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Uma bela exposição que HOJE:

ainda não atraiu muita gente
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AMANHÃ: . Quarta-feira de sol,

nebulosidade variada,
com pancadas de
chuva Isoladas
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SOLIDARIEDADEESPORTE NA RUA TAÇA BRASIL

Jovenstomarncontado -E" _'I,M'A I' IJR,I IICentro para jogar basquete ..

Foi um fim de semana diferente em [araguá do
Sul: centenas de meninas e meninos tomaram

conta do Centro para jogar Street BaU, o

basquete das ruas.
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Chuva alivia estiagem,
maso sol está de volta
A chuva forte que caiu no domingo em todo o

Estado chegou a alagar algumas cidades, animou
agricultores e aliviou o forte calor no Vale do

Itapocu. Mas foi pouco tempo: o sol está de volta e

a previsão é de tempo quente por toda a semana.
A festa do tri da Malwee na Taça Brasil durou o dia inteiro, De manhã os jogadores
mostraram o troféu (acima) desfilando sobre o carro dos Bombeiros. A noite posaram
para uma foto (abaixo) junto com a diretoria e o prefeito. Hoje o time descansa mas já
começa a pensar na estréia na Liga Nacional,segunda-feira,aqui em Jaraguá. - PAGINAS_ PAGINA 4
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Começa a campanha para
deficientes da família Krüger

A'���rtagem do Correio sobre o drama 'da família Krüger, de
Guaramirim, que tem três filhos deficientes e precisa deixar um
aeles num cercado (foto), comoveu muita gente. Hoje começa
uma campanha através da Rádio Jaraguá.
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FALHOU

Apesar da promessa, obra
do Centro Vida não recomeça
Ainda não foi desta vez: mesmo com a promessa da prefeitura de

Jaraguá do Sul de que as obras seriam retomadas ontem, o Centro
Vida continua abandonado. A Sectetaria de Saúde deu um novo

prazo, até o final desta semana. O Centro foi projetado para
atender especialidadesmédicas e desafogar os postos de Saúde.
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Dever de ofício
Ao determinar. à Secre

taria de Habitação que

estabeleça meta de construir

1,5 mil unidades habita
cionais populares durante os

quatro anos da atual

administração, o prefeito
Moacir Bertoldi põe em ação
parte do discurso de "huma
nizar a cidade". A moradia é

uma das prioridades do ser

humano. Numa cidade onde
(
a renda per capita é muito

superior a média nacional -

terceiro pólo econômico do
Estado -, a existência de

pessoas'morando em baixode
pohtes, nas: tuas ou em luga
res indignos, é uma contra

dição imens�rável. Garantir a
dignidade da população é

obrigação do Estado.
A decisão governamental

merece t�dos os elogios.
Todavia, é preciso estabelecer
crltérios mais sérios e res

ponsáveis na distribuição das
casas. sem qualquer inter-.
ferêncía política, apadrinha-

FRASES

mentos ou coisa do gênero,
que costumam definir a

escolha dos beneficiados.
Ainda que a grande maioria

seja de pessoas carentes,
merecedoras da ação, não há
como negar que outros não se

enquadram na proposta social.
Não se esquecendo que

políticos exploraram a boa-fé
das famílias cadastradas e

definitivo as invasões de

algumas unidades habita
cionais no Bairro [araguá 84,
fruto do descaso dos órgãos
competentes e da falta de

fiscalização, tanto do cadastro

quanto das ocupações, de

quem de direito. Enquanto o

governo tergiversa, as famílias
cadastradas se angustiam e a

população fica cada vez mais

.... Políticos exploraram a boa-fé das famílias
cadastradas e aproveitaram o programa
habitacional para angariar votos

aproveitaram o programa
habitacional ...:: com dinheiro

público - para angariar votos.
Após as eleições de

outubro passado, houve
denúncias de toda ordem,
inclusive com acusações
diretas a políticos e a

integrantes da administração
municipal de então, mas o fato
já estava consumado. Aliás,
ainda não foram resolvidas em

descrente da honestidade dos
critérios adotados. Desejos
recônditos e objetivos alheios
de alguns envolvidos alimen
taram a confusão.

Não obstante, é preciso
reconhecer que a reurbani

zação do Jaraguá 84 transfor
mou o bairro para melhor.
Ainda que os recursos tenham
sido do governo federal - que
não contabilizou politicamen-

liA atuação isolada de uma empresa hoje é sinônimo de fracasso"
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te o investimento -, não resta

dúvida que a administração
municipal Acou com os louros
da ação. Aos olhos do

perscrutador, fica a dúvida a

respeito da intenção do gesto
em ano eleitoral. Ainda mais

se levar em consideração os

resultados positivos conquis
tados, no bairro, pelos candi
datos envolvidos no processo.

Por outro lado, as

trajetórias política e

profissional de Bertoldi -

lastreadas pelo compromisso
com os mais carentes e

essencialmente ético - são a

garantia de seriedade na

condução do processo.

Todavia, sabe-se que nas

pontas o controle é pra
ticamente zero. Assim, todo
o processo, desde a origem,
precisa ser tratado com

atenção redobrada para se

evitar inconvenientes

futuros. Presteza, respon
sabilidade e ética são

indispensáveis,

• Laércio Coelho, vice-presidente da Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) para Assuntos de Núcleos
. ;

_'

Setoriais, referindo-se ao associativismo.

Mundo I Pessoas & Fatos I
.... CHINA

Congresso aprova lei contra
Taiwan e preocupa Japão
o Congresso Nacional do Povo, órgão de
aconselhamento do governo de Pequim, aprovou
ontem a lei que autoriza um eventual ataque
militar contra Taiwan caso a ilha empreenda
tentativas formais de independência.A aprovação
ocorre um dia depois de o presidente Hu Jintao

ter alertado o Exército para se preparar para a

guerra. A aprovação ocorreu apesar de apelos dos
Estados Unidos para que houvesse prudência e

mesmo sob alertas deTaiwan de que a lei deverá

prejudicar a frágil estabilidade local e as relações
entre Pequim e Taipé. A aprovação da lei
desencadeou uma mobilização imediata em

defesa de um diálogo pacífico.

.... RÚSSIA

País apóia China com
relação aTaiwan
A Rússia manifestou ontem o apoio à política
chinesa com ação a Taiwan ao declarar que
compreende os motivos por trás da aprovação
da lei pelo Parlamento chinês autorizando um

eventual ataquemilitar para conter as aspirações
de independência da ilha. O Ministério das

Relações Exteriores reiterou que Moscou opõe
se à independência de Taipé e considera o

assunto uma questão de política interna. Pequim
e Moscou são aliados estratégicos na Ásia. A
chancelaria russa salientou que a nova lei mostra

que a China prioriza os métodos pacíficos para
unificar o país com base no esquema de um

Estado, dois sistemas políticos.

.... FILIPINAS

Pesticida em doce causou
amorte de 27 crianças
Testes laboratoriais mostraram que as 27

crianças mortas depois de comerem um doce
à base de mandioca na semana passada foram
envenenadas por um pesticida. Inicialmente,
as autoridades suspeitavam que as vítimas da
cidade de Mabini, na ilha de Bohol, tivessem
sofrido intoxicação por cianeto. A mandioca

amarga, à base da qual era feito o doce é muito

popular no sudeste da Ásia. Quando não

preparada adequadamente, pode liberar ácido
cianídrico em doses letais aos seres humanos.

Ontem, porém, o secretário de Saúde Manuel

Dayrit disse que as crianças morreram por
causa da ingestão de um pesticida.

.... SUíÇA'

Derretimento de geleiras
pode gerar crise na Ásia
o derretimento das geleiras da Cordilheira do
Himalaia poderá causar graves inundações na

China na índia e no Nepal antes de provocar a
escassez de água para milhões de habitantes
da região, alertou a organização não

governamentalWWF.AONG ambientalista, com
sede na Suíça, alertou que a velocidade do
derretimento das geleiras está se acelerando a

um ritmo alarmante por causa do aquecimento
global. Atualmente, as geleiras estão diminuindo
a um passo de dez a 15 metros por ano.

"Inicialmente, orápldo derretimento das

geleiras aumentará o volume de água nos rios,
causando inundações disseminadas'; afirma.

.... CHILE

Ex-nazista é interrogado
em tribunal deSantiago
o nazista Paul Schaefer, 83 anos, acusado de

pedofilia noChile e ex-líder da Colônia Dignidade,
foi interrogado ontem pelo juiz Joaquín Billard
em Santiago. Após o interrogatório, Schaefer,
expulso no sábado da Argentina, onde foi

capturado na semana passada, foi detido pelo
desaparecimento de um dirigente esquerdista
em 1974. Schaefer foi levado em cadeira de rodas,
sob forte proteção. O ex-cabo nazista foi

interrogado a respeito do desaparecimento do
militante esquerdista Alvaro Vallejos, visto. pela

,
última vez na Colônia Dignidade em 1974, depois
de ser preso por agentes da polícia secreta de
Pinochet.

.... EUA

Vítima volta atrás e diz
Jackson nada lhe fez
A suposta vítima de abuso sexual de Michael
Jackson admitiu ontem à corte de Santa Maria,
na Califórnia, ter dito a um professor que o astro
pop nunca lhe fez nada que fosse inadequado.
"Disse ao meu professor que ele (Jackson) não
me fez nada de mau'; contou o adolescente.
agora com 15 anos, que acusa Jackson de ter
abusado sexualmente dele em duas ocasiões.

no rancho Neverland, em Santa Barbara, no
início de 2003. O promotor Thomas Sneddon e

os advogados de defesa. se reuniram no fim de
semana com o professor de uma escola de Los

Angeles, onde o adolescente assistiu aulas.
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SUA OPINIÃO

Natureza e progresso
Ronaldo Raulino*

o desequilíbrio ambiental dos últimos anos -

estiagens prolongadas, inundações, frio ou calor
excessivo entre outros "fenômenos naturais" - tem

imposto à sociedade moderna um grande desafio:
conciliar desenvolvimento com a preservação ao meio

ambiente. Como conseguir criar novas unidades fabris,
que geram empregos e renda à população, sem afetar
o meio ambiente? Como garantir energia para mover

a expansão industrial sem comprometer o ecossistema?

São perguntas importantes, que merecem muito mais

do que simples respostas, mas reflexão sobre todo o

contexto.

Em nossa região, onde a natureza foi

exageradamente generosa, essa preocupação é ainda
maior. Não podemos, em nome do progresso, agredir
o meio ambiente, comprometendo a exuberância de
nossas matas, rios e cachoeiras, com reflexos diretos

na qualidade de vida das cidades, e de seu povo.
Por outro lado, a vocação industrial do Vale do

Itapocu não pode ficar estagnada. Encontrar esse

meio-termo entre a preservação ambiental e o

progresso � o grande desafio. Para nós, políticos, a

responsabilidade é ainda maior, porque somos ao

mesmo tempo guardiões da natureza e incentivadores

do desenvolvimento .

As ações de governos e ONGs têm garantido ao

meio ambiente espaço privilegiado na mídia global.
Nos últimos anos, uma infinidade de publicações
sobre o tema surgiu no mercado, divulgando as

preocupações com a devastação ambiental e suas

conseqüências. O surgimento de entidades
ambientais proporcionou uma discussão mais

aprofundada da questão, resultando em projetos
alternativos para evitarou atenuar o impacto
causado à natureza por ações do homem. Mas ainda
insuficiente para se atingir o equilíbrio que tanto

procuramos e necessitamos.

Embora a preocupação com o meio ambiente seja
muito mais antiga do que se pensa, os resultados

práticos em favor da natureza não acompanharam o

desenvolvimento tecnológico. E esse descompasso é

o principal fator do desequilíbrio ambiental que
sentimos atualmente. Ser a favor da natureza não

implica, necessariamente, ser contrário ao progresso,
muito pelo contrário. Se não nos conscientizarmos

o quanto antes, em breve' não teremos os recursos

naturais pará alimentarmos nosso progresso.

Assim, antes de construirmos uma usina,
precisamos levar em consideração, além dos perigos
da devastação ambiental e suas conseqüências,
outras fontes geradoras de energia que não agridam
o meio ambiente e afetem nossa qualidade de vida.
Buscar � avaliar essas alternativas é dever de todos
nós. Somos hoje os responsáveis pela Terra, mas a

deixaremos aos nossos filhos e netos.

*presidente da Câmara de Jaraguá do Sul

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

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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II> Até que enfim
Depois de muitos protestos e várias
mortes, parece que o governo do
Estado vai atender as reivindicações
da comunidade do Rio Cerro I e II. r,-Ja
semana passada, representantes da
Secretaria de Desenvolvimento
Regional, liderados pela secretária
Niura dos Santos, estiveram reunidos
com moradores do local para
apresentar a proposta de construção
do acostamento e ciclovia na SC-414,
Rodovia Wolfgang Weege, além da
sinalização.
A torcida agora é fazer sair do papel.

II> Projeto
o presidente da Câmara de Jaraguá do
Sul, Ronaldo Raulino (PL), pretende
homenagear os jaraguaenses que
integraram as tropas de paz da ONU,
enviadas ao Canal de Suez, no Egito, na
década de 1960.

Na avaliação de Raulino, os ex-militares
foram esquecidos pela população e

precisam ser homenageados. "Eles são
tão importantes quanto os

expedicionários. É uma parte da nossa

história que estamos releqando ;
argumentou, prometendo apresentar a

proposta nos próximos dias.

II> Moção
A bancada do PT na Câmara de

Jaraguá do Sul apresentou, na sessão

de ontem, moção de apelo ao

governo federal, Câmara dos,
Deputados e Senado para que
revejam a legislação que permitiu "as

práticas abusivas implementadas"
pelas empresas de telefonia no Brasil.
O documento enumera uma série de
fatos considerados pelos parlamentares
irregulares como, por exemplo, a

cobrança da assinatura básica, qualidade
dos serviços prestados e o "engessa
mento" da fiscalização do governo.

II> Divergências
A rivalidade entre o PP e o PMDB de

Corupá ultrapassou as divergências
políticas e os limites do debate ideológico
(se é que aindaexiste alguma ideologia
nos partidos) e de posições para se

enveredar pelos bate-bocas de sarjetas.
No domingo, durante partida de
futebol, no campo do Floresta, um
militante do PMDB ofendeu uma

liderança pepista. Quem assistiu à

baixaria, garante que só não foram para
as vias de fato porque entrou em cena

a turma do deixa-disso. Os nomes, ah,
nem vale a pena;

II> Blitz
A Federação lntemaclcnal.de Direitos ,

Humanos vai enviar representantes ao

Brasil. Eles desembarcarão nos próximos
dias no Pará para conversar com

integrantes de movimentos populares
ameaçados dê morte.

Aliás, a O.EA (Organização dos Estados
Americanos). recomendará ao Brasil a

extinção da Auditoria Militar, que julga
PMs. Sustenta que crimes praticados por
agentes da lei devem ser julgados por
tribunais civis. Entre as democracias,
apenas o Brasil mantém excrescência

igual.

CONSENSO

Janssen reassume presidência
do Diretório do pp amanhã

CAROLINA TOMASELLI

.... .Vereador vai ficar
mais dois anos no

cargo, "trabalhando

para fortalecera partido"

JARAGUÁ DO SUL - o
presidente do DiretórioMunicipal
do Pp, vereador Dieter Janssen,
reassume amanhã a presidência do
partido para ummandato de mais
dois anos. [anssen, que já estava

cotado para permanecer no cargo,
confirmou €mtem a decisão,
tomada em consenso. A eleição
para escolha da nova diretoria
acontece das 18 às 20h, na Câmara
de Vereadores.

Segundo o presidente, todos os
nomes que vão integrar a chapa
única - 45 membros mais 15

suplentes - serão definidos até as

vésperas da eleição. "Dali vamos
compor a Executiva, formada por
11 pessoas, que deverá contemplar
vereadores e lideranças do

partido", disse. Janssen também fez

questão de convidar todos os

filiados "que se façam presentes
para votar nessa chapa".

Nos próximos dois anos,

Janssen afirmou que continuará

trabalhando para renovar e

fortalecer o partido, que essa

semana conseguiu 30 novas

filiações. "Ésta é uma das metas
do Pp, aumentar em 25% o número

de filiados até dezembro",
informou, acrescentando que
atualmente são aproximadamente
mil filiados ao diretóriomunicipal.

Na opinião do presidente, o
partido teve uma boa votação nas

eleições municipais, "commais de
11 votos par vereador em Jaraguá
do Sul'{corn prefeitos e vereadores
eleitos em todos os municípios da
microrregião. A intenção, explica
ele, é fortalecer as lideranças com
vistas às eleições do próximo ano.

"O PP deve ter candidato a

deputado estadual. Estamos
conversando com outros partidos,
mas temos interesse em lançar um
nome", declarou.

Janssen confirmou, ainda, que
a Executiva estadual dalegenda,
acompanhada do presidente de
honra do Pp, Esperidião Amim,
estará na cidade amanhã,
cumprindo agenda de visitas aos

municípios da região norte do
Estado. Em Jaraguá do Sul, a

cúpula se reúne com a Executiva

municipal a partir das 14h, no

Janssen: vereador e entrando no segundo mandato de presidente do PP

Hotel Itajara. Antes disso, às 8h30,
as lideranças estaduais têm
encontro em São João do Itaperiú

,

com o prefeito Valdir Corrêa (PP)
e com os presidentes dos diretórios
de São João do Itaperiú e Barra
Velha.

Já às 10h30, a Executiva
estadual estará em Barra do Sul,
onde participa de reunião com o

prefeito daquele município,

Ademir Rosa (PP), e com

presidentes dos diretórios de

Araquari e São Francisco do Sul.
Com o prefeito deCorupá, Conrado
Muller (PP), a reunião está

marcada para as 12h30. Em

Schroeder, as lideranças estaduais
se reúnem às 15h com o prefeito
Felipe Voigt (PP) e com presidentes
dos diretórios de Schroeder,
Massaranduba e Guaramirim.

Coligação PMDB/PT apresenta nov�s'provas contra Peixer
GUARAMIRIM - A coligação

"Guaramirim para todos" (PMDB/
PT) ,deve encaminhar hoje à juíza
eleitoral Karen Francis Schubert
novas provas contra o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL). A
informação é do candidato a

prefeito da aliança e secretário

adjunto da 24ª Secretaria de
Desenvolvimento Regional
(SDR), Nilson Bylaardt (PMDB).
Peixer é alvo de ação movida no
final do ano passado pela
coligação, que pede a cassação de
mandato eletivo do prefeito,
acumul�da com a cassação do

diploma eleitoral.
O PMDB e PT acusam o

prefeito de autopromoção na

revista patrocinada pela Prefeitura,
publicada em junho do ano

passado. A revista trouxe como

título do editorial o termo "Rumo
Certo", expressão também usada
como slogan de campanha do

pefelista e dos candidatos a

"

;""
"
(

Bylaardt: encaminhando_novas provas à justiça contra Peixe r

vereador do PFL/PP. A mesma

expressão também teria sido
veiculada em "santinhos" utiliza
dos por candidatos da coligação.

Segundo o estagiário do
escritório. Espezim Advogados,
Fagner Ferreira Azambuja, as

novas provas estão de posse dos

advogados responsáveis,
Alcivandro Espezim e Reinoldo
Murara Júnior, que encaminharão
petição para que os documentos

sejam anexados à ação. "A

coligação PMbB/PT trouxe mais

fatos e provas contundentes que
mostram o intuito do prefeito em

utilizar a promoção pessoal.
Esperamos que a juíza defira o

pedido", declarou.
Azambuja também informou

que a ação foi encaminhada pela
juíza Karen para análise do
Ministério Público Eleitoral.A juíza
confirmou a informação, mas disse
que não pode se pronunciar sobre a

ação, em segredo de justiça.
"Realmente está indo ao promotor
de justiça. Esse é o andamento
processual, estou apenas seguindo
a ordem que se determina",
esclareceu.

No mês passado, Peixer disse
que está tranqüilo com relação à

ação, pois não há motivo para ser
afastado da administração
municipal. "É um direito deles, mas
cabe à justiça definir. Estou

tranqüilo, porque durante a

campanha não teve ataques
pessoais. Ganhamos a eleição
porque fizemos um bom trabalho
na gestão anterior", resumiu.

TRE 'abre inscrições para
concurso no próximo dia 28

DA REDAÇÁO - O período de

inscrições para o concurso doTRE
(Tribunal Regional Eleitoral) de
Santa Catarina começa no dia 28.
No total, serão oferecidas 208 novas
vagas, omaior número já criado na
Justiça Federal do Estado. Aos

portadores de deficiência estão

reservadas 5% das vagas. As

. inscrições - R$ 80,OOpara nível
.

superior eR$ 60,00 para nível médio
. -: poderão ser feitas até o dia 11 de
abril apenas pelo site

www.fal2eu.ufsc.br.
Os candidatos deverão se

inscrever por pólos - Chapecó,
Florianópolis, [oaçaba, Joinville,
Lages e Tubarão - e as provas serão

realizadas nessas cidades rio dia 15
de maio. Os aprovados indicarão,
obedecendo a classificação, uma
das cidades que fazem parte do

pólo escolhido, onde irão exercer
sua função; De lá só poderão ser

transferidos depois de três anos.
As vagas disponíveis são: 105

para analista judiciário - função
que. exige instrução superior em
Direito - e 103 para técnico

judiciário - para a qual é preciso
ter ensino médio. Na 60a zona

eleitoral deGuararnirim, serão duas
vagas de trabalho, uma de analista
e outra de técnico. Em Jaraguá do

. Sul, serãoquatro novas vagas, duas
de analista e duas de técnico.

O salário inicial para o analista
judiciário é de R$ 3.724,00 e para o

técnico é de R$ 2.229,00. Em cada.
um dos carróríos eleitorais, um dos

dois será escolhido para exercer

cargo. de chefia, função comis
sionada que renderá mais R$
597,00 aomês.

Pelo menos 144 vagas (70%)
serão preenchidas imediatamente
após a homologação do concurso.
O restante dos cargos serão providos
no início de 2006. Também estão

sendo criadas vagas para contador
e para odontólogo, que integrarão
o cadastro de reserva do tribunal.

Informações sobre o concurso
disponíveis no si te do TRE

(www.tre-sc.�ov.br) , através do link
Concurso TRE-SC / 2005.

LEI - Os cargos de analista

judiciário e técnico judiciário foram
criados pela lei 10.842, de 20 de
fevereiro de 2004 e substituirão as

funções que tradicionalmente
eram exercidas pelo escrivão

eleitoral, que deixa de existir,

• As inscrições para o

concurso do TRE estarão
abertas no período de 29
de março e 11 de abril.

• Elas poderão ser feitas
até o dia 11 de abril

apenas pelo slte
www.fapeu.ufsc.br ao
valor de RS 80,00 para
nível superíor e RS 60,00
para nível médio.

...•.....•........'<'S
.
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Secretaria de Administração e Finanças

Processó nO 12/2005, de 08 de março de 2005.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

EDITALTOMADA DE PREÇOS PIAQUISIÇAo DETUBOS DE
CONCRETO.

COMUNICADO PRORROGAÇAO DE PRAZO
:; ���:.').

Eni;�i�tude de problemas com relação a publicação, tendo sido o
avi��/:�ublicaoo fora do prazo estipulado, a Prefeitura vem

comunicar que ficaprorrogado o prazo de abertura da licitação por
mais 15 dias a contar da datade hoje. Ficando a data para entrega
dos envelopes marcada para o dia 30 de março de 2005, as 09:00
horas, no setor de protocolo, e abertura para as 09:15 horas do
mesmo dia na Sala de Reuniões.

Guaramirim/SC, 15 de março de 2005.

ZENITA M KRUEcJ�
Comissão Permanente de Licitação
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Muda a lei e comerciante pode ser multado

Gerente Marceli",a Scherer afirma que a padaria cumpre normas

RAP:HAEL GONTHER

Juceli, sócio de lanchonete, não conhece as novas leis

Empresários criticam 'cinco

pontos da reforma sindical
DA REDAÇÃO - O setor

produtivo deflagra hoje ofensiva
para influir nas reformas sindical,
trabalhista e tributária. Prometidas

pelo presidente Lula, junto com a

da Previdência, Judiciário e agrária,
as propostas precisam passarpelo
crivo doCongresso. É lá que o lobby
das empresas tenta ampliar o

espaço para fazer' valer as

demandas.
No centro, está a pressão para

que o Executivo envie ainda este

ano projeto de mudança na CLT

(Consolidação das Leis do
Trabalho), visto como entrave às

novas contratações e ampliação dos
negócios. "A reforma trabalhista é

a que de fato interessa. Por isso,
queremos que seja discutida junto
com a sindical", diz, o prêsidente
da CNI (Confederação Nacional
da Indústria), ArmandoMonteiro
Neto.

Representantes das federações
da indústria não concordam com a

substituição processual, a

representação sindical compulsória,
o maior número de sindicalistas
estáveis, o fim da conciliação prévia
e o questionamento dos acordos
coletivos.

Eotomania ' '1'IW'_
concurso: 03916

,

concurso: 500

2° Premio: 1

4° Premio: 57.929

.MiRAGlJAENSE
tlJilíÇAS,.I/HJ>A.

371 0882 371 2322

MARIA HELENA DE MORAES

� A partir de
hoje, mudam as

normas para os bares
e as lanchonetes

}ARAGUÁ DO SUL - Donos de
restaurantes e lanchonetes da área
central da cidade afirmam que
desconhecem a Resolução 216 da
Anvisa (Agência Nacional de

Vigilância Sanitária) que dispõe
sobre práticas nos pequenos
estabelecimentos de alimen

tação. Acontece que a partir de
hoje os estabelecimentos que não
estiverem adaptados as normas

da Agência estão sujeitos amulta

que varia de R$ 2 a R$ 20 mil.
Ontem o Correio tentou falar
com os responsáveis pela
Vigilância Sanitária, mas não
conseguiu: estavam sempre em

reunião.

Mesmo afirmando que nada
sabem sobre essa resolução, todos
os comerciantes entrevistados

garantiram que cumprem as

normas determinadas pelos fiscais
da Vigilância Sanitária de Jaraguá
do Sul, mas põem em xeque as

novas exigências. "Fiquei sabendo
que o operador de caixa não pode
manipular alimentos. Se as

exigências forem rígidas, muitos

terão que fechar as portas.
Inviabiliza qualquer iniciativa
porque teríamos que contratar

mais duas pessoas para o trabalho",
argumenta Elton José Rosa,
proprietário de lanchonete no

centro da cidade. "Num país com
um saneamento básico como o

nosso, é até ironia cobrar certas
coisas", afirma o comerciante.

A gerente de padaria
Marcelina Scherer também diz não
saber de nenhuma nova portaria,
mas garante que todas as normas

de higiene são rigorosamente
cumpridas no estabelecimento
onde trabalha. "Limpamos tudo
com álcool e fizemos dede

tizações periódicas", afirma
Marcelina. Os mesmos argu
mentos foram usados por fun
cionários de outros estabele
cimentos. A principal dúvida é

se amulta será aplicada imediata
mente ou se vai haver orientação
antes da aplicação da lei.

Estão sujeitos à multa

proprietários de pequenos
estabelecimentos de alimentação,
como padarias, lanchonetes,
cantinas, pastelarias, confeitarias e

similares que não dispõede boas

práticas de alimentação. A
resolução da Anvisa é baseada em
11 itens, entre eles a qualidade das

edificações, móveis e utensílios e o

controle de pragas urbanas, como
ratos e baratas.

Investimentos estrangeiros
batem recordes na Bovespa

DA REDAÇÃO - Os investidores

estrangeiros nunca compraram tantas

açõesbrasileirascomoem2005, informa
o siteGlobo Online. No acumulado
do ano, até dia 8, eles já trouxeram à
Bolsa de Valores de São Paulo

(Bovespa) o equivalente a R$ 5,1
bilhões. Mas quais são as ações
preferidas dos bancos e fundos
estrangeiros? Segundo analistas e

gestores, nãohá segredonaescolha: os
estrangeirosprocuram ações demaior
liquidez, emsetores econômicosmais

sólidos e que tenham American

Depositary Receipts (ADRs)
, negociadosnabolsadeNovaYork, para

facilitar as transações.' Atualmente,
também elegem papéis diretamente
ligados ao crescimento da economia
brasileira.

"Os setores de mineração,
siderurgia, petróleo e bancos são

basicamente os preferidos dos
investidores estrangeirosnoBrasilhoje
emdia. Os lucros das empresas desses
setores estão surpreendendo o

mercado", dizMarcosdeCallis, diretor
de investimentos do HSBC Asset

Management. Callis afirma que o

"ciclo das commodíríes" tem colocado
emevidênciaprincipalmente os setores
de petróleo,mineração e siderurgia.

Chuva vai embora e o sol
volta às regiões da estiagem

}ARAGUÁDOSutEFLORIANÓPÓllS
- Apesardachuva no fimde semana

que deixoumuita gente animada no
Oeste,MeioOeste ePlanaltoSerrano,
não é para esta semana o fimda estia
gem.Achuvafoi forte, alagou algumas
cidades (corno Lages),mas foiembora.
Em Juaraguá do Sul, a mesma coisa:
depois de umdomingode chuva, hoje
a temperatura vai aos 28 graus e deve
chovermuitopouco.Amanhãfazmais
calor (máxima de30 graus) e aquinta
feira vai ser de sol, clima quente (29
graus) e pouca chance de chover.

Tudo isso porque a frente fria se

afasta daRegiãoSul nesta terça-feira,
mas parte de sua instabilidade ainda
deixa o dia nublado e com chuva no
leste enorte paranaense.Osol aparece
de vezquando nestas áreas.O ciclone

extratropical da frente friaestá ao largo
do litoral doRioGrande doSul e joga
muita umidade parao leste doestado.
Assim, o leste gaúcho fica nublado,
mas quase não chove e à tarde,
acontecem algumas aberturas de sol.
No sul e leste de SantaCatarina, o sol
aparece entremuitas nuvens e chove

rápido.O armais seco avança sobre as
demais áreas gaúchas, no centro-oeste
catarinense e no oeste paranaense.A

nebulosidade diminui e o sol aparece
forte. Volta a esquentar à tarde. Nas
demais áreas da Região também faz

sol,masentremuitas nuvens eocorrem
pancadas de chuva,

Amanhã, o ar seco avança um

pouco mais sobre o Sul. O tempo fica

aberto, commuitosolemquase todo o
.Río Grande do Sul, no centro-oeste

catarinense e no oeste do Paraná. O
calor aumenta à tarde nestas áreas.

Jánaquinta-feira, oCiclone extra
tropical se afasta definitivamente para
altomar;Com isso; a massa de ar seco

ganha força e garante sol forte e tempo
firme em todo oRioGrande do Sul e
no centro-sul de Santa Catarina. As
instabilidades da frente fria ainda

predominam sobre o leste e norte do
Paraná emantémo tempo chuvoso.

No último levantamento
anunciado pelos governadores de
Santa Catarina, Luiz Henrique da

Silveira, edoParaná, RobertoRequião,
os dois estados já tinham prejuízos
somados deR$ 1,7 bilhão.No final da
semana passada, o governador Luiz
Henrique leberou recursosparaas áreas
de seca e conseguiu que oMinistério
da Integração Nacional enviasse
técnicos para levàntarosprejuízos.

Dólar fecha no maior nível
em três meses, a R$ 2,753

DA REDAÇÃO - O dólar subiu
1,21%0 ontem e encerrou nomaior

patamarem trêsmeses, acompanhan
do a tendência de valorização em

relação a outras moedas. O dólar
fechou vendido a R$ 2,753 -maior
cotação de fechamento desde 16 de
dezembro do ano passado.Nomês, o
dólar já acumulaalta de 6,29%.

No campo externo, o dólar saltou
mais de 1% frente ao iene e avançou
em relação a outras moedas, com
investidores comprando adivisanorte
americana em meio à avaliação de

que omovimento de venda da sessão
anterior foi exagerado.Na avaliação

de umgerente de câmbio, omercado
de moedas lá fora está realizando
bem, o euro e o iene estão caindo, as

.

moedas de países emergentes
também. É ummovimento global de
ajuste de moedas.

De acordo com o gerente, o
leilão de compra de dólares no mer
cado pelo Banco Central durante a

manhã, quando o dólar já subiamais
de 1%.,�ajudou a potencializar a

pressão de alta. Segundo analistas,
a subida do risco Brasil e o mau

desempenho dos títulos da dívida
brasileira negociados no exterior

também pressionaram o câmbio.
\

Carinhoso comemora 30 anos ajudando os mais carentes
presente. Funcionária da Carinhoso

CESAR JUNKES -

há três anos, Sandra comenta que a

empresa é' como uma segunda
família. "Somos bem tratadas e o

ambiente émuito bom", afirma.
A empresa Carinhoso foi

fundada em 20 demarço de 1975 e

o funcionamento em 1 ° de abril do
mesmo ano. De acordo com os

registros da empresa, o primeiro
endereço foí na RuaCampo Alegre,
na Ilha da Figueira. Tinha apenas
sete funcionárias. Quando'trocou
de proprietário, em 31 de maio de
1996, contava com 117 traba
lhadores. Atualmente emprega 113
homens e 550 mulheres. Produz
roupas para o público infantil e

jovens e adolescentes com as marcas

Carinhoso e Enfim. As celeções são
lançadas conforme as estações do
ano e primam pelo desing,
qualidade e diversificação dos
modelos.

JARAGUÁ 00 SUL - Sorteio de
brindes, gincana e um dia dedicado
a fantasias, além de um almoço
especial para os funcionários, no
sábado, são as principais atrações
da programação de aniversário da

empresa Carinhoso, que completa
30 anos de atividades no dia 20
deste mês. Ontem, no hall de
'entrada da empresa já se

acumulavam as doações de roupas,
que serão entregues para a Igreja
Católica do Centro e Igreja
Evangélica da Vila Lenzi.

A campanha de arrecadação faz
parte das tarefas da gincana. De
acordo coma chefe do departamento
pessoal da empresa e coordenadora
da programação de aniversário,
Ângela Schiochet, são 11 equipes
que participam da gincana, cada
uina com 12 integrantes. "Ontem foi
o dia da doação de roupas. Hoje

Sorteio de brindes até sexta-feira. para todos os turnos da empresa

estaremos recebendo sapatos e

amanhã é a vez de alimentos",
explica Ângela, funcionária da
Carinhoso há 13 anos.

Ainda de acordo com Ângela,
até sexta-feira serão feitos sorteios de
brindes em todos os turnos. No total,

serão sorteados 29 brindes entre os

funcionários, como jogo de toalha,
batedeira, espremedor de frutas jogo
de lençol e rádio relógio. Ontem, a
operadora de bordado Sandra dos
Santos de Lara, 31 anos, ganhou um
jogo de toalhae ficou feliz com o
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Campanha vai ajudar família de deficientes
é apenas função dos governos,

,

mas se eu posso ajudar, por que
não fazer nada?" Pereira já tem

experiência em ajudar famílias
necessitadas. "Outra vez nós

ajudamos (ele e os colegas de
trabalho) uma família que mora

no bairro Corticeira, também
em Guaramirim", relembra.

A vontade de ajudar
também chegou aos meios de

comunicação. A Rádio Jaraguá
está sensibilizada e a partir de
hoje vai receber donativos até
na sua sede (na rua Max
Wilhelm, 373, centro).

A família Küger mora no

bairro Guamiranga, em

Guaramirim, e erifrenta
dificuldades. Os filhos precisam
de atenção redobrada e o

o filho caçula, de 14anos,fica num cercado para a família poder trabalhar

trabalho na roça é puxado. Os
pais, Elisabeth e Heins, vivem
um doloroso dilema: dividir a

atenção com os filhos ou

sustentar a família.
A situação mais crítica é a

do filho mais novo. Aos 14 anos,
ele participa das atividades da

Apae, em Guaramirim, durante
meio-período, no outro fica
sozinho. A família, que teme

pela segurança do menino,
construiu um cercado onde ele

passa as manhãs. "Ele é como

uma criança, não sabe a força
que tem, ou como é perigoso",
diz a mãe. A família recebe

ajudainsuficiente da Prefeitura
de Guaramirim: "Ganhamos 56
fraldas, mas precisamos de 180,
por mês" Pereira: "Engajamento de todos pode amenizar situação da família"

MARCIA BENTO

Ato Público pede melhoria
no atendimento do INSS

� Reportagem do
Correio comoveu as

pessoas, q ue agora
querem ajudar espaço físico, atendimentoebeneficios

de aposentadorias. Praticamente nada
mudou, segundo os manifestantes.

Quanto ao pessoal, permanecem 23

atendentes, quando o prédio tem

capacidade para 49, oquemelhoraria
muitoo atendimento ao segurado,O
documento destaca ainda que 0,5

benefícios que dependem de perícia
médica, como o auxílio-doença, têm
"todos os peritos atuando simul
taneamente nas empresas da região",
comprometendo a lisura do processo
de liberaçãode benefícios.Noquesito
aposentadoria, a principal denúncia
das entidades é com relação à
concessão de benefícios, que não são,

liberadas sem a contratação de um
advogado.

JARAGUÁ 00 SUL - Represen
tantes de 11 entidades que represen
tam cerca de 30mil trabalhadores da
região realizaram o, Ato Público

pedindomelhorias no atendimento
do INSS (Instituto, Nacional de
Seguridade Social). Entre os pedidos
está a agilidade no andamento dos

processos de benefício, que levam até

90 dias, quando o normal seria a

liberação em menos da metade do

tempo.
Em julho de 2003 uma comissão

visitou aSuperintendência do INSS,
em Florianópolis. Na época foi'
entregue um documento à

superintendente, Eliane Schmidt,
que pedia providências com relação
a quatro itens: recursos humanos,

JARAGUÁ DO SUL - A
reportagem do Correio sobre o

drama da família Krüger,
publicada no último sábado
está mobilizando a região:
Através do e-mail e do telefone
da redação as pessoas pedem
informações e perguntam como

podem ajudar a família, que
enfrenta dificuldades em'
cuidar de três filhos
deficientes, dois auditivos e um

excepcional: Hoje a Rádio
Jaraguá começa uma

campanha para arrecadar
cestas básicas e fraldas para
adulto, que são as que servem

para o filho caçula' do casal
Krüger.

Mas muitas outras pessoas'
também vão ajudar. O
funcionário público Fábio Luiz
Pereira já está mobilizado. "Vou

ajudar, ou com cesta básica ou

com fraldas geriátricas, só ainda
não sei o que é melhor",
afirmou. Para ele, é importante
também que a sociedade, os

governos e as empresas se unam

pará dar uma melhor qíialídade
de vida para a família. "Tem

gente que acha que fazer

campanhas e ajudar as pessoas Na passeata, pouca gente e muitos pedidos para melhorar o INSS

Procon tem novidades no Dia do Consumidor
o sonho do curso superior
é realildade para o José.'

JARAGUÁ00SUL-Mesmo com
a dificuldade de mobilizar recursos
o Procon de Jaraguá do Sul
comemora mudanças no

atendimento ao público. Foram
contratados um novo fiscal, dois
estagiários para atender o público,
já foi instalada a internet banda
larga e o Procon vai ganhar
possivelmente uma nova sede ..

"A nova fiscal já começou a

trabalhar, mas até abril, quando
chegam os estagiários (todos
formandos em Direito), ela fica
reservada para o atendimento ao

público", explicou o coordenador
do ProconjulianoNora. Por isso as

mudanças não serão sentidas
imediatamente. "Não temos

nenhuma programação especial
para o Dia do Consumidor, mas no
mês que vem vamos começar com

a fiscalização, indo direto aos

bancos". Uma leimunicipal diz que
bancos devem atender clientes
com senha num prazo de 15
minutos, em dias normais, e de no
máximo 30 minutos em dias de

pagamento.
Já a internet de banda larga,

JulianoNora: atendimentomelhor,mas nada especial no Dia doConsumidor

conhecida comoADSL, vai ajudar
o Procon a baixar custos. "Corri a
internet rápida vamos poder
desligar dois telefones e

economizar unsR$ 140,00, porrnês.
Vamos reinvestir", afirma. Já sobre

uma nova sede para o Procon, o
coordenador diz que não há nada
confirmado, mas em breve deve
ter uma resposta, "sempre
esbarramos nas questões
financeiras".

Para garantir () acesso ao ensino superior em Santa Catarina, o Governo
ampliou o valor a ser investido em bolsas de estudo para alunos carentes. Mais
de 20 mil alunos serão beneficiados, entre eles o José, aluno de Engenharia
de Controle e Automação em Curitibanos. No total, R$ 35 milhões serão

investidos na ação. que também beneficia pesquisas e cursos que possam
contribuir com o desenvolvimento de cada região, Com exemplos assim
(I Governo mostra o seu compromisso com Santa Catarina.

Rotas de SC agora com acesso pela internet
estaduais e também na busca da'
melhor rota entre origem e desrino.
''Através do ícone trafegabilidade
o viajante escolhe a origem e o

destino da viagem, que o sistema

fornece o menor caminho e as

condições dos trechos a serem'

percorridos, com informações,
inclusive, da data prevista para a

solução de possíveis problemas.

normativos, além de serviços de
utilidade pública como as

condições das rodovias estaduais
e os investimentos feitos peloEstado
em obras de infra-estrutura.

Com a utilização de recursos de
geoprocessamento, o sitedoDemfra
é pioneiro em nível nacional, na
disponibilização de informações em
line sobre as condições das estradas

FLORIANÓPOLIS - Foi lançado
ontem à noite no Centro
Administrativo do Governo do
Estado de Santa Catarina o site do
Depàrtamento Estadual de Infra
estrutura (Deinfra). Pelo endereço
www.deinfra.sc.gov.br o cidadão
poderá acessar a página que
apresenta informações institu
cionais, relatórios e documentos

lacrelada de EsIadO da
EdUcação e InOvação
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Secretário diz que Centro Vida

recomeça, ainda esta semana

OÁ ,'" }ARAGUÁ DO SUL - A
, (, retomada das obras no Centro
, ,_?-" Vida, prometida pela Secretaria
�;;�:;, da Saúde para ontem, não

é��:· aconteceu. A reportagem do
�;>;?.,. "

�';: �� Correio do Povo esteve-no local

c'::>": e encontrou tudo na mesma.

il��-:; Inclusive a porta de entrada, sem

��i� tranca, tornando possível o

r��' acesso de qualquer pessoa. No
" interior do prédio perdura a

:;;- . mesma situação da semana

�?;:;::: passada: ferramentas pelo chão
P-.>...>......
�:';:::�:::. e luz acesa durante toda a noite,
�"""";>-Q.

.

��:;::: conforme depoimento de
�',,�..� ..

ht!f>: vizm os.

;::;���. O secretário de Saúde,
I:;';;:""".•,�;" .

S::�::� Alfredo Guenther garantiu ontem

�i�:: que a obra recomeça esta semana,
�:;;::::. sem mais nenhum atraso'; De

�f{; acordo com ele, a empreiteira De

ii':",;: Faria Construçãó não recomeçou
�o?+'

�r",
..�!:
!"�..
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..". � ..
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a trabalhar porque a Prefeitura
ainda não pagou a parcela de R$
83 mil que estava faltando. "Foi
atraso do departamento financeiro
da Prefeitura. Mas nesta semana

resolveremos tudo", afirmou o

secretário.

O Centro Vida vai oferecer
atendirnentomédico especializado
à população de Jaraguá do Sul e

municípios vizinhos. Foi orçada em
cerca de R$ 1 milhão. O governo
federal entrou com R$ 316 mil, o
governo estadual com R$ 200mil
e a Prefeitura com o restante.

Pelos cálculos do secretário de

Saúde, a Prefeitura ainda está

devendo R$ 244 mil. A parcela
em atraso seria depositada ontem.
O restante da dívida será

negociada com a empreiteira para
pagamento em 150 dias. (MHM)

Até ontem a situação do CentroVida continuava a mesma da semana passada

Falecimentos
�: 'Faleceu às 21 :OOh do dia 14/3, o senhor IngoWestphal, com idade

de 64 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento
no cemitério Martin Luthero.
Faleceu às 06:00h do dii 1.3/3, o jovem Márcio Bueno Pimentel,
com idade de 21 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica
Luterana João Pessoa éCJ'sepultamento:no cemitério em João Pessoa.

Faleceu às 12:00h do dia i2/3, a senhora Regina Maria Demarch
Scoz, com idade de 58 anos. à velório foi realizado em sua residência
e o sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.

Faleceu às 06:00h do dia 12/3, a senhora Maria Kref Brungnago,
com idade de 74 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 21 :30h do dia 11/3; o senhor Orlando Wackerhage,
com idade de 56 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica
Cristo Salvador e o sepultamento no cemitério Rio da Luz I.

Nos'dias atuais não podemos deixar de falar de religião, O
assunto está namoda: é discutido e apresentado no horário
nobre da telévisão, no rádio, nos jornais, nos livros mais

vendidos, nas barraquinhas de sfrnbolos religiosos, nas lojas
.de produtos esotéricos, nos panfletos que são distribuídos

A religião está na moda

COLÉGIO IVlARiS-tA.
da�ii!iI.

nas ruas e em nossas casas.

No entanto, não é fácil falar de religião. Há poucos anos atrás, predominava o pensamento de
que "politica e religião não se discute: Logicamente que por detrás desta ideologia, alguém
defendia seu status e privilégio, ocultando todo o poder, esperança e sentido de vida do povo,
Além disso, em um passado nãomuitodistante, religião era considerada coisa de criança, mulher
e idoso, algo de segunda categoria, distante da ciência e da vida humana, Novamente outra

cosmovisão tentava se sobrepor, defendendo que era bom que o povo tivesse religião para
aceitar sem reclamar as privações e as dificuldadés da vida,
A classe mais instruída, hipnotizada pelos avanços e descobertas da ciência, acreditou que ela

'::; libertaria a humanidade de todo sofrimento, preconceito e superstições geradas por crenças

v-
que eram alimentadas pela religião.Todavia, isso resultou num tal equívoco, em que a própria

.
' ciênciamodema se tornou uma espéciede religião, com seus vários dogmas e preceitos científicos,

Hoje todo esse panorama se transformou e a religião continua sendo centro de interesse para
todos aquelesque se preocupam com omistério da vida, com o futuro e com o sentido caminhar
humano. Parece-nos que quase todos, como por contradição aomundo moderno, materialista
e dentlflco, tentam entender os enigmas da vida, buscando saber como tudo começou,
querendo transcender os limites e obstáculos que se interpõem aos passos humanos, entre
eles, a grande barreira intransponrvel da morte,

Isso se tornoualgo marcante em nossa época.Todos buscam a seu modo, de acordo com sua

maneira de sentir e agir, respostas às suas interrogações existenciais. Percebe-se isso nos mais

jovens, que levam a sérioomisticismo eencaram a religião com olhos diferentes dos mais velhos,
Para outras pessoas, isso se revela na leitura diária do horóscopo, na consulta demagos,adivinhos
e benzedeiras, na ida a reuniões e casas de oração, aos diversos tipos de cultos, visitas a templos
sagrados, procissões, promessas, novenas, festas religiosas, e outros tantos meios.
No entanto, poucos são os que sabem ler esta realidade, que fazem uma leitura crítica e coerente,
que desmistificam tabus, abusos e os preconceitos, a fim de que isso tudo contribua para o

crescimento humano e religioso de toda a sociedade,
Neste sentido, é que o Ensino Religioso, como área de conhecimento, se torna tão necessário
para que se possa compreender os fenômenos e os movimentos religiosos que constituem
esta sociedade plural a qual pertencemos, destaca o professor de Ensino Religioso do Colégio
Marista São Luís Elcio Cechetti.

TERÇA-FEIRA, 15 de março de 2005

NATUREZA X PROGRESSO

CESAR JUNKES

Construção de hidrelétrica
divide opiniões em Co

,

rupa
ELlS BINI

... Ambientalistas se

mobilizam para tentar

impedir a morte de
uma cachoeira

CORUPÁ- A construção de
urna PCH (Pequena Central

Hidrelétrica) na Cachoeira da

Bruaca, considerada cartão

postal de Corupá, está dividindo
as opiniões na cidade e na e

região. De urna lado, a Comissão
Organizadora do Movimento
"SOS Cachoeira da Bruaca", que
tem o apoio do deputado
estadual DioneiWalter da Silva
(PT), e é contra a implantação
da hidrelétrica e, de outro, a

empresa privada Corupá Energia
que quer investir R$ 30 milhões
na obra.

Segundo o deputado Dionei,
o projeto de instalação da PCH
tramitou em surdina e só há pouco
mais de um mês a população da
cidade tornou conhecimento de

que a Fatma (Fundação do Meio
Ambiente) já havia concedido
urna licença para a instalação.
Mas, por causa de denúncias de

irregularidades, a licença foi
cancelada. O engenheiro Ney
Emílio Clivati, um dos autores do

Cachoeira da Bruaca, cartão postal de Corupá, é motivo de mobilização de ambientalistas

comunitárias, ambientalistas e

moradores da região, contrários à

construção da hidrelétrica,
iniciaram a distribuição de folhetos
que explicam as razões de estarem
contra o projeto e defendem a

preservação das belezas naturais de
Corupá.

No último sábado, 12, a

Comissão, Organizadora do
Movimento "SOS Cachoeira da
Bruaca" promoveu um debate

público na Câmara dos

Vereadores, com a presença de

especialistas no assunto, e iniciou

a coleta de assinaturas para

projeto de lei de iniciativa popular
que proíbe a construção. Para

apresentar um projeto de iniciativa
popular é necessário recolher 10%
das assinaturas de todos os

eleitores do município, o que

equivale a cerca de 600 adesões.
O movimento se espelha na

experiência do SOS Cuba tão, que
conseguiu impedir a construção
de- um'a" usirla 'hídielétriéa em

[oinville.

projeto, informou que a empresa

Corupá Energia, interessada na

realização da obra, está empenhada
em obter urna nova liberação junto
à Fatma. Segundo ele, a PCH trará

ao município um faturamento

líquido anual de R$ 9 milhões. Só
em ICMS (Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e

Serviços), serão arrecadados cerca
de R$ 277 mil por mês. "É o

desenvolvimento de Corupá que
está em jogo", diz ele.

Lideranças políticas e

É essencialmente didática a

exposição de Guido Heuer.

Além de um monitor, orientado

para explicar em detalhes o que

representa cada urna das 1'4
obras, a mostra vem

acompanhada de um manual

impresso, feito para estudantes,
com espaço para anotações e

reproduções de detalhes dos
trabalhos.O vídeo também ajuda
na.compreensão da exposição,
denominada de "Dreck - A

Arte de Guido Heuer". Em

alemão, dreck significa sujeira
pesada.

"É aquela sujeira que a

sociedade esconde debaixo do

tapete", explica Pires, amparado
no material didático recebido e

na explicação do curador da

exposição, Charles Narloch.

"Sujeira pesada é urna

seqüência de um trabalho
inic'iado pelo artista em 2001,
quando Guido passou a

incorporar sujeira às suas obras,
propositalmente"desorganizan
do" a própria criação realizada
até aquele momento. (MHM)

RAPHAEl GÜNTHER

Apesar do valor do artista, exposição não foi valorizada pelo público

Exposição de Guido Heuer registra baixa visitação
RAPHAEl GÜNTHER

Obras ficam expostas até o dia 17 de abril, no Centro Cultural

}ARAGUÁ DO SUL - Talvez
tenha sido o calor, mas o fato é

que pouca ,gente aproveitou a

tarde de sábado para ver as

obras de Guido Heuer, expostas
no quarto piso do Centro
Cultural. Contrastando com a

noite de abertura, na quinta
feira, quando dezenas de

pessoas compareceram à

abertura da exposição, o fim de
semana foi de pouco movimen
to no Centro Cultural.

O monitor José Pires,
contratado pelo Sesc(promotor
do evento) teve até tempo para

pôr em dia a leitura. Ele acha

que o calor espantou as pessoas.
"É urna pena, porque' estamos
preparados para dar formações
e detalhes sobre a obra desse
artista, considerado um dos
melhores de Santa Catarina",
disse Pires, lamentando, porém,
a falta de ar condicionado e da
antena do aparelho de tevê.

"Ternos um vídeo bem didático
sobre a arte de Guido Heuer, mas
infelizmente a tevê não está

funcionando", lamenta Pires .

Considerado omago dometal, Guido Heuer apresenta produção artística
constante desde a década de 70. Sempre usou o metal como matéria

prima, uma herança do avô, Johannes Heuer, que trabalhava com

fundição.Autodidata, fez sua primeira exposição de jóias usando técnicas
de gravação e fundição, na década de 70, na galeria Açu- Açu, em
Blumenau. Na década de 80, depois de fazer um curso de metal gravado
em Turim, na Itália, começou a incluir materiais reciclados em suas

composições. Nas obras expostas no Centro Cultural, o artista usa

chumbo, inox,metal gravado, sujeira, fórmica, inox colorido e tinta acrílica

sobre MDF (uma espécie de madeira compensada).Depois de realizar

exposições individuais pela região Sul do Brasil, nos anos 90 fez sua

estréia internacional em mostra coletiva nos Estados Unidos. Também

fez individuais na Alemanha, Áustria e Inglaterra.
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JUlIMAR PIVATIO

Em quadra, Chico (dir.) vem sendo um dos principais jogadores

.... O capitão da

Malweecomeçou a

carreira em 1989,
em Florianópolis

]ARAGuA DO SUL- "Fui capitão
em todas as equipes que. passei".
Assim o fixo Chico resumiu o que
vem sendo a carreira desde o início.
Ele começou em 1989, na categoria
pré-mirim, naAstel, emFlorianópolis,
e já com a braçadeira de capitão. A
primeira vez que veio jogar em
[araguá doSul foi 1995,nacategoria
infanto-juvenil, quando ganhou o·

Estadual e osJoguinhosAbertos. Saiu
em 1997, e voltou dois anos depois, e
daqui não saiu'mais.

Em 1994,Chico tentou a carreira
nosgramados, jogando como cabeça
de-áreano FlamengodoRio. "Mas eu
sempre quis jogar futsal. Fuimeioque
forçadopor amigos e pela família, mas
resolvivoltarpara asquadras", lembra
Chico. Em 1999, quando voltou a

JaraguádoSul,mais uma vez assumiu
aposiçãodecapitãoe levantouo troféu
doCampeonatoEstadualda Primeira
Divisão. Em 2001,.com a chegada do
técnico Fernando Ferretti, não teve
uma boa fase e perdeu a braçadeira.
"Mas eu percebi que ele (Ferretti)
sempre confiouemmim. Senãoeunão
estaria aqui até hoje".

CAPITÃO DO TRI

Nas horas de folga, o jogador faz aulas de violão e também de inglês

Chico passou por momentos

difíceis, principalmente por causa de
uma lesão no púbis. "Foram quase
três anos para eu me curar

completamente. Durante a maior

parte desse tempo, eu treinei
machucado".Oatleta voltou a usar

a braçadeira de capitão depois da
transferência de James para a

Espanha, no meio do ano passado.
Agora, com avolta de James, Chico
continua no comando da equipe em
quadra. "Sempre fuimeio 'crica' com
todomundo. Procuro sempre buscar
a perfeição e pra isso temque existir a

cobrança", comentou.
Fora das quadras, Chico se

considera um "cabeçama". Casado
há um ano com Dayanne, Chico

Chico: espírito de liderança desde criança

Street Ball: uma festa do esporte nas ruas
RAPHAEl GONTHER

]ARAGuA DO SUL - Cento e

dezenove jogos foram disputados
durante o final de semana durante
o 9° Street Ball, promovido pela
Fundação Municipal de Esportes
e Escola de Idiomas Wizard, na
Praça Ângelo Piazera. A

competição começou às 8 horas de
sábado e terminou ao meio-dia de

domingo, com premiação dos

campeões nas categorias mirim,
infantil e juvenil feminino e

masculino. Também foi entregue
o Troféu Mão Santa, disputado
pelo público e parentes dos atletas.

Participaram 54 duplas, formadas
por adolescentes de 12 a 17 anos.

De acordo com o professor de
basquete Airton Schiochet, o

evento congrega estudantes de 19
escolas de Jaraguá do Sul e tem

como objetivo reunir os Meninas e meninos jogaram basquete no meio da rua

"basqueteiros" e divulgar o esporte.
O forte calor de sábado restringiu
a participação popular, mas não

tirou o entusiasmo da garotada. "O
Street Ball já é uma tradição em

Jaraguá do Sul. Temos duplas que
participam há anos", destaca o

professor.
O estudante. da 7ª série do

Colégio São Luís, GabrielMazzini
Baptista, 12 anos, chegou à final
com o parceiro Rafael Arenhard e

conquistaram a segunda colocação
na categoria infantil masculino .. É
a quinta vez queGabriel participa
da competição e foi campeão em

2003 e 2004. "Basquete sempre foi
o meu esporte preferido. Pratico
desde pequeno", afirma Rafael,
que participou na categoriamirim.
"Este é o último ano nesta

categoria", enfatiza o garoto,
enfatizando o desejo de continuar
competindo ano que vem. "

i
.)' / ,-

pensa também no futuro depois do
futsaL "Quero evoluir também no

lado pessoaL Eu eminha esposa nos
formamos em Administração de

Empresas no ano passado. Hoje faço
aulas de violão e inglês", disse. Com
26 anos, FranciscoAlbertoGonçalves
de Paula pensa em jogar na seleção.
''Ainda sou novo e sei que eu posso

chegar a esse posto", comentou.
Chico reforça ainda que, junto

com a equipe, quer a conquista do
inédito título nacionaL "Sinto que
estamos mais maduros. A nossa

vantagemem relação aos outros times
é ter um grupo homogêneo e com

uma boa base formada. Os novos

contratados se entrosaram bem e

entraramno espírito", avaliou.

"

Chico ergue o troféu de campeão estadual da Primeira Divisão em,1999

'�Jump Teen
� para

�Nltaçiio
� Pow" Jl1mp.
�

,".
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TRICAMPEÃO

Malwee, em festa, já de olho na Liga N�cional
RAPHAEL GÜNTHER

"Começamos o ano voando.
Com esses dois títulos, espero

que o ano seja cheio de

realizações. A derrota para à
,

UCS foi fundamental para
mexer com o brio de todos nós

e a partir dar jogamos mais

concentrados'; Leco, que voltou
de contusão

RAPHAEl GÜNTHER

"Agora chegamos com mais
moral para começar a Liga e

buscar o título do Mundial.

Conseguimos descobrir os

erros e acertar no momento

certo e isso reverteu

positivamente'; tka, um dos
novos reforços da equipe para a

Equipe e diretoria exibiram o troféu ontem em encontro na Acijs temporada• "Equipe desfilou em carro aberto pelas ruas de Jaraguá do Sul

RioGrande do Sul.A vitória de 2xO conscientizaram de onde precisavam
sobreoSãoBernardo, domingo, trouxe melhorar e conseguiram", comentou.
mais um título inédito para Jaraguá . O mesmo pensamento tem o

do Sul. A equipe volta amanhã aos auxiliarMarcosMoraes, que dirigiu a

treinos, se preparando para a estréia equipe nas finaisporque Ferretiestava
na LigaNacional, na segunda-feira, suspenso. "Durante a primeira fase
contra aUlbra em casa. estivemos bem no ataque, mas a

A festa iniciada na quadra, defesa esteve mal. Isso gerou

JARAGUÁ 00 SUL - O torcedor domingo, terminou com o desfile intranqüilidade em todaos jogadores,
deJaraguá estavaontemquer era só ontem.O técnico FernandoFerretti principalmente na hora de finalizar.
sorrisos. E bem humorado: no desfile espera que 2005 seja melhor que o Isso melhorou muito depois do

no final da manhã em carro aberto ano passado. "Temos dois grandes intervalo do jogo contra a Ulbra, e

pelas ruas da Cidade, o time da objetivos este ano, oMundial e a Liga não tomamosrnaísgols depois disso".
Malweeganhou ocarinhoapelidode Nacional. E esperamos que os Para Moraes,' bastou apenas os

"Mahrí", em homenagem aos três resultados realmente venham e que, '
, jogadores t:ec�pi�larem 9 esquema

cam�eonatds b�nSec�tivos nal;ra�a\+:i1JO�sa?1o� s�r s;�pr� ��lh�res::.:0 :;;·;(�:'��;,�at���:������qs, a9p?I��· _-

Brasil. E nãoéraparamenos a'alegrià tremador aindâ lembrou de-como a .�' '. Gónseglim'tos cbncillàr amarcação
dotorcedor:depoisdoprimeirolugar equipe melhorou durante a por zona e individual. Antes eles

9iTaçaSul, conquistado emErechirn competição, principalmente o setor pareciam estar perdidos quando
emfevereiro, aMalwee conquistou o defensivo. "Voltamos a tercomoponto deixavamdemarcar por zona".

segundo título do ano, também no forte a nossa defesa. Os jogadores se OJOGO - Depois de vencer o

JULMAR PIVATTO Minas por 2xO, com dois gols de

William, aMalwee chegou na decisão
com a vantagem do empate no

tempo normal e na prorrogação.O
primeiro tempo foi equilibrado, mas
quem criou mais chances foi o São

Bernardo, obrigando Bagé a fazer

grandes defesas. "Conseguimos nos
sair bem em uma quadra maior.

Impomos nosso ritmo e con

quistamos o tri", comemorou o

goleiro, que enfrentou o ex-clube

pela primeira vez.

Osgols saíramnosegundo tempo.
Aos 13 minutos, James sofre falta na
entrada da área. Em cobrança

"

briSai�da, Xoxo toca pra trás e [ames
fuzila, abrindo oplacarApoucosmais

de um minuto para o término da

partida, Xoxo recebeu deAntonio e

fechou o placar.

"Não fui aproveitado no

primeiro tempo, mas entrei
depois .e consegui marcar os

dois gols. Isso me deixa muito

feliz e só tenho a crescer e

aprender cada vez mais com o

grupo';William, autor dos dois

gols da equipe na semifinal
contra o Minas

�..O time desfilou

em carro aberto
'e ganhou o

apelido de "Maltri"

"É uma situação que eu não

estava acostumado. Sempre era

eu que servia os companheiros
e agora a situação se reverteu.

Isso se deve também a

coletividade da equipe'; Xande,
artilheiro da competição com

dez gols

f'
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TAPETES: cor e conforto
Conheça a beleza e cJ resistência da madeira que veio do oriente,
e hoje é cultivada em vários 'paises, inclusive no Brasil.

. �.TAPEIES : C;_9r e conforto
Os tapetes além de tornarem a casa mais aconchegante e acolhedora, realçam o estilo da decoração.
O tapete, por mais informal que seja, deve ser de boa qualidade, senão perderá sua classe. Aqueles
feitos artesanalmente e com tear são bem decorativos e costumam terduração longa.

Uma boa forma de usá-los, sem exageros, é usa-lo para dividir uma sala de estar de uma de jantar, por
exemplo, separando espaços, ou simplesmente enfeitando e combinando com as cores dos quartos,e
da sua sala e, até formando com ele, um cantinho especial para leitura, bordados ou um. breve
descanso ... Na hora de comprar, siga essas dicas:

'

"'se você gosta de cores fortes, deve comhirta r a cor com seu sofá e poltronas, que neste caso, é
melhor que tenham cores mais claras ou neutras, para não sobrecarregar o ambiente.

(47) 375-1682

Comerciai Zebnder lida.
R..... Jaraguâ,.111 � ·Corupá"SC
a�mail; zehndiflr@l'letQrlQ,(:()ffi.br

" Os tapetes e os carpetes de nylon são os mais resistentes e os mais fáceis de limpar, depois, os de poliester,Geralmente os

fabricantes apontam esta composição nas etiquetas e é importante que você olhe esse detalhe.
-

'

" Alguns tapetes já vêm revestidos com uma 'proteção especial de impermeabilização. Esse produto ajuda a reter a sujeira na

I superfície, dificultando sua penetração.Você pode também, solicitar �sse serviço de impermeabilização, caso o seu tapete
não venha com esse tratamento, principalmente se você tiver crianças pequenas em casa.

" Para a cozinha, banheiro e área desetviço.devêm ser sempre emborrachados e sem grandes detalhes.Quanto mais simples,
mais charmosa ficará sua cozinha.

.

'

" ..

" As fibras naturais, como o sisai, hoje estão bem valorizadas, mas são quase um luxo, pois a planta que é colhida no Nordeste é
exportada para a Europa e. para.os Estados Unidos, mal abastecendo nosso mercado interno, tornando esses tapetes caros
em razão desse motivo .. Mas são mesmo um luxo, e lindos!

,/ Os opacos, com nenhum brilho, são bem procurados e dãoum toque muito bonito em qualquer, ambiente, pois têm uma

aparência bem natural e cores nem variadas.

" Conservando seu tapete
\

Quando algum líquido cair em cima 'do seu tapete, procure limpar na hora, usando apenas água. Caso o que tenha caído
seja gorduroso, um pouco de sabão e coco vai resolver e evitar que fique manchas de gordura. Use apenas aspirador de pó.
As fibras ficarão ventiladas.e g,atlrnar:ã<? nova aparência, aumentando a vida útil dele. Nada de coquetéis de produtós de
limpeza, isso só ajudara a espalnar'rflais·àinda a sujeira. '

'

/
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SANTO ANTONIO -

Vende-se, cl 324 m2• R$
10.000,00. Tr: 371-2357.
crecl4936

CENTRO - Vende-se, 207
m2 e terreno 1.200 m2• Tr:
8807-2410.

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

ILHA DA FIGUEIRA -

Vende-se, alvenaria, cl 3
ets. R$ 70.000,00. Tr:
371-2357. CRECI4936

ILHA' DA FIGUEIRA -

Vende-se, cl 515 m2 de
terreno, casa 90 m2 e a

outra 49 m2• R$
115.000,00. Tr: 275-
3752.

Tr: 9919-0386.

=',1144.
LOJA - Vende-se ou

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

SANTA LUZIA - Vende-se, PRECISA-SE - Kitinet ,1 LOJA - Vende-se, no

ou troca-se por carro. Tr: qt. ou pessoa pi dividir. Centro. Tr: 370-8641.
274-6380. Tr: 371-1368.

VENDE-SE - Bar e lanch.
Tr: 370-636�.
SOBRADO - Vende-se,
resld. e comI. c/2 casas.
Tr: 371-3132.

BarraY.lha -15x26m, Rua Flguelrlnha, préx, A
antiga policia Rodoviária. Rua Flguelrlnha. R$
8.000,00, ae. parcelamento.

aAo Luiz - Vende-se, oi
168 m2• Tr: 370-8603.

TR�S RIOS DO SUL -

Vende-se, de madeira, e

terreno cl 2.600m2, cl
escritura.

VILA NOVA - Vende-se,
e/2 qts, suite, semlmob.
R$ 130.000,00. Tr:
9969-4207.

AGUA VERDE - Vende
se, 364 m2• R$
32.500,00. Tr: 371-
2357, crecl4936

AGUA VERDE - Vende
se, novo, cl 155 m2,
suite, 2 qts. R$
140,000,00. Tr: 371-
2357. crecl4936

Vila Lenzl - em alvenaria 130mts, Rua
Francisco Pirman, 4 Dormitórios, 1 Suite,
cozinha outras dependências com mais uma

casa nos fundos de madeira com rua

particular.Valor dos dois Imóveis: R$'
128,000,00

Vila Lenzl - em alvenaria, cl 184mts Rua TERRENOS
Paralba nO 124 Dormitórios, 1 Sala, 1 Cozinha,

Ilha di FIgueIra - 140m cl proleto p sobrado.

Loteamento Dlvlnópolls. CI 4 qtos, 1 suite,
garagem pI 3 carros e outras dep, R$
60.000,00

Ponto comerciai - Rua lorge Czenewlcz nO 37
esq. ao lado do pama 1.300 m R$ 200.000,00

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

CHÁCARAS
-VENDE-SE - Na Walter BARRA VELHA - Vende

Marquadt, 15 x 26. R$ se. R$ 8.000,00. Tr:
30.000,00. Tr: 370-7124. 9973-9654. MASSARANDUBA - CI

chácara de 55.000,00
m2, casa e galpão. R$
95.000,00. Tr: 371-2357.
creci4936 .

g a r a g e m p a r a 3 c a r r o sou t r a s Vila Lalau - próx. Llder, linda vista. R.
$ Chácara - Nereu, 85.000m, casa, rancho, luz,

dependências.Valor: R$ 85,000,00 Guilherme Copermann, 129 2m2. R
fonte natural, próximo Estância. R$ 85.000,0080.000,000

Vila Lenzl- em alvenaria Rua Francisco Pirman, Chácara - Corupá, cl 23.000m, próximo centro,
Vila Nova - próximo 25 de iulho, 3540. R$ com uma casa, rancho, luz e água natural. R$

160mts construlda para sobrado 3 40.000,00 90.000,00

AMIZADE - Vende-se, cl
220 m2, em fase de
acabamento. R$
70.000,00. Tr: 371-
2357. creci 4936

LHA DA FIGUEIRA -

Vende-se, 2,uma cl 90 m2
e outra 49 m2, terreno de
525 m2• R$ 115.000,00.
Tr: 275-3752.

VENDE-SE - Ou troca-se,
á 150m da Pref.
Schoroeder. R$
12.000,00. Tr: 9902-
3673.

FIRENSE 2 - Vende-se, cl
350 m2. R$ 6.000,00 +

financ. Tr: 275-0938.

MINI-CHACÁRA -

Vende-se, cl 1 000m2•
Ribeirão Grande. Tr: 273-
1860.

Dormitórios, 1 Sala , 1 Cozinha, 1 BWC,VENDE-SE - Na Walter

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

VENDE-SE - CI 306 m2 •

R$ 16.000,00. Tr: 9997-
2020.

garagem para 3 carros, Outras dependências Vila Lenzl - alto padrão, linda vista, 15x30m.
R$ 65.000,00

Valor: R$ 90,000,00AMIZADE - Vende-se, cl ILHA DA FIGUEIRA - VENDE-SE - Próx, a Madri
1 suite, 2 qts. 115 m2• Tr: Vende-se, 96 m2, sem c/681 m2. R$ 55.000,00.
9977-5408. laje, 4 qts. 370-5778. Tr: 9605-2252.

RIO DA LUZ - Vende-se,
c] 167.000.m'. R$
100.000,00. Tr: 370-8097
c/Tina. Creci 9839.

ASSOCIAÇAO ESPORTIVA E RECREATIVA VIEIRENSE
Rua Dona Malifde. 201 Vila La/au Fone: 275·1544

Jar8f}uí do Sul Santa Catarina 20
.

AMIZADE - Vende-se, cl
3 qts, e 75 m2• R$
75.000,00. Tr: 9997-
2020.

370,00. Tr: 9928-4550. TEMPR� - Vende-se, 97
compi. R$ 12.000,00. Tr:

S10 - Vende-se, 98. GNV. 8813-7745.
Tr: 9143-4000.

VILA LALAU - Vende-se,
s obr a do come. e

residencial cl 2 casas. Tr:
371-3132.

PIÇARRAS - Vende-se, cl
1 suite, 2 qts. bwc. Tr:
370-0433.

VEíCULOS
Jaraguá do Sul, 23 de Fevereiro de 2005

VILA RAU - Vende-se,
2.360,10 m2• R$
55.000,00. Tr: 9152-
9117.

TIPO - Vende-se, prata,
compl. GNV. R$
12.500.00 + financ. Tr:
9131-9367.

RIO DA LUZ - Vende-se.
R$ 26.000,00. Tt: 370-
8097. creei 9839.

RIO DA LUZ - Vende-se,
cl 25.000 m2. R$ 26,000.
00. Tr: 370-8097. creci
9839.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO VECTRA - Vende-se, 97,
GLS, cl gás, AL. R$
21.000,00. Tr: 370-
2461.

BARRA VELHA - vence-:
se. R$ 16.000,00. Tr:
370-7124 ou 9132-
4841.

VILA LENZI - Vende-se,
. de madeira, terreno cl
525 m2• R$ 70.000,00.
Tr: 371-2357. creci 4936

Pelo presente Edital. a Associação Esportiva e

Recreativa Vieirense. no uso das atribuições que lhe confere o

Estatuto Social. convoca todos os sócios Patrimoniais da

Associação, para Assembléia Ordinária, em sua sede social sito
à Rua Dona Matilde. 201. nesta cidade, a realizar-se no próximo
dia 28 de Março de 2005 (segunda-feira), às 19:00 horas em

primeira convocação com maioria absoluta dos sócios e/ou às
19:30 horas em segunda e última convocação com qualquer
número de sócios presentes. para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:

RIO MOLHA - Vende-se, à
1,5 Km da Pref. cl 4 qts e

terreno de 3.700m2• R$
55.000,00. Tr: 9979-
9188.

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

modo novo, 2.2, azui. AR.
R$ 32.500,00. Tr: 371-
9842.

EXTRAVIO

DE NOTAS

JOSÉ KOCH, firma
individual,

estabelecida na Rua
Joaquim Francisco de
Paula, 164, inscrita no

CNPJ
78.534.575/0001-81,
inscrição estadual na

251.861.325.
Comunica o exíravlo
do bloco de notas

fiscais de ISS na 1101
a 1150 sendo que a

na 1126 estava
cancelada.

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

CENTRO - Vende-se, cl
535 m2• R$ 140.000,00.
Tr: 371-2357. creci 4936

VILA MACHADO - Vende
se, 15 x 20. Tr: 276-0769.

SIENA - Vende-se, ELX,
1.0, 16V, compi. 01. R$
20.500,00. Tr: 376-1737.

VECTRA - Vende-se,
GLS, 97, chumbo. Tr:
9979-7079.

VILA NOVA - Vende-se, cl
2 qtos, 1 suite. semi
mob. R$ 130.000,00.Tr:
9969-4207.

EMPRESA - Vende-se,
prestadora de serviço cl
carteira de clientes
ativos. Tr: 370-6615.

VENDE-SE CASA
Com 75m2, terreno 396m2•
Todo murado cf portão
eletrônico, em ótima

localização no Bairro
Czerniewiez a 1500m

do centro.

lr.: 372-2087

CELTA - Vende-se, azul ,4
pts. R$ 23.800,00. Tr:
9982-2083.

ORDEM DO DIA

1. Aprovação de contas referente o exerclcio de 2004
2. Eleição da nova Diretoria Biênio 2005/2007
3. Assuntos 'Gerais.

VILA NOVA - Vende-se, 2
qts. si. cozo bwc. R$
26.000,00 + financ. Tr:
276-0592.

ZAFIRA - Vende-se, CO, ESCORT - Vende-se,
2.0, prata, 02, ótimo est. XR3. 2.0, vermo compl.
Tr: 372-1716 ou 9975- Tr: 371-9992.
0958.

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

Tr: 370-0412.
CORSA - Vende-se,
super, sedan. 99. Tr: 376-
1903.

OBS: Os interessados em concorrer aos cargos
deverão apresentar chapa até às 16:00 h do dia 28/03/2005 na

secretaria da Associação e estar em dia com as mensalidades.
As chapas deverão ser completas, de acordo com

o novo Código Civil Brasileiro.
.

ESCORT - Vende-se, SW.
98/98. cl gás, ótimo est. '

R$ 11.500,00. + 24 x

286,00. Tr: 9962-3513.

LANCHONETE - Vende
VILA RAU - Vende-se, c/4 se, Estrada Nova. R$
qts. 160 m2 e terreno de 3.500,00. Tr: 376-2506.
425 m2. Tr: 371-2230.'

LOJA - Vende-se, Santo
VILA RAU - Vende-se, cl Antônio. R$ 30.000,00.
364 m2• R$ 30.000,00. Tr: 276-1114.

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

Anlonio Berns
Presidente CHEVETTE - Vende-se, 93. UNO - Vende-se, IE, 96, ESCORT - Vende-se, 98,

R$ 3.500,00 + 7x R$ ar/al, Tr: 276-0397. 4p. compi. Tr: 372-0230.

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

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas'
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas.e Plugs ",

Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

telefonia e segurança

Fone: 371·7007 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

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.
r

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e íntertones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeó Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

C�n.tr.'s telefônIcas Intelbras

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

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)Kit Portão Eletrônico + lnterfone
'

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Oné'ia Horst, 104· Vila Lenz;· Jaraguá do Sul· seI email:maketel@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371·7007

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Eco Sport XLS
0505 46.500,00

Palio EX 2P 0505
25.300,00 Basico

370�3015

. Temos o melhor preço e

todas 'as taxas de mercado
Picasso Exclusive
2003 + Couro

Stilo 1.0 8V 0505
44.000,00

Cherokke Spot 00
Aut. Completa .j.

, Couro

Uno Mille 2P 0505
18.990,00

.

VENHA CONHECER ESTA

NOVIDADE!/

,

TODA LINHA DE ACESSORIOS
,

PICK-UP E AUTOMOVEIS

acessórios automotivos

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

O alto espírito de inovação está

presente no kit de

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

aparência de off-road.

...J Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FINANCEIRA
VIVotorantim I Finanças

Peugeot compl.

I Flesta 2p Ar/Oh

� Astra Hatch
"

Palio 2p

� Uno Mille

� Uno 4p 1.0

i Gol4p

� 0-20

J1" Gol4p.Gol2p
.

F-754x4

00

99

99

97

93

99

04

92

99

00

78

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

azul

cinza

prata

grafite
vermelho

preto
branco

branca

verde

branco

azul

Astra GLS
Astra GLS Perua

Pagero GLS compl.
Ipanema
Uno SX
Paratl 1.0 C/opc
Mondeo compl
Mondeo compl
Escort GLX comp 1.8
Escort
Flestal.0
Flesta 4p
Omega GLS comp
Apolo
Gol 1.0 4p comp
Goll GL
Fusca

Vermo G

Branco G

Preta G

Prata G

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

G
G
D
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

91

Corsa Super 4p I/d/aq 98

Astra Exp. Sedan comp 02

Corsa Classlc Sedan 03

04

03

96

Palio EX vd/trv/al/rd 00

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

Palio ELX comp 01

01

Palio Wekend ELX 01

03

04

Branco A

Prata G

Prata G

Prata G

Prata F

Prata G

Preto G

Branco G

Escort 1.6 GL 95

Flesta 4p 97

Ka GI v/t/al/aq/ld 00

Flesta Street ac/tv/dh 03

Cllo Exp. 1.0 16V Sedan 03

Branco G

Prata G

Prata G

Azul G

Prata G

Branco G

Verde M. G

Vermelho G

Branco G

Verde G

Preto G

Kangu 1.6 compl
Cllo Aut. 16V compl

03

04

Branco G Scenlc Exp 1.616V 04

Preto G/GNV Gal Cl 1.6 MI 98

Goll.0 GIII

Gol P 1.0 16V comp

Golll.6 compl

Palero Tr4

00

01

02

03

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

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 276-3466

Gal GIII PLUS
CLlO 1.0, 4P
PALIO FIRE, 4P
CLlO 1.0 RL, 4P
FIESTA GL, 2P
SAVEIRO GIII, COMPLETA CIGNV
510, 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 (·ARI
PALIO EX, 2P
FIESTA,4P
ESCORT HOBBYP
CORSA WINO
CORSAWIND
GOL 1.0 CI RODAS
CORSAWIND
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
80RDO
8RANCO
PRATA
PRATA
BRANCO
PRATA
CINZA

Gol MI4p 99
Gal MI v.e. 97
Goll.0 94

Logus 'trio elet. 94
Escort Zetec ar/dlr. . 97
Escort SW compl 98
Escort GL c/ ar 96
Ka 00
Flesta 4p ar/gnv 97
Courler compl 98
Uno Flre 03
Palio c/ ar GIII . 01
U� 93
S10 compl gnv 96

Omega CO top de linha gnv 95
Vectra 95
Chevette 88

79

dourado

azul
verde
marrom

dourado
vermelho
branco
branco
branco

prata

Toyota Co,oUa
Co,.. Wlnd 2p
Co,.. Wlnd 2p
Co,.. S,dan 1.6

Flesta CLX 1.0
Sa.elrol.6
001 CU1.6
Gol CLll.8
Escort Hobby 1.0
Santana GLI 4p
L-200 4p comp
VersaUe.4p
Che.ett 1.0 Junior

Caravan Diplomata
Monza 2.0 compl.
Gol BX

Oa.
Ga.
Oa.
Oas
Ga.
Ga.
Ga.
Ga.
Ga.
Gal/GNV
DI.
Gas/GNV
Ga.

Gal/GNV
Ga.
Ale
Ga.
Ga.
Ga.
Ga.
Oa.

Fusca
FUlca
PaUo EOX 4p
CG Tltan

,�,�""�,��,,��!,%"",

2004
2003
2003
2002
2001
2001
2001
2000
2000
1999
1998 .

1998
1997
1997
1997
1997
1998
1996
1996
1995
1994
1994
1990
1990
1988
1988

prata 03

cinza 00

branco 96

azul 95

verde 05

verde 99

ve;de 01

preta 94

branco 97

preto 03

vermelho 03

branca 01

cinza 03

G

G

G

G

G

G

G

G!GNV

G

G

G

G

G

Senlc compl.
Strada c/ klt gas
CaUbra
Kadett
Flesla Class
Kla lS

Voyage
Mllsubchl lancer
Corsa Sedan GL c/ GNV
Gal MI
Escorl Zelec
Escorl Hobby
Uno

Tipo
Monza

Furgão Express
Kombl

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

GolPlus

Fox4p
Astra Sedam 1.8 GL comp.

Palio EX 4p e opc.

Ranger Splash compl (6 cc)
VectraGLS

Flesta Berson c/ OH

Flesta Berson c/ Ar

Blazer 2.4 compl + rodas

Cll04p

RS 13.800,00
RS 12.000,00
RS 8.000,00
RS 8.500,00
RS 14.000,00
RS 16.000,00
RS 9.900,00
RS 13.800,00
RS 13.500,00
RS 13.500,00
RS 13.000,00
RS 16.000,00
RS 7.000,00
RS 21.000,00
RS 18.500,00
RS 13.500,00
RS 4.500,00
R$ 2.500,00

",

8ege
Vermelha

preto
preto
azul
branca
cinza

preta
prata
Vermelho
Verde

branco

1.0 I 4p trio e dh

1.0/1dt ar/q
1.0/2p baslco

1.0/4p Idt,a/q dh

1.0 I 4p vte.ldt
1.0 I 4p baslco

1.6 I 2p dt, alc
1.01 2p comp

1.01 2p Idt alq

2003

2002

2001

2000

2000

1998

1997

1995

1995

1994

cinza

prata
branco

vermelho

prata
branco

branco

vermelho

azul

branca

Ford Ka GL

Uno Mille Smart

Paratl GIII

Palio EX

Gol16V

GolCL

Goll

Escort Hobby
Plck-up Florlno

Gol CL 1.6

Omega GLS 2.2

Monza SLE comp
Kombl

ClioLR 1.6

F-l000
Corsa Mlllenlum 4p 1.0
Goll.8 MI

BARRA VEICULOS

Verde
Branco
Preto

Prata
Vermelho
Branco

Azul
Prata
Prata
Praia
Preta
BordO
Cinza

BordO
Cinza
Verde

Bege
Cinza
Branca
Verm,lha

BordO

� Golll.6 sr comp / vermelho /2001/ R$ 31.500,00

ill GolI GL 4p comp / azul/1995/ RS 14.300,00

� Gal CU1.6 cl dh / praia /1996/ R$ 11.500,00 Monza GL / branco /1995/ RS 9.300,00

i Gol Cl / verde /1993/ RS 7.900,00

I Voyage / prelo/1984/ RS 3.800,00
f Logus CU (AA) / bege /1995/ RS 9.800,00
•

� GolI Gl compl/roxo/1995/ RS 13.500,00

fi Escorl Hobby / bordO /1994/ RS 7.400,00 Chevette Júnlo / verde /1992/ RS 6.200,00
ss
Escorl Gula compl./ Bege /1998/ RS 5.300,00 Uno CS I bege /1990 / RS 5.300,00

Escorl L 1.6/ verde /1993/ RS 11.300,00 Uno Mille / branco /1994/ RS 7.500,00

Escorl SW Gl conip / verde /1997/ RS 14.500,00 Uno / branco /1991/ RS 6.400,00
Escort SW Gl vld / verde /1998/ RS 15.300,00 Uno Mille / azul/1992 (R$ 6.900,00

Pampa GU1.8/preto /1996/ RS 9.500,00 Uno Mille / azul/1993/ RS 7.400,00

Rua: Angelo Rubini s/n, Barra do Rio cerro
Kadel! Gl 1.8 + GNV / praia /1994/ RS 10.300.00

Gol Plus 16V

Santana c/ ar + dlr

Gol! GTI comp
Gol16V

gas
gas
gas
gas
dle

gas'
gas
gas
dle

dle

gas

gas
gas
gas
ale

dle

vermelho
branco
branco
vermelho

prata
prata
cinza

preto
azul

branco

prata
prata
branco
vermelho

prata
bege

2001
2000
1995
2000

1995
199B
1997
1997
1999
1995
1995
1995
1993
1996
1990
1993
1990
1990
19B3
1977
1977
1997
2000
1997

Blazer DL/cinza /1997 / R$ 22.900,00

Plck up Corsa / branco /1997 /

S-10 Cabo Dupla 4x4/ branca /1999/ R$ 39.000,00
S-10 Cabo Dupla 4x4 2.8 Executlve 2004

Celta 2p 2001

Vectra GLS 2.2 2000

Corsa Sedan Classlc

S-10 Cabo Dupla
Blazer DLX 2.8 4x4

Merlva 1.8 8v
Escort HObby 1.0
Escort GL 1.6
Flesta Class 4p
Escort L

Toyota Bandeirante

2004

1999

2000
2003

1994
1995
1999
1988

1999

Pampa Gl / prata /1994/ RS 8.900,00
Ka 1.0 / branco /1999/ R$ 12.500,00
Courler 1.6 - ar / praia /1998/ RS 12.700,00
Flesta 1.0 4p / verde /1997/ R$11.300,OO
Kadelt SL/ praia /1992/ RS 7.900,00

Uno Mille E.X 4p/c.op / verde/1999/ R$I1.800,OO

Tempra 8V compl/ verm./1993/ RS 10.300,00

Furlo ZX 1.81 compll verm./1995/ RS 10.900,00
Bandeirante / azul/1978 / RS12.800,OO
Twlsler / preta /2002/ RS 8.100,00

i\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FINANCEIRA
Vf Votorantim I Finanças

c Escort GL 1.81 tjV comp.
'

, CorsaWlnd 1.0 2p
Santana GLS compl. 4p

aUnoSX1.0

"GoIGL 1.8
a Go1M11.0
a Chevette 1.6
•

Chevette Junior 1.0
Goll GL 1.8 compl.

� Courler 1.6 GNV
2 Pampa L 1.8
J HlluxSW4dle

Prata

Azul

Branco

Azul

Cinza

Vermelho'

Azul

,Vermelho
Branca

Vermelha

Cinza

Vermelho

Bordô

1999

2000

1992

1998

1992

1997

1986

1992

1995

2000

1994

1993

1996

1996

azul

branco

azul

vermelho

prata
branco

prata
vermelho

vermelho

verde

branco

prata
bege

Astra Hatch 2p
Corsa hatch c/ar 4p
Corsa GL W 1.6

Corsa Wlnd 2p
Gol Cltv GIII compl 4p
Gol Speclal 2p
F1000

Flesta 4p
Flesta

Uno Mille Smart

Mille Flre Básico

Cllo RN compl
C!lo EXP 1.0 16V compl Sedan

2002

1999

1997

2003

2002

1987

1998

1995

2001

2004

2001

2005

Fone: 370-2109

Gas

Gas

Gas
Gas

Gas

Die

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Ãrduino
Veiculos 371·4225
Av. Preto waloernar Grubba, 1033 - Baependi

Gol Speclal1.0 c/ a.e,

Palio Flex comp

Palio Flre c/ opcionais
Celta 1.0

Flesia 1.0

Saveiro 1.6 Ac/GNV

Goll 1.6 compl
Go111.0

Go111.6

S-10 AC/DH

Tipo 1.6

2p

4p

4p

2p

4p

2p

4p
2P

2p

2p

4p

2004

2004

2004

2004

2003

2003

2002

1996

1995

1995

1995

vermelha

Corsa Wlnd gas/4p/limp/desm/aq azul

Coro lia XLl16V gas/4p/compl. prata

0-20 - dle branca

Flesta Street 1.0 - gas/2p/limp/desm. branca

Gol G1II1.0 8V branca

Plckup Corsa al/trv/aq branca

Tipo 1.6 IE azul

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

Uno Mille EX 4p

Gol

Gol Limp/Des
Escort GL 1.6

Palio 4p
Fiesta 4p c/ar

Celta

Prata

Vermelho

Branco

Branco

Cinza

Vermelho

Prata

Prata

94

02

91

98

03

FRONTAL

verde

2001

2000

2005

1989

2002

2001

2003

1994

1995

2000

Branca

Prata

Prata

Prata

Prata

Branco

Prata

Branco

Vermelho

Vermelha

Cinza

R$ 16.800,00

R$ 53.000,00

R$ 19.500,00

RS 15.300,00
R$ 15.800,00

R$19.500,00

R$ 8.800,00

R$ 10.300,00

R$ 13.400,00

VW 15.190· 6x2

VW 23.210· 6x2

W. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

02/02

02/02

03/03

97/97

Chassi Branco

Chassi Branco

Baú Branco

Chassi Azul

PROMOÇÃO DA SEMANA

_ R$ 62.000,00

R$ 95.000,00

R$ 125.000,00

R$ 65.000,00

vw 8.150 Eletrônica· Okm. 04/04 Branca

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

ra
ra

H:�S�oClvle LSI

Cr:�:rGL
Mldasll0
Monza SLlE
Gol CL
Verona GLI
Triciclo
SuzuklOSXR
Oueato
Oakota
Oodge/Polara GL

Xo�p"�Lart�onza SLlE 2.0
Co..a Wlnd

�'31�J�a".R'Ir\J'!l3t;g��n��r2
Eseort L
Tipo 1.61E
Ka
Gol MI
Quantum CL
Saveiro CL

i:::�W..:.��:::::;::::-m:;'U"i!��::;:�m;:::::�mm::;:::�w...

77 vermelho
66 amarela
96 azul
91 cinza
98 branca
93 preta
:� C::��a
98 vermelha

n C::��a
90 vermelho
02 amarela
98 branca \_

01 branca
99 verde
77 marrom
75 vermelha
91 cinzá
87 vermelha
99 azul
65 amarell
86 cinza
86 verde
95 preta
=: C::��a
69 azul
93 vermelha

Veículos
371·4570 'I 376·2895

Goll 1.6 compl.
Go111.6

-

Ka 1.0 DI AR

Fiesta 1.0 4p
Corsa 1.0 2p
Escort 16V compl
Uno 1.0 2p
Uno 1.0 4p
020 gabo Dupla
Monza 1.8 2p
5101.04p
Uno 1.0 4p
XR 250 tornado '

__, Gol GIII Plus 4p

I Goll 1.6 comp

I Cors;a 1.0 4p ale

I Corsal.6 4p

I Courler 1.6 L .

,

001 4p-l.6 c/ d.h.

Branco

Prata

Branco

Branco

Prata

Branco

Branco

8raneo

8ranco

Branco

Praia

Branco

Grand 81azer DLX 4.2 T8

Orand 81am DLX 4xl

8tanco

Verde
Azul

Branca
Branca
Branca
Dourado
Branca

Dourado
Prata
Bordô

Bordô
Bordô

2003

2003

2002

2002

2001

2001

2001

2002

2001

1999

1999

1998

1999

1999

Gas � Veetra 2.0 eomp
ilGas li Tempra HLX eomp

GNV r� 81am OLl exee. 4.3

GNV II S10 2.5 Oeluxe comp

Gas iII Omega CD4.1 comp

Gas (f Ome9a OLS 2.2 comp

Gas r! Suprema OLS comp

Oas I Alfa 164 comp

, Gas ii Suprema CD 4.1 compl
m

GNV II Eseort SW eomp

ONV t1 L200 4x4 eomp

Dle :iii F1000

GNV [ Varlant c/ manual
ri

ONV \% Cara.an
q

2001
2000

2002
2003
2001
2000
1997

2001
1989

1991
1994
1994

2002

8ranco

Cinza

Verde

Prota

Preto

Cinza

8ege

Azul

Azul

Cinza

Azul

Prata

Azul

Cinza

Flesta Street 4p c/ opc. prata 03

Flestnompleto vermelho 03

Fle,ta OH/trio branco 03

Flesta completo branco 03
Eseort OLl-OH/trlo prata 00

Eseort OLX SW completo verde 98

Co..a Hateh(mod.novo)eomploto prata 04

Co..a Sedan(mod.novo)completo prata 04

Cella VHC 2p prolo 03

Corsa 1.6 4p e/opc.. branco 02

Corsa .edan c/opc. branco 02

Corsa Wlnd c/ ope. branco 01

Corsa 'edan c/opc. branco 01

Cor.a 1.6 4p c/ opc. branco 00

cinza 00

praia 00

98

1998

1997

1997

1996

1995

1995

1994

1994

1997

1993

1989

1974

1987

Tempra compl
Vectra GL compl
Goll GTI comp
Monza c/ ar + GNV
Audl compl
Gol1000
Gol1000
Monza compl • ar

Uno
Una
Uno
Corsa Sedan c/ GNV
Corsa Super 4p
S-10 compl
Pampa GL
Escor! GL
Escor! GL
Tauner Furgão
Carre!lnha Baú

aos

GNV

Dle

GNV

GNV

ONV

GNV

GHV

Oa.

Ole

Dle

Ga.

Palio Flre 4p c/ AR

Palio Flre 4p c/opc.
Palio Flre 4p c/trio
Palio EX Flre 4p c/ AR
Palio EX 4p c/trio
Uno EX 4p c/opc.
Palio EOX completo
Cllo expre.. lon completo
Seenle RT 1.6 completo
Scenle RT 1.6 complelo

- Seenlc RXE(lop de linha)
Scenle RT 1.6 comploto
Scenle RT 1.6 c/ ope.
Cllo RL c/ AO

Rua Pref. Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

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

clnz. 01

preta 01
.erde 88

prata 04

bordo 03

cinza 03

preto 01

branco 98

cinza 98

azul 98

prata 04

bege 02

prlta 02

cinza 01

prata 01

ve!,de 00

prata

R$ 12.000,00
R$ 19.500,00
RS 13.500,00
R$ 11.800,00
RS 32.000,00
RS 7.900,00
RS 12.500,00
R$ 6.700,00
RS 6.800,00
RS 4.800,00
R$ 9.000,00
RS 19.000,00
RS 13.200,00
RS 17.800,00
R$ 9.500,00
11$ 8.700,00

IRS 9.500,00
RS 6.800,00
RS 1.800,00

o

a

I
WONV
A

ft
o
D

a/ONV
o
G

8
o

I
OIONV
o
o

\
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6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMals

Liberte
BLUMENAU
322 � 8800

ITAJAí
346- 7400

JARAGUÁ
370·6006

JOINVILLE
435·3700

SANTANA -
- Vende-se, troca-se, 01. Tr: 370-

98/99. e ornpt, R$ 9010.
20.500,00. Tr:371-7432.

VBR - Vende-se, 125,02.
Tr: 371-1335 ali 9953-

CAIXA - Vende-se, c/ sub
1446.

de 1.000 Wats. R$
200,00. Tr: 376-0413. _

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

BESTA - Vende-se, 01, cf
2 lugares, branca. R$

TAMPÃO - Vende-se, e/2
autofalantes de 700

27.000,00. Tr: 275-1335,

Wats. Tr: 376-0413,

FIESTA • Vende-se, 97,
CD, vermo 4 pts. Tr: 9962-
9363.

.

COMPRA-SE - p/
revenda. Tr: 374-1117.

COMPRA-SE - Corsa ou

gol, 96 a 98. á vista. Tr:

374-5463.

SPRINTER - Vende-se,
98/98.branco. Tr: 371-
8598.

TERÇA"FEIRA, 15 de Março de 2005

SaN
compra - vende - troca - financia - novos e. usados

j'4,;lIJI®t"kk:!BUh4liltitt!if:r:ilt1@tt4Itit:PiQdU'P
Stratus comp
&011.8 (bola,
Che;veH8
aellna L 1.6
fGrd landal em couro

Vo,age
Jeep em couro/dh!frelq a disco
Gol Proparado (De Corrida'
Opala SLf .ompl.
Audl A31.8 Tlurbo
FuSC.I
Omega Suprema GLS. top linha. compl.
Elba
aol
F-l000 Gab. Dupla .omp, Turbo
Uno 1.6 comp
Kadett vd II trv elt. e dir
MOJU8 comp
Santana Quantum GL compl
C."".Wlnd Sedan
ladetl SLE 1.8
ford Ia .ompl- ar ./27 .000km orlg.
Bolina Dei Re, GLX
florlno
To,ota Bandeirante .414
F1000 compl cabln8da motor mem

verde mel
preto
bege
bege
azul
verde
Bordo
Azul
Verde
preto·
bege
arul
azul
branco
prata
prabl
preto
cinza
bordô
pr�ta
prata
branco
verde
azul
àmarela
branca

G
G
A
A
GNV
A
G

R$ 6.500
A
G
G
G
A
G
O
&
G
&
A
&
G
G
A
GNV
O
D

FOCUS - vende-se, 1.6,
prata, compl. R$
40.800,00. Tr: 275-
1526.

JOGO - Vende-se, de

MONDEO - vende-se, radas aro 14 p/fUSCa. R$
CLX, 95, cornpí. Tr: 376- 80,00. Tr: 273-6624.
1372,

MONOEO - Vende-se, 97, .

ótimo est. comp! R$
16.800,00. Tr: 371-
3298.

MÓDULO - Vende-se,
1.500 Wats. RS 180,00.
Tr: 376-0413.

Periféricos
Gravador de C
e Leitor de DVD

Maquinas
Digitais

Venda e 4,ssitóncia Técnica em Computadores,
Redes e Periféricos em Geral

Suprimentos

SPORTAGE - Vende-se,
Grand turbo diesel.
Branca. 01. 4x4. Tr: 372-
1527 c/Adolar.

VENDE-SE • Rodas 15°.
. RodãO de aranha. R$
1.000,00, Tr: 275-0334 ou

8809-3544.

Computadores
completos

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

_

Um micro por aluno

(1) Para mai$ informaçÕé,s sobre preços e condições, consulte sua Concessionária Renault(2) Taxa de juros·
Válidaparaalil'lha Cllo 0410S O.Km (excetoÇlioAuthentíque), nas seguintes condiçoes: financiamento pelo COC (
Cré&íto Direto ao'Consumidon com entrada de 50% do valor à vista + saldo financiado em 24 vezes com 0,49% de
juros + IOF + R$ 2,15 por lâmina do. boleto bancário. Financiamento Renault através da eia de Crédito,
'Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito à análise e aprovação de cadastro. Taxa de.
Abertura de Crédito (JAC) não inclusa. As taxas poderão ser alteradas se houver mudanças significativas no

(llerClido Fl'lançeiro, serp prévio aviso. (3) Válido para os veiculos ClioAuthentique 04/05 e 05/05 erp estoque nas'
conéessionáii9s. (4)'preçoàvista sugerido do Clio Aulhentique 1.0 8V 2P 05/05, com frete incluso, sem air bag
duplo, cor sólida, Não 'estão inclusos os valores de Pintura Metálica e opcionais. Válido somente para veículos
adquiridosPela internet, com frete incluso para todo o Brasil. (5) Preço a vista do Scénic Hi Flex Série Limitada 1.6
16V OpiaS, com. frete inêluso, cor sólida. Não estão. inclusos os valores de Pintura Metálica e Opcionais. (6)
�í�qciamaf'í�b 'G�átis p�ra .loda a Linh;:l Renault ( exceto Para linhaAuthentique) - esta promoção é valida de 10 a
19 de ma�çode 2005; condições válidas somente na data de veiculação deste anúncio ou enquantodurarem os

f:lj;toqu,,!s, 17oto_sparél,fins publicitários.Alguns itens mostrados elou mencionadossão opcionais elou referem-se a
Yeç�Õe� IlSPllc(fi.çaS. Modelos� c9digos e valores estão sujeitos a alterações conforme politica de comercialização
d
...
a
.... t.á.. b..·.ríca....A.. ·.R�na.ult.re.. serva-.s.e.o direitode alterar as especificações de seus veículos, sem prévio aviso. Preserve

avida:Qihtos.desegurança em conjunto com aír bags salvam vidas.

, �
c

FOX - Vende-se, total flex.
2 pts. cornpl. AR. Tr:
9117-8501 c/ Leandro. BIZ - Vende-se, prata, 02.

FUSCA _ Vende-se, 78,
R$4.100,00. Tr: 373-
3479.

bom est, R$ 2.650,00. Tr:
372-0000.

CBX - Vende-se, estrada,
FUSCA - Vende-se, 71, 99. R$ 4.600,00. Tr:

branco, VE. AL. R$ 9973-8730.
2.500,00. Tr: 371-0311.

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

CG - Compra-se, 90 á 97,
ou estrada 97/98. Tr:
372-1580 ou 9995-
1418.

GOL - Vende-se, 1.8,94,
vermo TE, AL. 'R$
10.500,00. Tr: (41) 369-
2640.

CG - Vende-se, Titan,
125,01, c/ partida, vinho.
R$ 3.700,00. Tr: 9973-
0367.MONZA - Vende-se, 88 à

ale. 2.0, preto. Tr: 273- .

1715. HONDA 150 - Vende-se,
04, ou troca-se. Tr: 376-

PUMA - Vende-se; GTS, 3225.
80, conv. R$ 7.000,00.

\Tr: 9933-6533. , TITAN - Vende-se, ou

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

confiraesta novidade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO 7

REVENDA:

\;-lt"i) 273·0888 .. Jaraguá do Sul - se .. Em frente ao Bradesco

* Tela colorida
* Agenda com 200

posíções de memória no

TIMChip + 200 posições
de memória no aparelhei
'" Melodias
personalizáveis
* Jogos
* Alerta vibratório.
ealeuíadora e relógio.
R$149,OO
ã vista ou

1 + 9x R$14,90
NO PLANO
MEU SONHO'

'" Tela.co.lorlda
'I< Agenda telefônica. com 200
posfçôes de memória no TIMChlp
+ 300 poslç,ôes de memória no'
telefone
.. Câmera digitai integrada
* Melodla.s personalizáveis'
jII Rádio FM Integrado
'" Yiva�Voz integrado
* 'Personalização de capas
ç.oloridilS1
'" Download de aplicativos e jogos .

em Java
* Alerta vibratório. calendário,
calculadora 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
ã vista ou

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

* Tela colorida
* Agenda com 200 posições de
memória no TIMChip
+ 1 000 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-resoluçã()
" Agenda com 200 posições

.

de rnemésa no TIMChlp
+ 100 posições de
memória 1'10 telefone
'" Melodias personalizáveis

.

'li Viva-voz Integrado
" Jogos
'" Calculadora
'" Despertador
R$ 248,jlO á vista ou

1 + 9x R$ 24,80
NO PRÉ PAGO

I
I
!

.!
::-

:g

f
*Tela colorida
*Agenda telefônica com 200

posições de memória no TIMChip
+ 300 posições de memória no

telefone

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

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

•

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

I

EmBRlRGEnS
• A MAIS /COMPLETA

Solicite uma visita,
de nosso representante

Atendemos atacado e varejo com

um atendimento

personalizado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CORREJO DO POVO

CLASSIMais
TERÇA-FEIRA, 15 de Março de 2005

GUIA DE SERVI

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

" Recepcionista
/ Serviços de Limpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
CF1V (Circuite Fechado de Televisão)

.

Monítoramento de Alarme

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
,,4Hte4 rú� 4,��s� rús� ú d44&� fJ«,

'1e�,�.���. euH .�tdttn Ús�4 rl�

1lIIIJml�IIlt.']lllllllllllllltlllmlll[tw

Barão do Rio Branco, 620 - Centro

DETETIVES PARTICULARES
. Cau.sas Civeis e Criminais. Comercio e Industrial,

Furtos e Roubos,caso extra conjugal e
desaparecimento de Pessoas.

Sigilo Absoluto
FQne:372-0556 ou 99:12-8114

Atendimento 24 horas

COLOCAMOS PElíCULA, SOM,
ALARMES E AUTO-ELÉTRICA

370-0311
.R. Carlos Eggart, 650 - Vila Lalau

Jaraguá do S.ul/SC

APOSENTADO
E PENSIONISTA

.

DO·INSS 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 casáis.
SIGILO ABSOLUTO

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

- P Habilitação
- Alteração de categorfa

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via
@"""'%';,','m,·,'mn"""·,·"·",,,m,,·ix,mm',,,·,;.c;,w,,,,,·/.,,, ".. ··'·..·w

Aulas de Violão

(47) 275 34 75
(anexo à Fellows),

99759646

:,,"

R�. Pedra'l e Ccmeto
.

.

Compactadores de Solo Ser��os com Retroescavaderas .

(oIoca(ão de Tuilos de Concreto Tratores e E�eiras

Remo(ão de Rochas Caminhões Basculantes

Orenarm Cornrressores deN
Pavimeílla�o d lajolas loteamentos comp�tos

-
ASSISTÊNCIA TÉCNICA,
ESPECIALIZADA PARA

FERRAMENTAS ELÉTRICAS
E CORTADORES DE

. GRAMA ELÉTRICO.
Rua Max Whilhem, 786G - 275-2671 /9922·2925

�
REFRIGERAÇÕES
Consertos e Reformas

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

Condicionado, etc.

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

L 1!��IS�I��<:".c:>.r:-.����_a���.:;.: .. ��.,:,.!�,� ..

Rua Domingos da Nova, 227 - Centro. Jaraguá do Sul/SC

"í
\
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m a 9 n é t i c o, c I 2 se, MP3, cl capacidade
t r a v e s s e i r os. R $ 128 mega.cl gravador de
1.000,00. Tr: 370-7124. voz. R$ 250,00. Tr: 8406-

2148.
COMPUTADOR - Vende-

FAX - Compra-se. Tr:
375-0130.

CÃO .: Doa-se, hoxer
adulto. Tr: 372-0100.

VíDEO - Vende-se,
cassete. R$ 220,00. Tr:

FILMADORA - Vende-se, 376-0413.
2 ou troca-se por
M300o. Tr: 276-2013.CÃO - Vende-se, filhotes

de maltês. Tr: 370-9062.

CÃO - Vende-se, Pitbull cl
1 ano. R$ 100,00. Tr:
273-6624.

VíDEO - Vende-se, Sony.
R$ 250,00. Tr: 376-0413 .

.

GELADEIRA - Vende-se,
Electrolux cl 320L. R$
650,00. Tr: 376-1350.

CELA - Vende-se, de

cavalo, compl. R$
150,00. Tr: 372-1354.

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

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

CELULAR - Vende-se,
motorola. R$ 100,00. Tr:
376-0413.

VESTIDO - Vende-se,
prenda. Tam. 36 e 38. Tr:

MICRO K6 - Vende-se, 100,00. Tr: 371-1867.
memoria 96 MB. Tr:
9903-0500.

CENTRíFUGA - Vende
se, Arno, cl garantia. R$
100,00. Tr: 370-9367.

VENDE-SE - Roupeiro,
cômoda, secadora, cad.

PLAY STATION 'Vende- E bicicleta Infantil. R$
se, compl. CI 25 cd's, R$ 350,00. Tr: 370-1856
250,00. Tr: 9132-8950:'

VENTILADOR - Vende-se,
COLCHÃO - Vende-se, REPRODUTOR - Vende- de teto. Tr: 371-6005.

senac

SALÃO IDA UNISEX
Corte feminino/masculino

Estética completa
Massagem - Depilação
Manicure - Pedicure

Limpesa de pele
Novas linhas

Calterização
Queratenização

CORREIO DO POVO 9

MENTOS PARA MATRICULA
* Reservista
* RGe 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.

I PROGRAMAÇÃO DE CURSO SENAC

se, Pentium 200, monitor TECLADO - Vende-se,

APARELHO _ Vende-se, 17, kit multimidia. R$ Oássio. Mod. CTK350EB.

de som, Gradiente. Tr: 800,00. Tr: 9934-0003. Tr: 371-6005.

8811-2187.
COMPUTADOR - Vende- TECLADO - Vende-se,

APARELHO DE CD - se. R$ 450,00. Tr: 370- Cássio. R$ 100,00. Tr:

Vende-se. R$ 200.00. Tr: 7315. 9934-0003.

370-2365/9953-6121.
COMPRA-SE - Geladeira, TELEFONE - Vende-se,

BATERIA - Vende-se, fogão, pia. Tr: 376-1903. sem fio. Panasonic. R$
Peace. R$1.200,00. Tr: 100,00. Tr: 276-0474.
371-6005. DORMITÓRIO - Vende-

se,"compl. mad. maciça TRAJE - Vende-se,
BANNER - Vende-se, pi cl detalhes empalhados. gaúcho, tam.38 compl.
salão de beleza, cl Tr: 370-9391. Tr: 370-5491.
suporte. Tr: 3.70-9209.

DVD - Vende-se. R$ TV - Vende-se, colorida,
BICICLETA - Vende-se, 200,00. Tr: 9934-0003. 20". R$ 250,00. Tr: 376-

.

Sundown, 18 marchas. 0413.
Tr: 370-8615.

VIDEO GAME - Vende-se,
Nintendo 6/4. ct 2
controle. R$ 250,00. Tr:

CARINHO _ Vende-se, de
HOME TEATHER - Vende- 273-0779.

cachorro-quente. R$ se, c/5 cx. de som, leitor

50'0,00. em 3 x. Tr: 370- de cd, Tr: 8802-3688. VESTIDO DE PRENDA -

0237.

(47) 275-8400

Rua Victor Bramorski, 86, Centro - Massaranduba

Fone: 379-1078

GESTÃO E COMÉRCIO

INFORMÁTICA
Programação Java

14/03 a 19/07 2a e 4a 18h30 às 22h R$ 1.800,00
1 +5 R$ 208000

Assistência Técnica, Montagem e Manutenção de
Computadores

15/03 a 28/06 3a e 5a 8h30 às 11 h30 R$ 590,00
1 +4 R$ 125,00

Formação LinuxAdministrator

29/03 a 1406 3a e 5a 1 9h às 22h 1 + 2 R$ 226,00
- -Operador de Microcomputador

Web Desing
Autocad 2D e 3D

Reuniões Produtivas 28/03 a 01/04 2a a 6a 1 9h às
22h R$ 125,00

Palestra: "Oportunidades de Emprego na àrea
Internacional",

31/mar 5a 1 9h às 22h Gratuita

Gestão de Pessoas 28/03 a 02/04 2a a 6a 19h às 22h
R$ 190,00 1 + 1 R$ 100,00

Interpretação e Implementação da ISSO 9001 -

,
2000

01/04 e 02/04 6a e sáb 14h às 22h;
8h às 12h e 14h às 18h

Logística Integrada de Materiais 04/04 a 08/04
2a a 6a 19h às 22h R$ 135,00 1 + 1 R$ 70,00

Relacionamento com Qualidade e Motivação
04/04 a 07/04 2a a 5a 1 9h às 22h

R$ 110,00 1+ 1 R$ 60,00

Custos e Formação de Preço de Venda com Enfoque
Técnico 09/04; 16/04; Sáb 8h às 12h

R$ 150,00 1 + 1 R$ 80,00
e Gerencial 30/04 e 07/05

Desenvolvimento de Líderes e Chefia 11/04 a 19i04
2a a 3a 1 9h às 22h R$ 180,00 1 + 1 R$ 95,00
Vitrinismo 25/04 a 29/04 2a a 6a 19h às 22h

R$ 140,00 1 + 1 R$ 75,00

TÉCNICOS
Técnico em Enfermagem

16/mar 2a a 6a 8h às 12h ou 19h às 22h
1 +30 R$ 240,00

Técriico em Contabilidade

21/mar 2a a 6a 19h às 22h 1 + 12 R$ 195,00
Técnico em Comércio Exterior

28/mar 2a a 6a 19h às 22h 1 + .17 R$ 195,00
Técnico em Alimentos

28/mar 2a a 6a 19h às 22h 1 + 25 R$ 220,00

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

�.
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CLASSIMais

DOMÉSTICA • Ofereço
me pi trabalhar na parte
da manhã. Tr: 273-0780.

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

HOMENS· Precisa-se, p/
trabalhar em floricultura.

AUXILIAR· Precisa-se, Tr: 371-4051.
de padeiro c/ prática. Tr:
370-4299. MOTOBOY • Precisa-se,

c/ moto própria. Tr: 371-
AÇOUGUEIRO· Precisa- 7949.
se, e entregador c/
experiência. Tr: 275·
3114. -,

CABELEIREIRA
C o n t r a t a - s e c / MOTORISTA - Ofereço
experiência. Tr: 376· me, ou ajudante c/ exp. e
2752. ref. Tr: 276-3462 ou

9962-8198.
DIARISTA • Precisa-se,
p/ período da manhã, 1 TELEFONISTA· Ofereço
vez por semana. Tr: 275- me, ou secretária, aux. de
2803.' produção. Tr: 276-3462.

VENDEDOR EXTERNO
O Jornal CORREIO DO POVO

está selecionando
vendedores externos,
ambos os sexos, maiores

De 18 anos.

Salário compatível + prêmio.

Interessados comparecer
após as 14h, na Rua

Procópio Gomes de Oliveira,
246 - Centro ..

ESCOLA NECESSITA
COM URGÊNCIA

de professor na área

contábil, com
disponibilidade de horário.

Comparecer na Rua Jorge
Czerniewicz, 665 - em

horário comercial.

Cidadania
Italiana

Montagem do processo
conforme o consulado.
Localizacão documentos

no Brasil e na Itália.

47 • 9147 6238
projetooriundi@yahoo.com.br

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
Procuro pessoas para atuar na área de

supervisor executivo, tendo seu próprio
negócio, trabalhando a partir de casa ou

escritório, utilizando telefone, faz ou internet.
Trabalhando nas horas vagas sem deixar de
fazer a atividade que faz. Rendimento mensal
de 500 a 1500 extra em tempo 'parcial ou
1500 a 3000 em tempo integral. Perfil:

Comunicativo e uma boa rede de contatos.

Tr: 9163·7298 ou 370·3423 (José e Vanessal
NÃO SE TRATA DE EMPREGO

ENCANADOR
E

ELETRECISTA
Tr: 275-0690 cf Bruno

9917-9859

Rua Gumercindo da Silva, 616 - Centro

AUXILIAR DE PRqDUÇÃO Todos os setores (ES
JE )AFIADOR DE FERRAMENTAS (6796ES)
AUXILIAR DE CONTABILIDADE (7029/7030 JE)
COZINHEIRO (A) (7034 JE)
ANALISTA DE LABORATÓRIO (7028 JE)
AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO (7021 ES)
AUXILIAR TÉCNICO (6800 ES)
AUXLlAR ADMINISTRATIVO (6996 JE)
ALMOXARIFE (6949 ES)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TELEVENDAS

(7052 ES)
ANALISTA DENEGÓCIOS (Datasul) JE
CALDEIREIRO ES
CHACREIRO (6916 JE)
CAMAREIRA (7014 ESr
COSTUREIRA (7053/6656 JE)
ESTILlSTA/MODELlSTA (7035 7058 JE)
ESCRITURÁRIO FISCAL (7036 JE)
ESTOQUISTA (PEÇAS DE VEíCULOS) (6946 JE)
ESTOQUISTA (7045 JE)
GERENTE DE VENDAS (7032 ES)
FRENTISTA (7039 7056 JE)
FRESADOR (6520 ES/6921 JE/6975 ES)
FATURISTA-JE
IMPRESSOR FLEXOGRÁFJCO (6985 JE).
LAVADOR DEVEícULOS (7055 JE)

. .

MODELADOR (6637 ES)
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (ALIMENTíCIA)

(7003 JE)
MONTADOR COM CONHECIMENTO EM

ELETRÔNICA (6763 JE)
MOTORISTA (6658 ES) com habilitação E
MOTORISTA DE CAMINHÃO (Categoria C ou O

e E)(curso MOPI)(6976 ES)
MONTADOR INDUSTRIAL ES
MECÂNICO INDUSTRIAL- ES
OPERADOR DE OXICORTE (7051 JE)
OPERADOR DE RISCADEIRA - JE
OPERADOR DE TELEMARKETING (experiência

mín. De 1 ano) ( 7046 JE)
OPERADOR DE GUILHOTINA (7042 JE)
PROJETISTA MECÂNICO (7040 ES )
PROFESSORA DE INGLÊS (7012 JE)
PROFESSOR DE CONTABILIDADE (7054 JE)
PCP TÊXTIL (7059 JE)
REPRESENTANTE COMERCIAL (6812 JE)
RECEPCIONISTA COM AUTOCAD (6998 JE)
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

(7062 ES)
SERRALHEIRO - ES
SOLDADOR (6390 JE/ES)
SUPERVISOR DE VENDAS (7041 JE)
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (MOVELEIRA)

(7044 JE)
TORNEIRO MECÂNICO (6701 JE 6974 ES)
VENDEDOR (6919 ES/ JE/6995 JE)
VENDEDOR DE CONSÓRCIOS (6950 JE )
VENDEDOR PRACISTA (6812 7007 JE)
ZELADORA (7070 JE )

Recruta e seleciona para admissão
imediata às seguintes vagas:

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal 200 • CEP 89255·000

Fone (47) 371·4311 Fax (47) 275·1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

TERÇA-FEIRA, 15 de Março de 2005
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,de um.ano na função.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Com 10 e 2° grau para atuar em diversos áreas.

MECANICO DE MANUTENÇAO
Com formação técnica mecãnica e experiência em

manutenção e montagem industrial.
CALDEIREIRO

Candidato deverá atuar em montagem de peças de aço. MECÃNICO DE MANUTENÇÃO
Possuir experiência na área têxtil. Para atuar em

Guaramirim.COORDENADOR DA QUALIDADE
Com 3° grau completo ou cursando e experiência em

todo o processo de qualidade, coordenação de grupos
de CCO, 5 'S e outras atividades ligadas a área.

OPERADOR DE EXTRUSORA
Para atuar no ramo de plásticos.

COORDENADOR DE PRODUÇÃO
Experiência nos setores de tinturaria e acabamento.

Conhecimento sistema ERP-Datasul.

PROFESSOR
Domínio Auto CAD, 3D.

PROFESSOR
Para atuar na área contábil.

COORQENADOR DE MANUTENÇÃO
Formação técnico mecânico, possuir experiência de 3

anos na função.
REPRESENTANTE COMERCIAL

Para atuar em Jaraguá, Timbó, Indaial e Pomerode.CONTADOR

COSTUREIRA
Candidata deverá ter experiência em máquina overlock

e montagem de peças de roupa.

SUPERVISOR ALMOXARIFADO

Experiência de 01 ano na função.

ELETRICISTA
TÉCNICO SEGURJ\NÇA DO TRABALHO

TÉCNICO TÊXTILCom formação técnica em eletrotécnica ou eletrônica
para atuar em empresa do ramo têxtil. É necessário ter

experiência na função. TRAINEE (inspetor de Vendas)
Formação em engenharia de alimentos.

Disponibilidade para viagens.
ENGENHEIRO MECÃNICO

Com experiência em coordenação de produção e

projetos industriais.
.

VENDEDOR EXTERNO

FERRAMENTEIRO
Com experiência na função e 20 grau completo. VENDEDOR EXTERNO

Para atuar em Jaraguá do Sul, não é necessário

possuir veículo próprio.INSTRUTOR DE TRÃNSITO

.,
\1
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A RHBRASIL está recrutando profissionais
para as seguintes oportunidades:

ANALISTA DE NEGÓCiOS
Necessário experiência em Banco de Dados, Sistema Corporativo, Linguagem de Programação.

ATENDENTE
Conhecimento em informática e disponibilidade de horários.

AUXILIAR DE PCP
Com experiência em programação de produção.

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

CHAPEIRO
Com experiência em preparo de lanches.

COSTUREIRAS
Experiência em máquinas reta, overloque ou cobertura.

DESENHISTA PROJETISTA
Preferencialmente com curso técnico. Com conhecimento em Salid Works e autocad.

, ELETRICISTA INDUSTRIAL! MANUTENÇÃO
Necessário experiência de um ano.

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

ESTAGIÁRIA
Possuir condução própria (veículo/moto). Cursando superior.

ESTAMPADOR

(47)

,
.

'_ �
"

..

ESTOQUISTA

FRES�DOR CONVENCIONAL

- Auxiliar de produção
- Impressor de flexografia

- Fresador

- Pintor de automóveis ou preparador de tinta

- Consultor de vendas para trabalhar em Jaraguá e região
. (possuir veícule)

- Corretor de lméveís (possuir veíeule)
.

- Fisioterapia (possuir êonhecimento e mecânica

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

- Comprador (ramo metalmecânico)
- Motorista mopp

Experiência na função e conhecimento em Leitura e Interpretação deDesenho.

R. João Marcatto, .260 - �I 01 - Ed. Tower Center - Jaraguá do Sul/SC

,

INSPETOR DE QUALIDADE
Experiência com ISO 9000 e com informática.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Para atuar em empresa do ramo têxtil.

MONTADOR DEPAINÉIS
.

conhecmentoou experiência em montagem de painéis e em elétrica.

OPERADOR DE CORTE

Experiência em preparação e serra fita.

ÓPERADOR DE GUILHOTINA
Experiência em empresa gráfica.

OPERADORA DE MÁQUINA DE BORDAR
Com experiência.

OPERADOR DE PRENSA
Não é necessário experiência.

PROJETISTA
Necessário experlêncla em SOUD WORKS.
\

REVISOR DE MALHAS

SERVENTE DE LIMPEZA
Com experiência em zeladoria.

COLOQUE SEUS ESTUDOS EM DIA

•

FAÇA AGORA O SUPLETIVO MICROLINS
- Ensino Fundamental da 58 a 88 série em 6 meses
- Ensino Médio em 8 meses
- Eliminação por matéria
- Credenciamento no C.E.E., N° 155' de 22/06/2004
- Vagas limitadas
Ligue já!!! 376-0628 Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1085 - Centro

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

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

TELEVENDAS

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

J
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SAUDE "INFORMA AO

Em crianças o problema também é sério.

ENXAQUECA E ACUPUNTURA
Os médicos brasileiros começaram semana passada uma campanha de alerta. Duas em cada dez mulheres - e um em cada dez homens - têm dor de cabeça. Um
incômodo que pode ser amenizado com tratamento adequado.

Os especialistas calculam que 60 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo freqüente de dor de cabeça, o que preocupa é que só uma minoria, cerca de 3% procura

ajuda especializada. Existem 152 tipos de dor de cabeça. A mais comum é ligada a tensão emocional e muscular e dá a sensação de apertodos dois lados. Se a dor é
intensa e de um lado só, for acompanhada de náusea, vômitos, aversão à luz e ao barulho, pode se tratar de enxaqueca. É o segundo tipo mais freqüente e atinge
principalmente as mulheres.

MUITO + SAÚDE
Produtos Naturais

MARILENE NEGHERBON

(47) 371-5176 ou 9118-8386

Av. Getúlio Vargas, 49 S�la I o� . [m cima Banco Unihanco

- GINECOLOGIA -

.ljJ�
caM/se 12'42· 'I'EQo 030/79
-o SOjilRACIL LQ79

T�*·�
WING TSUN

Cerca de 1,5 milhão de meninos e meninas, de até doze anos, têm crises com muita freqüência. Os especialistas estimam que 4% das

crianças de até 12 anos sofram de enxaqueca.

Um problema que na maior parte dos casos, segundo os médicos, é hereditário, transmitido dos pais para os filhos.

"Quando um dos pais tem enxaqueca a chance de o filho ter é de 45 %. Se ambos os pais têm enxaqueca a chance chega até 75%.

No caso de crianças uma das coisas que aliviam os sintomas, é dormir.

A dor pode ser provocada por excesso de luz, dormir mal, muito esforço físico ou mental e por intolerância a certos alimentoscomo
chocolates ,frituras ou bebidas alcoólicas. Não existe mágica no tratamento.A depressão e a enxaqueca andam de mãos dadas.

Alguns estudiosos traçam o perfil das pessoas que sofrem de enxaqueca, após muitos estudos e observação, relatam serem pessoas
perfeccionistas, exigentes metódicas, excessivamente rígidas consigo mesmo e com os outros, obsessivas com prazos e horários.
Estes dados realmente se comprovam no consultório.

No Brasil, um problema grave é a automedicação, e as pessoas partem para isto por acharem que a enxaqueca não tem cura. O que a

maioria das pessoas não sabem que quanto mais analgésicos se toma, mais a dor pode se perpetuar.O cérebro produz endorfinas
para combater a dor, mas quando se ingere muita medicação, o cérebro para a produção e a pessoa pode passar a ter cefaléias
crônicas diárias.

E é nesta hora que é possível entender melhor o efeito da ACUPUNTURA. Ela estimula a produção de substancias analgésicas, como a

endorfina. Além disto a técnica também tem ação benéfica e comprovada contra a ansiedade e a depressão, que caminham sempre
de mãos dadas �om a enxaqueca.

Importante salientar que a maior parte das dores de cabeça tem cura, e dependem apenas de tratamento adequado e por um

período determinado. Não podemos esquecer que a mudança de hábitos,como a prática de atividade física, alimentação e padrão
de sono adequados são grandes aliados do tratamento.

ARTE MARCIAL CHINESA As sessões de acupuntura devem ser semanais, com duração de aproximadamente uma hora, com protocolo de CLlNICA DE DOR, o
que favorece a rápida liberação de endorfinas. O duração do tratamento depende das recidivas ( reaparecimento da dor durante o

tratamento) e da freqüência das sessões.Geralmente o tratamento é de 6 meses a um ano.

'" TÉCNICA DE DEFESA INTELIGENTE

"'TÉCNICA SEM uso DA FORÇA FíSICA

* A OPORTUNIDADE DE APRENDER A
RELAXAR EM SITUACÕES

DE ALTO STRESS OU PRESSÃO
..

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL
PELOS MESTRES DA ALEMANHA:

HANS-.JURGEN REMMEL
ANDREAS GELLER

�HERBALIFE
PERCA PESO DEFINITIVAMENTE

O Peso e o corpo que
você sempre sonhou.

Programas projetados
individualmente.

Sem fome. sem stress,

(47)370 3423 / 9163-7298
VANESSA GUIZONE - C!lRsullOra da saúde
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DORES EM GERAL, LER,
OMBROS, BRAÇOS,
PERNAS, COLUNA.

TEMOS TRATAMENTO
ANTITABAGISMO
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(47) 27
farmácia de manipulação
www.receltuarlo.com.br

.289 - SI. 01
á do Sul � se

Manipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e
Cosméticos manip,ulados

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




