t ara trabalhar em equipe.

i I;nsinó.. .: •... ..

platô" i., RiO.MôlhEI> .

-; [)e15ejávplte� •
oa yêrçia<,

.

;., ,
.. > > SÜPfirvisorde

..•.••.....••.••. verbal. e ymbprn ..

.... III P�çám�nti�tf </ vendas. <

> c()nhec:imllntoern 'i > Vendedor'.···· I;nsino médiocornplàto:
informática: Residlr.em '.

.. Ensino médio técni .. C6nhecime�to de dois.••. Jimigu4dq$u'f;pr6xiIlÍO' "·cdnnpletó<n.aárea /
....•.•.•.•••. anos ria função'

'aobalr'ró.RioMoiha:}" > mecânica.elétrica .... /}'ÔeSej<lvel conheci��nto .

.

ou eletro eletrõnica." : .•.. em informática e ter
•. be�enhlst;f>;�j�(j�t�.., Conhecimento .'" • '. dispositivo para
Ensinomédiocompleto;'t , .... ····em lntormátlca.:

' •.....•• >viagens -.Resldlr ern
.curso técnicOsOmplalo. . AUTO CAD, leitura e ... .,: Jaraguá.'

Con@cim�nto d� dois; : <. interpretação de" ..

' .. do Sul próximo ao bairro
.

'anos. çpm�aut() i:;ad:'>·:� desenho mecânico. <. > • '.' Rio'Molha. .

VENDAS - Ofereço-me pi
trabalhar cl vendas ou

BABÁ - Ofereço-me pi motorista. Tr: 372-0066.

ADMITE-SE
CONSULTOR DE VENDAS

MASCULINO E FEMININO
.

SALÁRIO FIXO
COMISSÃO SOBRE RESULTADO DE VENDAS

CELULAR FREE PARA COMUNICAÇÃO
ÁREA DE ATUAÇÃO JARAGUÁ, GUARAMIRIM,
MASSARANDUBA,SCHROEDER,CORUPÁ,

POMERODE.
HORÁRIO - 8:30 ÀS 12:00 13:30 ÀS 17:30 HORAS

É NECESSÁRIO POSSUIR VEICULO PARA LOCOMOÇÃO

CONTATO ATRAVÉS TELEFONE 275.6235
CURRICULUM PARA: claroempresa@deltacell.com.br

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_

ster
(47) 273-5427

- Consultor de vendas para.trabalhar em Jaraguá e região

I�J:I��l��j���ê��:����;i,����f�� \��}�v�t���
. fiuênGlá'verbal; ágilidadé!> c' petsistênciá e UrnEl.boa ': <lgilidade.efElcilidade pára ano de experiência na

•. dinamismo. Experiência: : flu€i'bcia verbal. NecessáriO} "trabalhar em equipe. • função.Ter habilidades em
.: de seis mesesiÍ8 N�S:Í\o:< ;. restdirem Guaramirirri.

. .

. .

preenchimento de
.

Residir em GuàramirirjiO�, .... .
.

. .' .. Professorde Inglês cavidades com solda
no .centrodá.. sidade

. .... ...

• .•.•••...� -. Auxilia� de > Ensino médio completo. eletrodo, conh.ecimento em

Jaraguá do. Syl
.

Almoxarifado .'.( Fluência em escrita e .

.

acabamentos e .'.

�;;S.·e.·.i.• ·nnn.•·.o.•...•.c•• !TI.·u·••.'·fe.·s·.doiO./o·•.c.·eO.·sm.•. ePj<..á.r8v.• ·.teO.••• 1 ())l Jilit�r<l dalfngúa inglesa. esmirilbarnento -. Residir na ..
. '.

oesejávelxivênCiÇ3 na -,
..

cidade de Guararnlrim.
.

J���ê���I;0�:����9]�;ij):j:!!,!:�',·l��t�r{rt�L��I��·•• · ••••••••••••Egsi��S���JI�6kpleto.
;: Auxllla:rdeTééelagem: si' <f:nsin6fLlndamental

.

Conhecimento mfnimo de
Ens! ri o fund am érrtal �omplét6. Dois anos de dois anos ria função. Ter o
completo" ;conhecimento na função. -curso atualizado.

',,'

"';:).'::'::-:: ,"',,', •• o',

.._-

- Auxiliar de produção
",

Impressor de flexografia
- Fresador

- Pintor de automóveis ou preparador de tinta

(possuir veículo)
- Càrretor de imóveis (possuir veículo)

- Fisioterapia (possuir conheéimento e mecânica

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

Comprador (ramo metalmecânico)
- Motorista mopp

R. João Marcatto, 260 - si 01 - Ed. Tower Center - Jaraguá do Sul/SC
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PRECISA-SE
,URGENTE·RECURSOS HUMANOS WORLD®

BUSINESS
CONSUlTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA.

- Auxiliar de Corte (Feminino) Experiência área têxtil
- Recepcionista/Faturista Experiência em cálculos IPllndl.
- Auxiliar de Produção - Fem/Masc.
- Eletrecista Industrial
- Operador e Programador de Torno CNC
- Operador e Programador de Centro de Usinagem
- Torneiro Mecânico Convencional
- Mecânico Manutenção Experiência na área têxtil
- Aux. de Desenvolvimento (c/ Coreal Draw)
- Talhador/Corte Experiência na àrea têxtil
- Costureiras - Experiência em mais de duas máquinas
- Programação de Controle da Produção (PCP) Experiência área têxtil
- Auxiliar de Expedição Experiência c/ informática
- Motorista p/ Empilhadeira à Gás Experiência ou curso
- Contábil/Fiscal Experiência ou c/ CRC

.

- Cozinheira
- Garçon
- Recepcionista Experiência em PABX
- Comprador(a) Com experiência preferencialmente Eletro Eletrônica
- Passadeira Com experiência

A RHBRASIL está recrutando profissionais
para as sequintes oportuniçlades:

ALMOXARIFE
Conhecimento em componentes eletrônicos.

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

CHAPEIRO /COZINHEIRO(A)

COSTUREIRAS

Experiência em máquinas reta, overloque ou cobertura.

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

informática.

ESTAGIÁRIA
Possuir condução própria (veículo/moto).

Cursando superior.

ELETRICISTA INDUSTRIAU MANUTENÇÃO
Necessário experiência de um ano.

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

ESTAGlÁRIO(A)
Cursando superior no período matutino.

, ESTAMPADOR

FRESADOR CONVENCIO,NAL
Experiência na função e conhecimento em Leitura e Interpretação de Desenho.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Para atuar em empresa do ramo têxtil.

MONTADOR DE PAINÉIS
Conhecimento ou experiência em montagem de painéis e em elétrica.

MONTADOR DE PLACAS

Experiência em placas eletrônicas.

OPERADOR DE CORTE

Experiência em preparação e serra fita.

OPERADOR DE GUILHOTINA

Experiência em empresa gráfica.

PROJETISTA
Necessário experiência em SOLlD WORKS.

RECEPCIONISTA! TELEFONISTA
Experiência em autocad.

SERVENTE DE LIMPEZA
Com experiência em zeladoria.

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

, SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
Para atuar em empresa do ramo moveleiro/têxtil.

TORNEIRO MECÂNICO
Experiência em torno convencional e conhecimento em micrômetro e paquímetro.

TELEVENDASNENDEDOR(A)
Necessário experiência ou conhecimento em materiais de construção.

TRAINEE
Para atuar em área comercial. Necessário formação superior em Engenharia de Alimentos, Administração,

Engenharia Química.

VENDEDOR TÉCNICO
Curso técnico em eletrotécnica completo ou cursando. Conhecimento em montagem de painéis elétricos e em

montagem de placas eletrônicas.

Compareça à RHBRASIL:

ANALISTA DE TREINAMENTO MONTADOR DE PAINÉIS ELETROELETRÔNICOS
Com 3° grau completo ou cursando e experiência em 2° grau completo e conhecimentos em elétrica e eletrônica.

programas de qualidade e desenvolvimento profissional.
MODELlSTA

ALMOXARIFE
Com experiência no ramo metalúrgico, 2° grau completo

e conhecimento em informática.

Com experiência no programa Audacis e 2° grau completo.

OPERADOR DE TELEMARKETING
Com experiência e 2° grau completo.

AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL
Com noções da área e cursando graduação ou técnico na

área.
PROJETISTA

Com experiência na projeção de máquinas e ou moldes,
nos programas AUTO CAD e SOLlDWORKS.

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
Graduação na área mecânica e experiência mínima de 3

anos na coordenação de manutenção índustnal,

AUXILIAR DE VENDAS
Com graduação cursando ou completa e experiência na

função.

COORDENADOR DA QUALIDADE
Com 3° grau corrsleto ou cursando e experiência em

todo o processo de qualidade, coordenação de grupos de
CCQ, 5

.

S e outras atividades ligadas a área.

SUPERVISOR DE EXPEDiÇÃO
Com 2° grau completo e experiência na coordenação de

equipe e no ramo têxtil.

CONTADOR
Com experiência mínimà de 03 anos.

TÉCNICO QUíMICO
Com experiência nos processos de laboratório da tinturaria

no ramo têxtil.
ELETRICISTA

Com formação técnica em eletrotécnica ou eletrônica

para atuar em empresa do ramo têxíll. É necessário ter

experiência na função.

TORNEIRO MECÂNICO
.
Com experiência em torno convencional.

VENDEDOR EXTERNO
Para atuar na área de publicidade.ENGENHEIRO MECÂNICO

Com experiência em coordenação de produção e projetos
industriais. AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Com 1 ° e 2° grau para atuar em diversos áreas.

OPERADOR DE GUILH6T1NA
Para atuar na área gráfica ..

FERRAMENTEIRO
Com experiência na função e 2° grau completo.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Com formação técnica mecânica e experiência em

manutenção e montagem industrial.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

Possuir experiência na função. Para atuar na área têxtil.

•
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o complemento essencial que valoriza os ambientes

E Ies podem deixar os ambientes mais aconchegantes e requintados, além de absorverem os sons dos passos e

proporcionarem uma sensação de conforto térmico e acústico. Os tapetes são complementos indispensáveis na maioria
dos ambientes, para finalizar a decoração ou mesmo para destacar-se por sua própria beleza e valor artístico.

Ao escolher o tapete para um ambiente deve-se levar em consideração vários aspectos: o estilo do' ambiente, as cores
utilizadas nos móveis e demais elementos, a praticidade necessária e por fim, o gosto pessoal que não deve ser

desprezado em hipótese alguma. Ambientes mais sofisticados e que possuem móveis de estilos passados, podem receber

tapetes mais requintados e elaborados, como os orientais mais tradicionais.

Motivos florais em arabescos persas ou turcos, podem ser uma boa opção, tanto para os móveis de época

quanto para fazer contraste com linhas mais contemporâneas. Mas nos dois casos, a sofisticação
independente do estilo e acaba sendo uma condição para o uso desse tipo de tapete.

Os tapetes mais tradicionais e de desenhos rebuscados poderão compor belos ambientes, mesmo com
móveis atuais, como é o caso da foto ao lado. Quando a padronagem apresenta um desenho repetitivo
(padrão qlobal), é possível até colocar móveis cobrindo parte do tapete,já que nesse caso não haverão

medalhões a serem cobertos.

Um composé entre as cores do sofá e do tapete, como na foto ao lado, também irá garantir a harmonia final.

Quando a cor do sofá aparece entre as cores do tapete, conseguimos o composé e com ele fica mais fácil

ambientar estampas diferentes entre o mobiliário e o tapete.
A harmonia entre um sofá com tecido liso associado em composé a um tapete estampado, também é mais

simples e fácil de ser obtida.

Os tapetes mais trabalhados são mesmo para serem admirados e podem ficar em exibição, até mesmo
com certo destaque em relação ao mobiliário. Mas isso tudo sem perder a funcionalidade, é claro.

É preciso uma certa sutileza para valorizar a beleza de um tapete mais artístico, sem perder a praticidade
necessária ao dia a dia.

Na foto ao lado, o tapete redondo apresenta desenhos rebuscados e medalhão ao centro:Veja que se fosse

coberto com uma mesa mais pesada, o desenho não seria percebido em sua totalidade. Mas, com uma mesa

leve e delicada como essa, o tapete fica valorizado e a funcionalidade é preservada.

(47) 375-1682

Comercial Zehnder LIda.
Rua Jaraguá, 111 - Corupá-SC '

e-mail: zehnder@netuno.com.br
.R� Pref.Waldemar Grubbà';T4J85

Jaraguá do SuVSC

Observe que o medalhão

central é diferente dos

medalhões redondos que o

circundam. Ao esconder parte
do desenho que varia e forma

todo um conjunto, o efeito final
fica comprometido e não há

justificativa para o uso de um

tapete tão rebuscado e caro, se

sobre ele foi colocado um

pesado móvel que esconde

parte de seu desenho. FONTE: www.casaecia.arq.br
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Criação de revistas em

quadrinhos educativas e

promocionais, cartilhas infantis
e personagens.

Criação de revistas em

quadrinhos e cartilhas de

treinamentos, manuais e

personagens.

Criação de informativos,
revistos, jornais e releoses com

fotografias poro imprensa.

R$ 00, POR MÊS
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.

s ljJtJaslil'i
CRM/SC 1242· TEGO 030/79
o soliRACIL 1.079

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

:� g •.p:e.;.· 3 ..Z.Q:�.1.7º.S ..

i\"ê!o\lililf!\fijI)1�hiÍi)i:?�çg.t.n"li�ik3!;ljf�gtià_ªgiS(ii";:;;

Manipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e
.

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua João Picolli, 110 - Centro

Receituário
ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

farmácia de manipulação
www.receituario.com.br

T��
WING TSUN

ARTE MARCIAL 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

•

MARILENE NEGHERBON

(47) 371-5176 ou 9118-8386

Av. ,Getúlio Vargas, 49 Sala J OS - Em cima Banco Unibanco

�HERBALIFE
PERCA PESO DEFINITIVAMENTE

O Peso e o corpo que

você sempre sonhou.

Programas projetados
individualmente.

Sem fome, sem stress,

,pi deixar de comer o que gosta.

(47)370 3423 / 9163-7298
VANESSA GUIZONE " Consultora da saúde

..,.

SAUDE Bc INFO MAÇAO
BLITZDEFENCE PARA HOMENS

�

Blitzdefence doWingTsun é O pri�.�.iro método de defesa
.....

ii·ú··I.I1·:é·

Uma diferença essencial entre defesa para homens e mulheres é o agressor em potencial.
Violência contra mulheres ocorre em 750/0 dos casos no circulo de conhecidos e a ameaça

para homens vem em sua maioria de um estranho.

Você esta contente, finalmente vai sair com amigos no final de semana, vocês bebem e riem

juntos. Contente você olha ao redor. Seu olhar fixa um estranho. Você olha um segundo
demais,e quando você olha para seus amigos novamente,o estranho lhe aborda:

.Heí.o que esta me encarando, ta com algum problema?"
.

'

Você conhece esta situação? Natu ralmente pode ser diferente com você:Vocênão vê que o
carro de outra pessoa dá seta para estacionar e você estaciona primeiro na vaga cobiçada.
O outro sujeito que esta movido a adrenalina, desce do carro e lhe ameaça, pois logo esta

era a vaga dele. ,

Não importa se é um bêbado fanático por futebol, cujo time perdeu, ou se é um brigão de
\

rua que esta procurando uma vitima, para descarregar sua infelicidade, violência entre

homens seguem um esquema próprlo,

Antes do confronto corporal,da luta,o agressor xinga sua vitima.

Ele testa quem demonstra resistência e quem não.

Ele não quer um lutajusta.mas bate, talvez no meio da conversa.
,

Para reconhecer esta situações perigosas e para diminuir a tensão, baseie-se no

Blitzdefence

que é o meio para soluções de conflitos e tente evitar um confrontá corporal. Somente
então se O agressor não lhe deixar em paz, use técnicas de combate, para pô-lo fora de

combate. Estas técnicas tem sua,origem na arte .marcial tradicional
chinesa WingTsun, que foi desenvolvida a mais de 250 anos, para
defesa de pessoas mais fracas contra mais fortes.
Sem efeitos de Shaw e movimentos complicados com o WingTsun
você aproveita a força oponente e se defende.

Jacson Rudolfo Rekowsky
Instrutor da OEWTB paraWingTsun

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

.

TEMOS TRATAMENTO
ANTITABAGISMO

9955-0230
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