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TRÊS MORTOS E 19 DOENTES

Quem tomou caldo de cana nas praias e estradas do Litoral
e mesmo em cidades do Vale do Itajaí e Norte do Estado
deve ficar atento aos sinto�as da doença de Chagas: dor de
cabeça, no corpo, hemorragia, manchas pelo corpo, febre,
vômito, diarréia e pele amarelada. No Estado, três pessoas já
morreram e outras 16 tiveram os casos confirmados. Em

Jaraguá do Sul, uma pessoa está internada no Hospital São
José com suspeita da doença. Ontem a Vigilância Sanitária
fechou as garapeiras (foto) em Jaraguá do Sul e região. A
Saúde Pública informou que é a primeira vez que se tem

notícia de doença de Chagas transmitida via oral.

ATENÇÃO

Candidatos à casa popular
têm que fazer recadastramento

A secretaria da Habitação informou ontem que as famílias que
são candidat�s às casas populares devem fazer o

recadastramento de 4 a 8 de abril. Estão dispensadas as que já
foram contempladas ou que se cadastraram este ano. Saiba
quais são os documentos necessários.

_ PAGINA6

ATÉ QUE ENFIM

Aos poucos, Prefeitura retoma
a construção do Centro Vida
Pelo menos a pintura recomeçou ontem de tarde. O Centro
Vida, que servirá para especialidades médicas e deve abrigar a
estrutura do Posto de Atendimento que hoje está no prédio do
INSS, estava parado desde dezembro. A Prefeitura promete
terminar em 30 dias.
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Mal de Chagas: suspeitos devem fazer exame
MAIS UMA TRAGÉDIA

Motoqueiro morre ao bater
de frente com carro na SC-413

Ele.tinha 55 anos e estava trabalhando com sua moto: Lírio
Venturi bateu de frente com umUno na altura do quilômetro
60 da SC-413, em Massaranduba. Morreu na hora, depois de
ter batido com a cabeça, mesmo de capacete, no pára-brisa do
carro. Foi jogado a 16 metros. O local do acidente (foto)é
considerado um dos mais perigosos do trecho entre a ponte de
Guaramirim e o trevo de Blumenau, onde já ocorreram dez
acidentes este ano. _ PAGINA SI

PEIXE NA REDE
CESAR JUNKES

As lagoas da região foram abertas para garantir o peixe na

Semana Santa. Mais do que um negócio, uma festa que está
virando tradição. E a venda de chocolates já é grande nos"l ,99":
preçomelhor.mas marcas são pouco conhecidas. _ PAGINA4

MALWEE GANHA NA ESTRÉIA

Juventus e Malwee vão ter verba

da Câmara para jogar temporada

No dia em que a Malwee estreou na Liga Nacional

(foto) com uma vitória de 4x2 diante da Ulbra, a

Câmara de Vereadores anunciou a liberação de R$ 250
mil para o time e também para o [uventus. A direção
do Juventus confirmou ontem à noite a participação
do clube no Campeonato Catarinense. A estréia na

Série A2 vai ser no dia 8 de maio fora de casa contra o

Guaranide Palhoça. - PAGINAS7E8

RECORDAR É VIVER

•

Ex-presidentes e ex-jogadores se reuniram, no fim de
semana, para relembrar a história do Veteranos Futebol Clube,
de Guararnirirn. Na foto, o time de maio de 1977, época da
fundação,quando enfrentou oJoão Pessoa.
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Além da lmaqlnação
É de uma grosseria sem

limites - para mantermos a

elegância - a inclusão do
prefeito de Jaraguá do Sul,
Moacir Bertoldi, num site de
relacionamentos; A "brinca
deira" abjeta, que segundo
assessores está na internet
desde a campanha, tem um

único objetivo: denegrir a

imagem do chefe do
Executivo. É fruto de mentes
doentias que não sabem
conviver na adversidade,
que ainda não aceitam o

sucesso dos adversários. Na
melhor (?) das hipóteses,
tentam resgatar velhas

pendengas e futricas

políticas para a distração da
distinta platéia, que tem

dificuldade em distinguir
uma coisa da outra.

A perseverar a baixaria
gratuita, a disputa política
em [araguá do Sul poderá se

enveredar por caminhos
obscuros, senão perigosos, de
conseqüências imprevisíveis.

FRASES

Ofensas e irresponsabi
lidades não guardam nenhu
ma relação com a disputa
eleitoral ou divergências
partidárias. Muito pelo
contrário, revela o despre
paro para o exercício do
embate no campo de lutas e

forças políticas e para
conviver em democracia. O
clima dissoluto e a atmosfera

do estado democrático e de
direito. A iniciativa revela a

covardia de grupelhos que

agem no submundo para

atingir pessoas, sem medir os

prejuízos. São perus bêbados
à espera da degola. Hoje o

prefeito de Jaraguá do Sul,
amanhã, quem será a

vítima? A cultura moral e a

tradição familiar da cidade

.... A perseverar a baixaria, a disputa política
poderá se enveredar por caminhos
obscuros de conseqüências imprevisíveis. ,

carregada exigem do con

junto da sociedade ações
firmes e eficazes de rejeição
a atos desta natureza, que
mancham a imagem do
município.

O absurdo conspira
contra os esforços de

lideranças ernpresanais,

políticas e comunitárias de
se construir uma sociedade
plural e fraterna, sob a égide

não aceitam tamanho

vilipêndio. É preciso cortar

o mal pela raiz e punir o(s)
autor(es) da criação da

página na Internet, antes

que seja tarde.
. Ao atingir a honra da

maior autoridade de

município, o assunto deixou
de ser restrito à vítima e seus

familiares e passou ao âmbito
da sociedade jaraguaense.

Todos, de alguma forma,
fomos atingidos. A "brin
cadeira" de mau gosto
ultrapassou as fronteiras das
ofensas pessoais para tornar

se um caso de polícia. Às
autoridades policiais cabe o

dever de encontrar c (s)
responsável (is) e entregá-los
à justiça. À população
jaraguaense a dignidade em

mostrar todo o desprezo pela
baixeza.

Talvez o episódio possa
servir como divisor de águas
nas relações SOCiaiS,

oportunizando o debate sério
e responsável' acerca do

papel de cada um de nós na

consolidação do estado
democrátic,o e de direito.
Não se trata de assumir a

defesa do prefeito, nas de

repudiar com veemência a

baixaria e convocar a

sociedade à reflexão sobre as

conseqüências danosas ao

terceiro pólo econômico de
Santa Catarina.

"É lamentável que o Brasil hostilize os Estados Unidos ao priorizar a aproximação com a ditadura
de Fldel Castro e o populismo de Hugo Chávez"

• Deputado José Carlos Aleluia (PFL-BA), durante encontro com parlamentares dos Estados Unidos, preocupado com a relação do
Brasil e o principal parceiro econômico.

Mundo I Pessoas & Fatos I
.... BANGLADESH

Tornados deixam 31
mortos e 900 feridos
Dois tornados atingiram o sul de Bangladesh,
deixando um rastro de 31 mortos, 900 feridos
e milhares de desabrigados. Os tornados

atingiram quase simultaneamente, no fim da
noite de domingo, aldeias agrícolas dos distritos
de Gaibandha e Rangpur, ao norte da capital
bengalesa. No primeiro tornado, pelo menos

28 pessoas morreram e 80 ficaram feridas em

Galbandha, 190 quilômetros ao norte de Daca.

Logo a seguir, a vizinha Rangpur foi atingida por
um tornado que deixou três mortos e cem

feridos. O governo não descarta a possibilidade
de o número de vítimas subir, à medida que as

equipes de resgate avançar nas buscas.

.... IRAQUE

Pars acusa Jordânia e
cria crise diplomática
Iraque e Jordânia convocaram os embaixadores
para consultas em meio a desentendimentos
diplomáticos por causa das alegações xiitas de
que Amã não estaria impedindo a entrada de
"terroristas" em solo iraquiano. O choque
diplomático desatado durante o fim de semana
não foi amenizado nem mesmo pelo fato de
uma corte jordaniana ter condenado à revelia
o líder extremista Abu Musab al-Zarqawi a 15
anos de detenção. A convocação para consulta
dos embalxadores encerrou uma semana de
tensão que incluiu protestos de manifestantes,
xiitas em frente à representação diplomática
jordaniana em Bagdá e acusações à Jordânla,

.... EUA·

Suprema Corte recusa-se
a ouvir apelação de preso
A Suprema Corte 'dos Estados Unidos recusou

se ontem a ouvir a apelação do suspeito de
terrorismo Zacarias Moussaoui contra uma

decisão judicia! que permite ao governo'George
Bush impedir que determinadas testemunhas

deponham no processo contra a única pessoa
indiciada até hoje sob suspeita de participação
nos atentados de 11 de setembro de 2001

contra os. Estados Unidos. Os magistrados
mantiveram a decisão de uma instância inferior
que permitiu ao governo buscar a pena de
morte contra Moussaoui mesmo que ele não
tenha acesso direto aos depoimentos de três

suspeitos de terrorismo detidos pela polícia.

.... NORUEGA

Homemmorre ao cair
em trituradora de carne
Um homem de 40 anos morreu ontem ao cair

numa trituradora de carne na qual trabalhava
numa fábrica de salsichas em Oslo, Noruega.
A polícia ainda não sabe com certeza o que
causou o acidente. "Três pessoas estavam

trabalhando com a trituradora de carne e uma

delas caiu e foi sugada pela máquina. Não
sabemos ainda a razão do acidente, mas é

possível que tenha sido por culpa de um vazio
criado no interior da trlturadora'; disse o

inspetor da polícia Stig Ovrebo. As autoridades
norueguesas não revelaram a identidade da
vítima nem as ações após o acidente.

.... ISRAEL

Governo devolve controle
deTulkarem à Palestina
o exército israelense transferiu à Autoridade
Nacional Palestina o controle da cidade de

Tulkarem, na Cisjordânia. A reunião de ontem

.entre palestinos e israelenses sobre a

transferência de Tulkarem terminara sem

acordo, mas a ANP acabou concordando com

as condições israelenses. Foi o segundo
encontro entre altos comandantes de Israel e
da ANP para a retirada do exército da segunda
das cinco cidades da Cisjordânia das quais
Israel deve sair, segundo os acordos feitos na

cúpula de Sharm el-Sheikh, no dia 8 de

fevereiro, entre o primeiro-ministro israelense,
Ariel Sahron, e o presidente da ANp,Mahmoud
Abbas.
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.... GRÃ-BRETANHA

Charles quer que Camilla

seja rainha após se casar
Rei Charles, rainha Camilla. Assim será a menos

que o governo britânico consiga aprovar
alguma lei dizendo o contrário. A assessoria

jurídica do governo britânico descartou ontem
a tentativa por parte do príncipe Charles de
diminuir o título da noiva. A questão é

preocupante para o herdeiro do trono porque,
ao mesmo tempo em que o público apóia o

casamento, pesquisas mostram uma forte

oposição à possibilidade de Camilla assumir o
título de rainha. No passado, quando anunciou
os planos de casamento, Charles disse que a

futura esposa seria chamada de princesa
consorte quando ele vier a assumir o trono.
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AMORIM

SUA OPINIÃO

Quem somos?

Daiana Riechel*

A busca pela construção de uma identidade regional
e nacional está se solidificando cada vez mais em nosso

corpo universitário. Através de temáticas que englobam
uma ideologia de edificação e revalorização dos nossos

elementos culturais e tradicionais estamos seguindo
rumo a um novo horizonte.

Neste novo semestre temos a proposta das "Tramas"

para desenv;lvermos. As Tramas são entrelaçados, frutos
de trabalhos artesanais, tradicionais, que caracterizam

geralmente uma determinada região e uma determinada
cultura.

Neste quesito não podemos reclamar, há em nosso

território uma vasta variedade de tipologias de tramas

que caracterizam seus berços dê maneira inconfundível;
e quando tratamos destes elementos não estamos

tratando apenas das tramas enquanto tecidos, estamos
também tratando das tramas invisíveis aos olhos, mas

visíveis ao coração, e a nossa memória .

A temática das Tramas está construída

principalmente sob a história de um povo, de uma

determinada tribo que teve sua cultura e identidade

transposta para outra região e que conseguiu ultrapassar
os tempos e se enraizar nesse local, tendo seus elementos
adicionados e englobados dentro da cultura regional,
fazendo com que uma "nova" cultura se abri-se,
solidificando-se e conseqüentemente caracterizando

aquele lugar e aqueles indivíduos .

Ilustrando essa idéia podemos citar o papel da cultura
africana na construção de nossa história. Sendo

originários de outro continente, os africanos trouxeram

uma bagagem de elementos muito diversificados e

portadores de ampla riqueza para nosso solo. Enumerar
ou explicar a importância desta cultura para a construção
da nossa identidade seria impossível. A cultura africana
teve um papel ímpar em nossa história e apesar da

. repressão e perseguição que sofreu durante quase 400
anos não se perdeu em meio à agitação, .ijem mesmo em

meio ao turbilhão de demais culturas que vieram a seguir
em nosso país. A cultura negra é uma representante da
nossa identidade nacional, impressa em um povo

incansável, capaz de transformar as situações de aflição
em motivos para desejar se manter de pé.

Esse desejo incansável nos rendeu uma série de
elementos que hoje fazem parte do nosso dia-a-dia e que
caracterizam a nosso cartaz além das fronteiras: os

elementos estão impressos na culinária, nas vestimentas,
nas casas, na linguagem, nas expressões populares, em
nossa maneira de viver; assim como também trazemos

impressos elementos indígenas e portugueses que
também seguem.esta linha de raciocínio. O "costume"
de exibir o corpo no litoral quase nu é uma forte herança
indígena que faz parte da nossa identidade, bem como as

redes de' descanso, as varandas em nossas casas ...

As heranças não se perderam, apenas trocaram de

lugar ou adquiriram Olitro� formatos através dos tempos.
A passagem das décadas nos trouxeum outro olhar sobre
toda esta questão, estamos tratando das nossas tramas,

étnicas, temporais, que são indispensáveis para
conhecermos nossa história e revivermos a nossa

identidade.

* estudante do curso de moda da Unerj

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 1.2,
fonte Tlrnes 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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� Aliás
A bancada do PT na Câmara de

Jaraguá do Sul dá mostras de que está
mais do que afinada com o governo
municipal. Na semana passada,
ajudou a aprovar, em primeira
votação, o projeto que cria três novos

cargos no Samae (Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto) sem

questionar a necessidade.
Não precisa fazer oposição sistemática
por não pertencer à base de apoio, mas
também não dá para homologar as

decisões do Executivo sem pestanejar.
Ou é parte de acordos?

� Fiscalização
o presidente da Câmara de Jaraguá do

Sul, Ronaldo Raulino (PL), apresentou, na
sessão de ontem, indicação solicitando
ao DepartamentoTributário da Prefeitura
que intensifique a fiscalização do ISS

(Imposto Sobre Serviço) nas agências
bancárias do município.
Na defesa da proposta, Raulino disse

que a intenção é verificar se "está
havendo justiça':
A bem da verdade, o ISS é um dos

impostos mais difíceis de ser fiscalizado.
Quem exige nota quando lava o carro ou

quando paga porum serviço autônomo?

� Disputa
Durante o encontro da deputada
Odete de Jesus (PL) com lideranças do
partido de Jaraguá do Sul, na tarde da
última sexta-feira, na Prefeitura, o
assunto principal da pauta foi as eleições
parlamentares do próximo ano.

A cúpula do PL fez questão de informar
a deputada que a aliança "Viva Jaraguá"
terá um candidato a deputado estadual
e que quer o apoio do diretório
estadual do partido. Isso é fácil. O difícil
será acomodar as vaidades e chegar a

um consenso sobre o nome do

postulante.

� Divida
A dívida externa total do Brasil caiu US$

I

13,5 bilhões entre dezembro de 2003 e

dezembro de 2004, e fechou o ano em

US$ 20Ú74 bilhões. Em 2003, era de

US$ 214,930 bilhões. Da dívida verificada
em dezembro, US$ 182,630 bilhões têm
vencimento no médio e longo prazo. Os
outros US$ 18,744 bilhões são de curto

prazo. A dívida de médio e longo prazo,
US$ 24,9 bilhões correspondem ao

endividamento junto ao FMI.

Os números excluem 0S empréstimos
de empresas considerados inves
timentos diretos.

� Faça o que digo...
Se é verdade que o PT e o PP, do ex

governador Esperidião Amin articulam
uma possível aliança ao governo do
Estado no ano que vem, jogam por terra
o discurso repetido à exaustão pelas
lideranças petista de Santa Catarina
sobre a união para derrotar as oligarquias.
Aliás, quando o deputado Dionei da Silva
(PT) declarou apoio ao então candidato
a prefeito de Florianópolis, Dário Berger
(PSDB), recorreu ao argumento.
E agora, como é que o PT vai explicar
ao distinto público mais essa mudança
brusca de rota?

ENCONTRO
I

Paulo Obenaus quer trazer
relator da MP 232 na Acijs

CAROLINA TOMASELLI

� Presidente vai
convidar (arlito para
discutir mudanças na

redação da medida

]ARAGUÁ DO SUL - o

presidente da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul) Paulo Obenaus quer

seguir o exemplo da Acij
(Associação Comercial e

Industrial de [oinville) e convocar
o relator da Medida Provisória

232, deputado federal Carlito
Merss (PT), para discutir a MP.
Ontem à noite, centenas de

empresários do Norte do Estado
se reuniram com Merss em

[oinville para conhecer a nova

redação da medida.
Na reunião com a diretoria da

Acijs ontem à noite, Obenaus
informou que iria apresentar a

idéia para então marcar o

encontro com o relator, que

depende da agenda do deputado.
A intenção, explica o presidente,
é justamente tomar

conhecimento sobre as alterações
no texto das medidas acatadas

pela Receita Federal, depois das
diversas manifestações contrárias
à proposta inicial.

Na opinião de Obenaus, aMP
prejudica diretamente as

empresas prestadoras de serviço,
já que propõe o aumento da CSLL

(Contribuição Social sobre Lucro
Líquido) destas empresas.

"Queremos que se faça a

correção da Tabela do Imposto de
Renda, mas não onere o peso da

carga tributária, que está grande
demais", defendeu.

O novo texto da medida prevê
a isenção de impostos sobrebens
de capital no setor de software e

redução do PI5i/Cofins para as

incorporadoras, como forma de
incentivar a construção civil. O
deputado Carlito Merss disse que
também há consenso para

ampliação do limite de isenção
para os caminhoneiros autônomos,
que só terão que recolher IR

(Imposto de Renda) na fonte a

partir de R$ 2.910 e não mais a

partir de R$ 1.164.
Segundo o deputado, o secretário
da Receita Federal Jorge Rachid

Carlito: depende da agenda

empregados.
O relator pretende fechar o

texto até a' próxima semana, para

que os outros deputados possam
analisá-lo até a votação na

Câmara. A partir do dia 31, a MP
começa a trancar a pauta. Ao

longo da semana, Merss terá

encontros com representantes dos
mais diversos setores para tentar

acomodar todas as demandas.

Criador do site do prefeito no Orkut deve ser denunciado este mês

Obenaus: fázendo o convite

aceitou também algumas das

mudanças propostas para a Mp,
que elevou de 32% para 40% a base
de cálculo da CSLL e do IR para'
os prestadores de serviços. No novo
texto, a base será mantida em 32%

para as empresas que gastarem ao

menos 20% de seu faturamento
com pessoal. Falta definir se

haverá faixas intermediárias de
acordo com o número de

]ARAGUÁ DO SUL - A
Procuradoria Jurídica da Prefeitura
pretende denunciar ainda esse mês

os responsáveis por terem criado uma

página do prefeitoMoacirBertoldi na
internet. Uma equipe especializada
no assuntei já iniciou as investigações
para descobrir o autor ou autores da

página, segundo informou o

procuradorjurídico[urandyrBertoldi,
irmão do prefeito. "Estamos investi
gando a procedência. Queremos
chegar primeiro ao nome para então
fazer a denúncia na delegacia", disse.

A página do prefeito integra o

Orkut - www.orkut.com -, site de
relacionamentos restrito aos

internautas cadastrados. Traz

informações e fotos pessoais, acesso
às páginas de amigos e comunidades
ao qual foi convidadoou se cadastrou.
Para ter acesso ao Orkut é preciso
receber um convite por e-mail e

depois se cadastrar.A parrir daí, é só
criar a página.

Moacir aparece como homem
aberto a relacionamentos, que
procura por amigos e pratica tênis e Jurandyr Bertoldi: apurando a autoria da página na internet

futebol. Até ontem, sua página
constava 97 amigos e integrante de
12 comunidades.

O problema, explica [urandyr, é
que a página traz comentários

negativos sobre o prefeito e links para
sites pornográficos e de voyerismo.
"Tem elogios, mas também frases
totalmente danosas, que denigrem a

imagem do prefeito", justificou. O
procurador também fez questão de
frisar que a página "não é iniciativa
de Moacir, que não tinha o mínimo
conhecimento sobre a página".

Alémda denúncia na delegacia,
a Procuradoria Jurídica vai processar
naJustiça os responsáveis pela criação
da página. Segundo Jurandyr, ainda
não se tem conhecimento sobre de

que forma a ação será direcionada.
"Devemos pedir indenizaçãopordano
moral", declarou. Acredita-se que a

página tenha sido criada no período
de campanha eleitoral.

Leia o Editorial "Além da

imaginação" na página 2 desta
edição.

Severino ameaça Lula porque
P:MDB aindaquerComunicações

DA REDAÇÃO - Um assunto que

parecia resolvido na reforma
ministerial voltou a ser motivo de

polêmica ontem. O PMDB, que na
semana passada havia decidido abrir
mãodoMinistériodasComunicações,
demonstra agora que não está

disposto a ceder a pasta.O presidente
do partido,MichelTemer disse, após
passarumahora e 20minutos reunido
comopresidente Luiz Inácio Lula da
Silva, que a bancada está insatisfeita
com a possibilidade de opartidoperder
oMinistériopara o pp.

"Sem embargo do grande apreço
que tenho pelo ministro Eunício

Oliveira, com a certeza e a segurança
de que ele faz um belíssimo trabalho
noMinistério dasComunicações, esse
assunto não entrou em pauta. O que
eu sei é que a bancada não está

satisfeita com a pressão para tirar um
ministério que já está com o PMDB.

Mas, do ângulo da convenção
nacional e da presidência do partido,
esse assunto não está em discussão",
afirmou Temer.

Em Curitiba, sem saber das

declarações de Temer, o presidente
daCâmara, SeverinoCavalcanti (PP
PE), deu um ultimato a Lula: ou o

presidente anuncia Ciro Nogueira
(PP-PI) como ministro das

Comunicações ou o partido deixa a

base aliada e se junta a PFL e PSDB
na oposição ao governo.

Severino disse aindaque os líderes
do PP já escolheram Ciro como o

nome de consenso para assumir o

Ministério das Comunicações e que

agora espera que Lula confirme seu

nome comoministro.

Temer, por sua vez, afirmou que
não está preocupado com as

articulações em tomo da reformami
nisterial equeo assuntonão foi tratado
no encontro com Lula.O presidente
doPMDB lembrou que a convenção
nacional realizada em dezembro do
ano passado decidiu que o partido
não participariamais dogoverno.

"E a decisão de ter ou não

ministros, escolhermembros dopartido
não é do partido. Num regime
presidencialista, esta é uma decisão
do presidente" afirmou.
O presidente do PMDB disse ainda

que a senadora Roseana Sarney,
cotada para fazer parte doMinistério
de Lula, será bem-vinda ao partido.

" Por suas qualidades, mas não
por causa de ministério", afirmou.
Em reunião na quarta-feira passada
entre o líder do governo no Senado,
Aloizio Mercadante (PT-SP), o

presidente do Senado, Renan
Calheiros (PMDB-AL),eosenador
José Sarney (PMDB-AP) ficou
acertado que o PMDB abriria mão

do Ministério das Comunicações,
permitindo a indicação de C�iro

Nogueira para o lugar de Eunício
Oliveira. Com isso,Roseana eEunício
iriampara osMinistérios das Cidades
e da Integração. Nacional, respec
tivamente.

PARTICIPE!

Somos construtores
da PAZ

O Colégio Marista São Luís e o Colégio Divina
Providência promovem nesta terça-feira, 22/03, a

"Caminhada pela PAZ."
O ponto alto do evento acontecerá na Praça Ângelo

.
Plazera, onde haverá apresentações artísticas e
reflexões sobre o tema.

Horário: 15 horas
local: Praça Ângelo Piazera
Em caso de chuva o evento acontecerá no ginásio de .

Esportes do Colégio Marista São Luís.

COLÉGIO MARISTA
aiii.iiUM

MARISTA

SOLIDA�)IEDADE
E PAZ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Três toneladas de banana são,

distribuídas durante protesto
}ARAGUÁ DO SUL - Produtores

de banana de toda a região fizeram
um protesto no sábado de manhã,
na Praça Ângelo Piazera. A

manifestação, que distribuiu
gratuitamente três mil quilos de
banana, foi contra o preço baixo da
fruta, que está valendo R$ 2,50 a

caixa de 28 quilos. Segundo os

produtores, o valor correto por causa

dos custos de produção é de R$ 3.

Quem liderou o protesto foi a
Asbanco (Associação de Banani
cultores deCorupá).A regiãoNorte
é a maior produtora de banana de
SantaCatarina, com umamédia de
26 toneladas por hectare. Os

produtores tambématribuemo preço
baixo devido à oferta de frutas da
Bolívia e Equador. (JP)

Os produtores no protesto na praça Ângelo Piazera, no centro

YIagra falso prolifera e homem
éoperado porque efeito não passa

DA REDAÇÃO - A polícia
prendeu 6 estudante Claus Willian
Bauchrowitz, de 19 anos, por
tentativa de estelionato e porte
ilegal de arma. Bauchrowitz estava
vendendo sete mil caixas do
medicamento Viagra em Cam

pinas, no interior de São Paulo. Os
policiais chegaram ao rapaz

quando investigavam o roubo de
uma carga de Viagra ocorrido em

agosto de 2004 do ano passado. Os
investigadores negociaram a

compra do medicamento por R$ 50
mil. Quando receberam a carga, eles

prenderam o estudante. No interior
das caixas do remédio não havia
comprimidos, apenas papel sulfite ..

FALSO VIAGRA - Um
vietnamita de 47 anos que havia
tomado um falso Viagra acabou em
um hospital de Ho Chi Minh

(antiga Saigon) dois dias depois,
muito preocupado porque o efeito
do comprimido não havia passado,
informaram fontes sanitárias.

O homem comprou o suposto
Viagra, f�bricado na China, de um
conhecido na província de Vin

Long, no Sul do Vietnã, a fim de
utilizá-lo no fim de semana

passado. Quarenta e oito horas

depois, estava internado no

hospital Binh Dan, onde foi
submetido a uma pequena

intervenção cirúrgica para a

pressão sanguínea no pênis.
Além de terminar na sala de
cirurgia, o vietnamita não

aproveitou os efeitos do
medicamento, já que fontes no

hospital disseram que ele não teve

relação sexual após a ingest1ô do
comprimido.

I..OTERIAS

concurso: 502 concurso: 03918

4° Premio: 69.616
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SEMANA SANTA

Chocolates variam muito de

preço e cresce venda de peixes
MARIA HELENA DE MORÀES

� A festa da Páscoa

começou no fim de
semana com a

abertura das lagoas

}ARAGUÁ DO SUL - As vendas
de chocolate neste início de
Semana Santa ainda não estão

correspondendo à expectativa dos
comerciantes da cidade, que

apontam o calor forte como a

principal razão para o fraco
movimento. Em contrapartida, os
preços variam de um ponto de
venda para outro. As marcas mais

famosas, Lacta, Nestlé e Garoto
são as mais caras. Os chocolates
artesanais ficam mais em conta.

A responsável pela loja da

Apeafa (Associação dos
Produtores Artesanais e

Familiares), Rosani Bauer, estima
que o chocolate artesanal
vendido no Mercado Público está
até 20% mais barato.

As lojas de "1,99" vendem
marcas pouco conhecidas, mas bem
aceitas entre o consumidor. A dona
de casa JaneteMarcatto pesquisou
preços e chegou à conclusão que o
valor de R$ 1,99 é o ideal. "O
chocolate é de boa qualidade. As
marcas não são conhecidas mas o
chocolate é bom", afirma Janete,
que comprou uma boa variedade

para dar presente aos amigos.

A venda de peixes também
não deslanchou. Por ser um

produto perecível, os consumidores
esperam para comprar em cima da
hora. Pelo menos é essa esperança
da vendedora de peixes do
Mercado Público Municipal,
Gertha Wille. Segundo ela, o

movimento está bom, mas deve
melhorar mesmo a partir de hoje,
quando começa a venda do peixe
vivo. Gertha trabalha para a

Associação de Aquicultores de

Jaraguá do Sul.
O presidente da Associação,

Dagomar Müller, espera que sejam
vendidas quatro toneladas de

peixe no Mercado. O mais

procurado é a tilápia, depois as

carpas, traíras e cascudo. De
acordo comMuller, a expectativa
dos 50 produtores que fazem parte
da Associação é de que as vendas
desta Semana Santa cresçam de
10 a 15% em relação ao mesmo

período do ano passado. Muller
lembra que até julho deste ano

deve entrar em funcionamento o
abatedouro de peixe, em Ribeirão
Grande do Norte. No sábado

último, o produtorAlmiroAntunes
Farias Filho esvaziou uma de suas

lagoas e tirou 2 toneladas de

tilápias, mas conseguiu vender

apenas 500 quilos a R$ 5 o quilo.
Farias Filho não é ligado à

Associação. Praticamente todos os
donos de pesque-pague da região
abriram suas lagoas no fim de
semana.

Lagoa de peixe em Ribeirão Grande do Norte: duas toneladas de tilápia

Ovo de chocolate artesanal com 300 gramas - R$11 ,60
Ovo da Nestlé com 250 gramas - R$ 22,50
Ovo Lacta 250 gramas - R$ 14,95
Cesta tamanho médio com chocolate artesanal - R$ 21,80
Cesta tamanho médio chocolate marca famosa - R$ 99,80.

A dona de casa Janete Marcatto fez compras no "1,99"

Estação ferroviária e depósito deverão passar para Prefeitura
}ARAGUÁ DO SUL

Engenheiros da Rede Ferroviária

Federal virão à cidade nos próximos
dias para tratar da cessão à

Prefeitura da Estação Ferroviária e

do antigo depósito, no centro. O
espaço deverá ser ocupado pela
Biblioteca PúblicaMunicipal "Rui
Barbosa" e pelo Arquivo Público

"Eugênio Schmõeckel". Para que
isso aconteça, o projeto de

, revitalização do Centro Histórico
precisa ter andamento.
Atualmente, o projeto se encontra

noMinistério da Cultura, para ser

incluído na Lei de Incentivo à

Cultura (Lei Rouanet), que
oferece benefícios fiscais aos

patrocinadores de obras como esta.
A mudança dos acervos da

Biblioteca e do Arquivo foi o

principal tema da reunião que
contou com a vice-prefeita Rose
Vasel, representantes de diversas
secretarias municipais, da

Associação de Engenheiros e

Arquitetos, Unerj, e dos
funcionários da Biblioteca e do

Arquivo. Eles trataram também da
futura Casa da Cultura e do novo
espaço para o Museu dos

ARQUIVO/CORREIO

A Estação Fer�oviária deve ser cedida à Prefeitura pela Rede Federal e abrigará a Biblioteca

Expedicionários da FEB, que tem
280 peças guardadas no antigo
depósito da Estação.

Para abrigar aBiblioteca, que tem
cerca de 30mil documentos e livros,
e oArquivo Público foram discutidas
duas alternativas: a ampliação do

espaço nos fundos doMuseu Emílio
da Silva ou a restauração daEstação

e do depósito, que teve a preferência
damaioria.

Para fazer o projeto de

restauração desses espaços, a

Prefeitura vai contar com o apoio
da Associação dos Engenheiros e

Arquitetos. A Associação pretende
revitalizar o espaço e transformar a
AvenidaGetúlio Vargas num ponto

de encontro da comunidade.
Sobre a Casa da Cultura, a vice

prefeita Rose Vasel disse que o

assunto está em pauta, embora a

prioridade "seja definir em breve o

espaço para a Biblioteca e o

Arquivo Histórico, até. pelas
instalações adaptadas para atender
os dois órgãos".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Venda de caldode cana suspensa em todo Estado
MARIA HELENA DE MORAES

� Doença de Chagas
detectada em 19

pessoas foi causada

por caldo de cana

}ARAGUÁ DO SUL - Todos os

pontos de venda de caldo de cana
da cidade e região foram interdita
dos ontem por determinação da
Vigilância Sanitária do Estado,
depois que pelomenos 19 pessoas
contraíram a doença de Chagas
aguda em Santa Catarina porque
beberam caldo de cana. Três
doentes morreram. Em Jaraguá do
Sul, uma pessoa está internada no
Hospital São José, com suspeita de
ter contraído a doença numa

garapeira em Brusque, no começo
do ano.

Todas as pessoas que tomaram

caldo de cana a partir de IOde
fevereiro deste ano em pontos de
venda da BR -10 1, nas cidades de
Araquari, Joinville, Piçarras,
Penha, Itajaí, Navegantes e Barra
Velha devem fazer o exame.

Ontem, foram feitas coletas de

sangue em 'oito pessoas que
procuram o Posto de Saúde do
centro apresentando sintomas da
doença. O chefe do setor de

, Epidemiologia de Jaraguá do Sul,
Fábio Rafael Cizeski, disse que o

exame é feito pelo Lacen
(Laboratório Central de Saúde
Pública do Estado) e que o

resultado sai em dois dias. Ainda

de acordo com Cizeski, os exames
estão.sendo feitos apenas em quem

'_ apresenta sintomas. Quem tomou

caldo de cana de fevereiro até

agora, mas não tem sintoma, deve
ligar para o número 371-5024.

Os sintomas da doença de

Chagas são: febre alta e.persistente
por mais de cinco dias, dores no

corpo e abdômen, alterações no

fígado (amarelão), vômito,
diarréia, sinais de hemorragia,
insuficiência cardíaca e manchas
de sangue na pele. Normalmente,
a doença é transmitida pela picada
de um inseto conhecido como

barbeiro - o "Trypanosoma cxuzi",
Esta é a primeira vez que se tem

notícia de contaminação via oral.
Segundo o diretor da Vigilância

Epidemiológica do Estado, Luís
Antonio Silva, os primeiros casos

foram registrados no dia 1 Q de

março, mas o diagnóstico foi
ccnhecído apenas na última sexta
feira, após exames feitos emMoacir
e Dinéia Cabral, internados no

Hospital da Caridade; em

Florianópolis. Eles perderam as

filhas Ana Beatriz, quatro anos e

Anne Heloísa, nove anos, que
morreram vítimas da doença 'de
Chagas aguda e a avó das duas,
Dorvalina Cabral, 62 anos.De
acordo com Silva, o objetivo agora
é identificar se a contaminação
ocorreu no canavial ou nos locais
da venda do produto. Há

possibilidade de a bebida ter sido
contaminada com as fezes do
inseto ou de o barbeiro ter sido
moído com a cana.

A venda do caldo nas garapeiras foi suspensa ontem em toda região

Cizeski: pessoas devem ficar atentas aos sintomas da doença

No paredão, Jean e Pink vão à luta no BBB hoje
DAREDAÇÃO - Restando apenas

cinco concorrentes, duas mulheres
(Pink e Orazi) e três homens Oean,
Alan e Sammy), o BigBrother Brasil
5 pega fogo hoje à noite, depois da
novela ''América'', com o paredão
entre Jean e Pink, Se os resultados
anteriores de repetirem, Orazi está
fora, porque Jean tem uma torcida
cativa, especialmente entre os

homossexuais. Confirmada a

eliminação, Grazi ficaria como única
mulher da casa.

Àmedida que os particiopantes
saem da casa, O estado emocional
dos que ficam é cada vezmais tenso.

Ontem os "bíg brothers" foram
acordados às 9h ao som de "À sua

maneira", versão doCapital Inicial
para a música "De musica ligera",
da banda argentina Soda Stereo.

A noite foi difícil para todos os

participantes, particularmente para
Alan. O líder se recolheu errí seus

aposentos e, depois de fazer um suco

demaracujá para acalmar os ânimos
junto com Sammy, Jean foi até o

quarto domineiro. Lá, o engenheiro
estava sentado na cama chorando

'

como criança, com uma toalha
escondendo o rosto. "Eu acho que
você merece estar aquimais do que

eu, sabe?", comentouAlan, depois
de ouvir de Jean que já tevemuitos
desafios na vida e que estar ali, é
apenas mais um.

\ "Não fique assim porque eu

fico mal. Se vocês ficam assim, eu
fico mal. Pelo amor de Deus, você
não tem culpa", repetiu Jean, mais
uma vez, em vão. Mesmo com as

palavras de conforto do amigo, as
lágrimas de Alan caíam sem parar.
Para aliviar a tensão, Jean propôs
um brinde entre os dois, com uma

dose de espumante: "Ao Big
Brother 5. À nossa amizade", disse
o professor.

Servidores públicos querem 15% de aumento
}ARAGUÁ DO SUL -'- Em

assembléia realizada no último
sábado, no Parque de Eventos, os
servidores públicos municipais
decidiram por reivindicar 15% de
reajuste salarial. Além disso, os

'

servidores também querem o

aumento de R$ 5,50 para R$ 7,50
no auxílio-alimentação (propor
cional à carga horária) e a

reformulação do Plano de Cargos
e Salários.

"Foi uma das assembléias mais
representativas dos últimos anos",
avaliou a presidente do Sindicato,
Idinei Petry.A Assembléia aprovou
ainda uma moção de apoio aos

conselheiros do Issem (Instituto de
Seguridade do Servidor Muni
cipal), para que os novos superin
tendentes do órgão sejam servidores
efetivos do quadro da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul. Se�vidores públicos estiveram reunidos no final de semana

'I , ,I

Acidente na SC-413 causa'

a morte de motoqueiro
RAPHAEL GÜNTHER

No local onde morreu Luiz já aconteceram dez acidentes este ano

MAssARANnUBA-Omotoqueiro
Lírio JoséVenturi, 55 anos,morreu na
horaaobaternoFiatUno, placasLWV

4405, de OtacílioCosta, dirigido pelo
vendedorautônomo LuizGranemann.
O acidente foi Por volta das 10h, no
quilômetro 60 da SC-413, altura da
Rua Haroldo Laffin, onde existe um
trevo feito com tachões no chão. "O
motociclistasaiu daRuaHaroldoLaffin
e entrouna rodoviasemparar", contou
o soldado da PM Vanderlei
Orzeckwicz, que atendeu a ocorrên
cia. A batida foi tão forte que o

motoqueiro foi jogado a 16metros.No
pára-brisadestroçadodo carro ficaram
fios de cabelo deVenturi, que pilotava
a moto CO Titan150, placas MEA
4852, deOuaramirim.Omotoristado
au���Ó��1 foi le�ad� para o Pronto
Socorro do Hospital São José, em

JaraguádoSul, com ferimentos leves.
De acordo com o soldado

Orzeckwicz, que atendeu a

ocorrência, somente este ano

aconteceram cerca de 10 acidentes
no trecho que vai da ponte de
Ouaramirim até a divisa com

Blumenau. O acidente de ontem

ocorreu em um dos pontos mais

perigosos da rodovia, segundo
informouosoÍdado. "Por serpróximo a
uma curva, fica difícil para os

motoristas que tentam entrar na

rodovia", explica o soldado.
O vendedor autônomoRogério

Vanderlei Lock, que viajava de
carona com o motorista do Fiar,
contou que o carro estava em baixa
velocidade. "Estávamos a uns 80 por
hora. Quando vimos a moto, já era
tarde demais.

Florianópolis tem
novidades para'mostrar

na área da saúde.

•

Para melhorar ainda mais a ârea da saúde na Capital, o Governo m70
mede esforços. Sf10 investimentos diretos lias unidades de saúde, COIIIO

a abertura de novos leitos e a instalação da Unidade de Terapia Seml-insesiva
no Hospital Celso Ramos. Atem disso, também são feitos investimentos
indiretos, como na nova Estação de Abastecimento de Água de Pilões, que
garante âgua mais saudável para toda a população. E assim () Governo
reafirma seu compromisso com a Capital de todos os catarinenses.

/

/1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GERAL/ESPORTE

Obras do Centro Vida

reconneçarann ontenn

]ARAGUÁ DO SUL - Depois de

quase quatro meses de paralisação
recomeçaram ontem, embora
timidamente, as obras do Centro
Vida. Só um funcionário da

empreiteira De Faria Construção
apareceu para trabalhar, mas o

secretário municipal de Saúde,
Alfredo Guenther garantiu o fim
da obra para daqui a 30 dias.

A construção do Centro Vida
foi interrompida em dezembro do
ano passado por falta de pagamento
por parte da Prefeitura de Jaraguá
do Sul, que não repassou à

empreiteira a parcela de novembro,
no valor de R$ 83 mil. No início
desde mês a atual administração
municipal se comprometeu em

pagar a parcela em atraso e

renegociar o restante da dívida,

cerca de R$ 240 mil, para daqui a
150dias.

O custo estimado da obra é de

aproximadamente R$l milhão. O
governo federal entrou com R$ 316
mil e o governo do estado com R$
200mil. O restante é contrapartida
da Prefeitura de Jaraguá do Sul.
Oitenta por cento da obra já esta

pronta, faltando apenas o

acabamento e a compra e instalação
do elevador, o que certamente vai
elevar o custo final. O Centro Vida
vai oferecer atendimento médico

.

especializado, mas também vai

abrigar a estrutura do Posto de
Atendimento (PAM) localizado no
prédio do INSS, no centro. A

construção começou em 2003 e

deveria ser inaugurada antes das

eleições do ano passado.
CESAR JUNEKS

Ontem, apenas um operário apareceu para trabalhar no Centro Vida

Falecimentos

Amigos da
Informação-
.�
tA60RATÓj{IQ JAHAGlIAfiNSii
QE ANÃUS"S CliNjCt,S ,.TOA.

371 0882

,,\
. '

371 2322

REENCONTRO

a sério o clube". Wulf diz que

sempre gostou de esporte e, junto
com alguns amigos, resolveu criar
o Veteranos Futebol Clube. "Isso

aqui é uma família, uma

brincadeira saudável e gostosa".
Pedro Weber foi o segundo

presidente do clube, era lateral
esquerdo, e lembra que jogou até
os 55 anos. "As partidas sempre
foram amistosas, mas a vontade de
ganhar sempre existiu. Mas, às

vezes, não tinha como". Entre as

histórias, lembra de uma partida:
contra o Rainha, em que os

Veteranos ganhavam de 1xO e o

juiz queria o empate e o jogo não

acabava mais. "Estava escurecendo
e nada deles marcarem. Até hoje a

gente relembra piadas de como nós
errávamos a bola por causa da
escuridão".

Trazendo de casa um acervo de
fotos antigas, principalmente de

equipes dos anos 50 e 60, Daniel
Graudin recorda um pouco da
história dos Veteranos. "Lembro

que, dentro de campo, os jogos eram
muito disputados. Mas havia mais
respeito que nos dias de hoje. Por
isso que, atualmente, é preciso ter
mais segurança", �omentou.

• A atual diretoria tem a

intenção de montar um

espaço para guardar fotos
e troféus do clube

• O presidente de honra,
Norberto Wulf, fundou o

clube no dia 10 de maio
de 1977

Veteranos se reúnem para
relembrar a história do clube

JULMAR PIVATTO

... Fundado há 28 anos,
o clube já está com o

calendário cheio até o

final de 2005

GUARAMIRIM - o Veteranos
Futebol Clube foi fundado em 1Q

de maio de 1977. De lá para cá,
vemmantendo um time que joga
todos os finais de semana,

cumprindo com a tradição dos
fundadores. No sábado, foi dia de
relembrar um pouco a história do
clube. Ex-presidentes e jogadores
se reuniram na sede, que fica na

Estrada Bananal do Sul.
O atual presidente, Gérson

Klein, disse que a intenção, a partir
desse encontro, é criar um espaço
para manter a história dos
Veteranos. "Sabemos que temos

muita coisa, como fotos, troféus e

lembranças desde a fundação.
Agora é só criar um lugar específico
e organizar isso". Ele lembrou que,
até o fim do ano, quer ter pronto
esse espaço. "É uma forma de
incentivar também os atuais

jogadores, para que se dê
continuidade a esse trabalho". O
calendário do clube já está

completo até o dia 10 de dezembro:
joga todos os fins de semana, em

.

partidas .arnistosas, em várias
cidades da região.

HISTÓRIA - O fundador do
clube e presidente de honra,
NorbertoWulf, sorri cada vez que
lembra alguma história dos tempos
de jogador. "Joguei em várias

posições, de goleiro à ponta
esquerda. Quando lembro dessas

partidas, isso só me traz alegria,
como também é uma satisfação ver
que as pessoas continuam levando

Ex-presidentes receberam as flâmulas do clube da atual diretoria

Primeiros jogadores do Veteranos relembram partidas e encontros

Norberto Wulf: "Me lembrar das histórias só me traz alegria"

Inscritos devem se recadastrar nos progrannas habitacionais
]ARAGUÁ DO SUL - Famílias

inscritas nos programas habitacionais
da Prefeitura deverão fazer novo
cadastro na Secretaria de
DesenvolvimentoSocial eHabitação.
Estão dispensados apenas aqueles que
fizeram o cadastro este ano e os já
contemplados nos programas. O

período de recadastramento será de
4 a 8 de abril, das 7h30 às 11 horas e
das 13 horas às 16h30. No dia 9, das 8
às 12 horas, sempre na Prefeitura,
próximo ao refeitório.

Para fazer o recadastramento, a
pessoa precisa apresentarCarteira de
Identidade, CPF, título de eleitor,
carteira de trabalho, comprovantes de
rendimento e de residência e número
de telefone para contato. Entre os

critérios analisados na seleção estão o
tempo de residência e de inscrição,
número de pessoas que residem na

casa, atividade do chefe de família e

condições da habitação onde mora,
entre outros. Para deficientes flsicos,
urna leimunicipal determina que 3%
das unidades habitacionais sejam
preferencialmente destinadas a eles.

O secretário-adjunto de
DesenvolvimentoSocial e Habitação,
Alberto Marcatto, explicou que o

recadastramento se faz necessário
devido a desatualização dos dados,

Faleceu às 09:30h do dia 18/03, o senhor Norberto Leu, com
idade de 47 anos. O velório foi realizado no Salão da Igreja
Evangélica da Paz e o sepultamento no cemitério Municipal.
Faleceu às 00:45h do dia 19/03, a senhora PaulinaWolkamnn,
com idade de 86 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica
Luterana do Centro e o sepultamento no cemirérioRio da Luz I.
Faleceu às 14:45h do dia 20/03,a senhora Iracema Rosa Pedrotti,
com idade de 59 anos, O velório foi realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 15:00h do dia 20/03, o senhor Pedro Schmidt, com
idade de 53 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana
Ilha da Figueira e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 21 :20h do dia 20/03,a senhora HermindaWestphal
de Souza, com idade de 83 anos. O velório foi realizado na Igreja
Evangélica Luterana de João Pessoa e o sepultamento no

cemitério Municipal.
Faleceu às 21 :30h do dia 20/03, o senhor João José da Silva,
com idade de 76 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 02:30 do dia 20/03,0 senhor Helmuth Adolfo Emilio
Vasel, com idade de 75 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.

pois muitas famílias inscritas já
adquiriram residência própria e outras

saíram da cidade. O último recadas
tramento foi feito em 1999. liA
Prefeitura precisa saber o real déficit
habitacional domunicípio e atualizar
os dados cadastrais", esclareceu.

Estima-seque dos 5,3mil inscritos,
aproximadamente 1 ,5 mil já foram
contemplados em um dos cinco

programas habitacionais=Casa Fácil,
Embriã Habitacional, Nossa Casa,
PAR (Programa de Arrendamento
Residencial) e PSH (Programa de
Subsídio à Habitação de Interesse

Social). "Este ano, devemos entregar
outras 60 lotes e 144 apartamentos",
revelouMarcatto. (CT)

RAPHAEL GÜNTHER

Marcatto: "Período de recadastramento vai de 4 a 8 de abril"

Quem pode participar:
Pessoas com idade mínima de
18 anos;
Residir há pelo menos um ano

na cidade;
Não possuir imóvel;
Renda igualou inferior a dez
salários mínimos.

Para fazer o cadastro, apresentar:
Carteira de Identidade,CPF, título de eleitor,
carteira de trabalho, comprovantes de
rendimento e de residência e número de
telefone para contato.
*Novas inscrições podem ser feitas. durante
todo o ano na Secretaria de Desenvolvimento
Social. e Habitação, das 8 às 11 h30 e das 13 às 17

horas. I
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ACABOU A NOVELA

Câmara anuncia.o repasse
para a Malwee e Juventus

JULlMAR PIVATTO

� Fechado: 500 mil
serão destinados às

equipes e também
às categorias de base

}ARAGUÁ DO SUL - A torcida
jaraguaense já pode respirar aliviada.
ACâmara de Vereadores anunciou
o repasse de verbas para os dois times
da cidade: a Malwee Futsal e o

Grêmio EsportivoJuventus. O valor
, será o mesmo para ambos, como
também a forma de pagamento: R$
250mil para cada. Como o dinheiro
vai ser liberado, os vereadores vão
decidir ainda. Além dos valores, a
FME também fornecerá o técnico
para as equipes de base das equipes.

O diretor de fu tebol da
Malwee, Carione Pavanello,
informou que, parte do dinheiro
será repassada para a equipe juvenil.
''A conversa foi boa e o valor ficou
dentro do que esperávamos",
comentou ao sair da reunião com o

Prefeito Moacir Bertoldi pela,
manhã, em que foi comunicado da
decisão da Câmara. A equipe
estreou ontem na Liga Nacional
contra a Ulbra (detalhes na página
8).

Já no [uventus, a decisão foi
informada ontem em reunião entre a

diretoria e o secretário de Esportes,
Cultura e Lazer, Jean Leutprecht.O

Reunião entre diretoria e secretário de esportes definiu o tricolor na Série A2 em 2005

encontro aconteceu no EstádioJoão
Marcatto e, após a reunião, o

presidente LiaTironi informou que o
[uventus está confirmadona SérieA2
doCampeonatoCatarinense. ''Agora
vamos atrás do time. Já conseguimos
o repasse e esta semana já devemos
anunciar o nome do treinador. Junto
com ele, a diretoria- vai acertar a

contratação dos jogadores", disse o
dirigente. '

A diretoria parte em busca de
mais patrocínio, agora com a iniciativa

privada. "Precisávamos tero apoio do

prefeito para que isso acontecesse.No

total, vamos precisar de R$ 850mil",
informou Tironi. O dirigente
também deixou claro que o objetivo
da equipe este ano é subirpara aSérie
AI do Catarinense, já que, das 12

equipes participam, nove levam a

vaga. "Não vamos iludir o torcedor

que será um time campeão. Claro"
I

que vamos brigar por isso, mas o

objetivo principal é chegar à elite",
disse o dirigente.

Outra novidade anunciada na
reunião de ontem foi o Projeto dos

Bairros, que serámantido pela FME
(Fundação Municipal de Esportes).
O trabalho começou no dia 19 de

março noBairroNereu Ramos e será
estendido para mais nove bairros.
"Desses pólos de futebol sairão os

futuros craques do [uventus", disse
Tironi. A FME busca agora mais

Iiárceiros 'para manter -os pólos áa

cidade. A Karlache será a

fornecedora do material esportivo
para essas escolinhas, coordenadas por
Gamarra, que também será oauxiliar
técnico do tricolor.

Divina Providência sai na frente no Circuito de Natação
CESAR JUNKES

}ARAGUÁ DO SUL - Com 271

pontos, oColégioDivinaProvidência
venceu a la Etapa do Circuito
Interescolar de Natação - Troféu
Ernani Volpi Coitinho. O segundo
lugar ficou com aEscola Anna Towe

Nagel, com 184,5 pontos e, em

terceiro, oCentroEducacionalDente
de Leite com 111. O Divina
Providência também ficou com o

troféu incentivador; porlevar 26 alunos
para a competição. No total, foram
146 alunos de 14 escolasdomunicípio.

Os campeões das provas foram os

seguintes: Pré-Mirim Feminino -

Juliana Demarchi (Divina
Provídênciah Pré-MírimMasculíno Alunos de 14 escolas participaram da competição no último sábado

- Matheus Raeder (Dente de Leite);
Mirim1 Feminino - Flávia Hasse

(Machado de Assis) e Carolina
Bertoldi (Divina Providência);
Mirim1 Masculino - Eduardo Peters

(Dente de Leite) ; Mirim 2 Femirtino
- Bruna Medeiros (Colégio,
Evangélico); Mirim 2 Masculit10-
Diogo Danna (Caie): Petiz Feminino
- Helena Gschwendtner (jangada)
e Lívia Caparelli (Rodolfo'
Dornbusch); Petiz Masculino -

Kayuã de Andrade (Machado de

Assis); Infantil Feminino - Marília

Drachinsky (jangada) e Infantil
Masculino - Daniel Kalfels (Divina
Providência) ..

Competição de Asa Delta é prejudicada pelo mau tempo
}ARAGUÁ DO SUL - o tempo

fechado da tarde de sábado

prejudicou a la Etapa do

Campeonato Catarinense de Asa

Delta, no último fim de semana ..

Muitos competidores, que não

conseguiram saltar no primeiro dia de
provas, foram embora e apenas 35

pilotos estiveram na competição.
"Geralmente, temos o dobro de

participantes por etapa", disse Pierre
Tomaselli, um dos organizadores e

competidores da competição. O
tempomelhorou mesmo somente às
lOh de domingo.

O campeonato é dividido em

duas categorias: permanência no ar e
performance (distância percorrida) .

''A rota é pré-definida pela organiza-
çãodaprova,comotambémotempo O piloto Ivo disse que as condições do vento não estavam favoráveis

'1

do vôo. Funciona como um rali de
. regularidades", explicou Tomaselli. O
competidor Ivo Isensee, de Gaspar,
disse que o tempo abriu muito em

cima da hora e não consegui fazer
um bom vôo. "Às vezes precisamos
da sorte também. O vento estava

mudandomuito de direção na hora
de saltare issodificultou bastante.Mas
cada vôo é um vôo", comentou.

Isensee voa há dois anos e disse'

que ainda está evoluindo. "Estou com
um equipamento de baixa perfor
mance. Não tenho o aparelho que
identifica onde estão as térmicas, por
isso preciso descobrir onde é omelhor
ponto para pegar altura". Até o fecha
mento dessa edição, a Federação
Catarinense ainda não havia

divulgado os resultados da prova.
�

,.
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ESPORTE
LIGA NACIONAL

Malwee estréia com
vitória contra a Ulbra

CESAR JUNKES

JULMAR PIVATTO

Marcos Moraes aproveita a pausa no jogo e conversa com Chico

� Time gaúcho
chegou a estar na

frente, mas a Malwee
virou e venceu por 4x2

]ARAGUÁ DO SUL - A Malwee

começou com o pé direito em busca
do título inédito da Liga Nacional
de Futsal. Na noite de ontem, no

Wolfgang Weege, venceu a Ulbra

por 4x2, numa partida muito

disputada. Os gols forammarcados

por Valdin (2), Xoxo e James, com
Ari e Cris descontando para os

gaúchos. O próximo desafio da
M�lwee pela competição é no dia 2
de abril, contra o John Deere, em
Horizontina (RS).

O time jaraguaense começou.
melhor e saiu na frente aos 12minutos
de jogo com Valdin, depois de jogada
de Xoxo pela esquerda. Nem deu

tempo para acomemoração.Emmenos

de 30 segundos, a Ulbra virou, com
Ari, depois do passe deRenato, e Cris,

emumavacilada do sistema defensivo.
A Malwee então foi para cima e

conseguiu o empate aos 18 minutos
comXoxo, numbelovoleio.
A Malwee volta melhor no

segundo tempo, assustando o goleiro
Léo desde o início. Mas o gol só sai
aos seis minutos, com Valdin, que
arrancou da defesa, passou por três
adversários e tocou na saída do

goleiro, fazendo um golaço.AUlbra

começou a pressionar, mas, aos

17'40", Xoxo chutou cruzado e

James fechou o placar em 4x2.

Ricardinho substitui Adriano na Seleção Brasileira
DA REDAÇÃO r: O meia

Ricardinho, do Santos, foi o

escolhido pelo técnico Carlos
Alberto Parreira para substituir o
atacante Adriano, que se

contundiu em jogo da Inter de
Milão no domingo e acabou fora
da Seleção Brasileira. Ricardinho
integrará o grupo de 22 atletas

para os confrontos com Peru,
domingo, em Goiânia, e Uruguai,
dia 30, em Montevidéu, pelas
Eliminatórias da Copa do Mundo
de 2006.

Ele esteve pela última vez na

equipe em novembro, quando o

Brasil perdeu por 1 a O para o

Equador, em Quito. Na

oportunidade, entrou no decorrer
da partida, no lugar de Kléberson.
Antes, participara da Copa das

Confederações, na França, em

junho de 2003. "Optei por um
jogador com bagagem de campeão
do mundo", disse Parreira, ao

explicar o motivo por ter

relacionado o meia para a vaga do
atacante.

De acordo com o treinador,
também teve peso na convocação

<'
de Ricardinho a presença de cinco
atletas na lista para a posição de

ataque: além de Ronaldo,
Ronaldinho Gaúcho, Ricardo
Oliveira e Robinho, Parreira citou
Kaká. "Nas duas últimas partidas
doMilan pela Liga dos Campeões,
ele atuou como segundoponta-de
lança".

Parreira chegou a pensar
inicialmente em vários atacantes
em atividade no Brasil- o prazo
estabelecido pela Fifa não

permitiria, agora, que algum atleta

do exterior fosse relacionado para
os jogos com Peru e Uruguai. Um
deles, Grafite, do São Paulo, esteve
bem cotado. "Mas depois eu achei
melhor não chamar para duas

partidas tão importantes um

jogador que nunca atuou pela
Seleção".

O técnico tambémmencionou

Fred, do Cruzeiro, Alex Dias, do
Vasco, e Fernandão, do
Internacional, como .eventuais
substitutos de Adriano.
"Eliminatórias não é competição
para experiências, improvisos. Se o
Ricardinho tiver de entrar, não vou

.

ter receio em lançá-lo". Segundo
Parreira, o meia do Santos

pentacampeão mundial em 2002,
desfruta de "inteligência e grande
capacidade de organizar, em

campo, uma equipe",

Serginho assume interinamente o Santos
DA REDAÇÃO - Serginho

Chulapa assumiu ontem

interinamente o cargo de técnico
do Santos e vai dirigir o time na

quarta-feira, contra o SantoAndré,
prometendo trabalhar para que o

Santos "volte a ser um 'time
brigador". Nada parecido com a

equipe formada por Oswaldo de

Oliveira, treinador que foi demitido
na madrugada de segunda-feira,
depois do empate .de domingo
contra o América, que provocou a

fúria dos torcedores.
A segunda-feira foi um dia de

busca do novo treinador. No final
da tarde, os nomes mais cogitados
eram os de Celso Roth e de Tite,
mas até o começo da noite nenhum

deles havia acertado o seu contrato.
Como numa bolsa de valores, os
trabalhos foram abertos com

Muricy Ramalho na cotação
máxiI�a. Vários telefonemas foram
trocados,houve acordo quanto aos

valores, mas a negociação parou
quando o treinador pediu que os

dirigentes santistas conversassem

com o presidente do Internacional
para liberá-lo.

Esse pedido não foi aceito e o

segundo nome mais cotado era o

de LevirCulpi, que está noCruzeiro.
Os entendimentos não evoluíram e

os dirigentes passaram a conversar,

com treinadores desempregados.
Celso Roth, que já dirigiu o time,
era um nome forte, principalmente

porque foi ele quem lançou Diego,
William e outros jogadores no time
e quem deu a verdadeira

oportunidade para Rabinho

aparecer. Esse foi o início do '

movimento que levou o Santos a

conquistar o título Brasileiro, com
Emerson Leão acertando a sintonia

dos meninos da Vila. Seu nome era

o mais forte no final da tarde, mas
Tite, que começou o dia em

cotação baixa, foi valorizado à tarde
e pode ser contratado.

I

O entendimento é o de que o

time precisa de um treinador paranão
deixar escapar a oportunidade de

conquistar aCopa Libertadores, mas
ninguém garante longa vida no clube
para quem for contratado agora.

TERÇA-FEIRA, 22 de março de 2005

Alessander Lenzi vence a 3a etapa do Brasileiro

]ARAGUÁ DO SUL - Os

catarinenses Alessander Lenzi, de
Jaraguá do Sul e Carlos Eduardo

Nunes, de Tubarão, garantiram
bons resultados na terceira etapa
do Campeonato Brasileiro de Jet
Ski, disputada no sábado e

domingo, na Praia do Forte, em
Cabo Frio, litoral do Rio de Janeiro.
Lenzi conquistou a terceira vitória

consecutiva no Freestyle
Profissional, enquanto Nunes ficou
em terceiro na Runabout 1200

Stock e continua com boas
chances. Ambos estarão

participando na próxima etapa,

que será de 26 a 29 de maio, em
Boa Esperança (MG).

Lenzi teve grande desempenho
em Cabo Frio. Mais uma vez o

catarinense levantou o público com
suas manobras radicais. O piloto
jaraguaense vem mantendo a

grande performance de 2004. Em

abril, ele também deve iniciar as

disputas internacionais. O segundo
colocado na etapa foi o paulistano
João Kairalla Neto, que no ano

passado conquistou o título
mundial de Freestyle Amador.
Na terceira posição ficou o

paranaense Everson Prodocimo, de
Curitiba.

Carlos Eduardo Nunes segue
na luta pelo título da categoria
Runabout 1200 Stock. Ele ficou em
terceiro lugar na etapa, que teve

como vencedor o paulistanoMarco
Antônio Aulicino. O carioca

Fagner Teixeira, principal
adversário do catarinense na luta

pelo título, terminou em segundo

Alessander Lenzi deu show de manobras em Cabo Frio

lugar e está na liderança. Nunes
ocupa a segunda posição.

Os outros vencedores da
terceira etapa do 18Q Campeonato
Brasileiro de [et Ski foram os

seguintes: Ski 800 Stock - Valdir

Brito, de São Paulo (SP); Ski 800
Modífíed - Lorenzo Zaluski, Porto
Alegre (RS); Sport Modified -

AlexsanderNascimento, de Porto
, Alegre (RS); Runabout 800 Stock
- Nélio Azeredo dos Santos, de

Canoas (RS); Runabout 800
Modified - Antonio Claros, da
Bolívia; Runabout 1600Modified
- Alain Borges, de Cuiabá (MT);
Freestyle Amador - Antônio

Carlos Paulinelli J r, de Belo
Horizonte (MG); Freestyle Expert
- Lee Stone, da Inglaterra; Super
Course Master - Reinaldo

Cangueiro, de Fernandópolis (SP)
e Super Course Geral - Denísio
Casarini Filho, de São Paulo (SP).

Epítácio Pessoa 1081 . Centro
CEP 89251-100 . Jaraguá do Sul. se

Fone {47} 275 1862

academiaimpulso@terra.com.br flmpülso
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Na hora de comprar muros prefabricados lembre que é imprescindível que eles tenham

resistência a qualquer variação cl imática. Como os matérias vão ficar expostos a sol, chuvas,
ventos e variação de temperatura, é necessário prestar atenção.
Você tem muitas opções, a maioria dela requer uma mão de obra cara com muita sujeira e

barulho. Você pode evitar isso. Os' painéis são a saída prática e moderna para quem busca

muros prefabricados.

Os muros decorativos, além de duradouros e

práticos, são elementos estéticos muito vantajosos
Você também pode usar revestimentos para muros decorativos. Os painéis apresentasm inúmeras texturas como

madeira, tijolos, pedras, ladrilhos e outros tipos de acabamento. Uma ótima opção também para muros pré
fabri cados.

Os muros decorativos em painéis são feitos de resina de poliéster, fibra de vidro e pó de pedra, são práticos, leves e

fáceis de instalar. Além de reproduzir a textura desejada, diminuem o custo, a mão-de-obra e a bagunça feitos.
durante a construção deste tipo de revestimento.

,:t .:r>�;::;;:;:�:.;:;�::���L�����E .. ?T!:?:�?:::t� %tti ,t.w@
'::":';:::':::::' ';';:-:.:<:;:::: .:.::,:;" '",t:) 'nXM mnr·

...ít:,J?t�l:'Waldemar Grubfj�}!�ª85.....•.....
Jaraguá do sul/se'

.'

(47) 375-1682

Comercial Zehnder Ltda.
Rua Jaraguá, 111 - Corupá-SC
e-mail: zehnder@netuno.com.br

Casas Pré Fabricadas JE
Fone/Fax (47) 372-1618

Rua João Januário Ayroso, 341 - Jaraguá Esquerdo

Faci I idade na instalação
Os painéis são fixados diretamente na estrutura, através de parafusos. São feitos de resina de

poliéster e fibra de vidro, imitando as mais variadas texturas. Você pode optar por réplicas de

pedras, madeira, tijolos e ladrilhos.

Corno o material é extremamente leve, são indicados para lugares onde há limite de

sobrecarga. 'São hidrófobos e impermeáveis, isso significa que ajudam a protegem o ambiente
da humidade.
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2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
TERÇA-FEIRA, 22 de Março de 2005

AGUA VERDE - Vende
se, 364 m2. R$
32.500,00. Tr: 371-
2357. creci 4936

AGUA VERDE - Vende
se, novo, cl 155 m2,
suite, 2 qts. R$
140.000,00. Tr: 371-
2357. creci 4936

AMIZADE - Vende-se, cl
220m2, em fase de aca

bamento. R$ 70.000,00.
Tr: 371-2357. creci 4936

AMIZADE - Vende-se, cl
1 suite, 2 qts. 115 m2• Tr:
9977-5408.

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

ILHA DA FIGUEIRA -

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

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

ILHA DA FIGUEIRA -

Vende-se, 96 m2, sem

laje, 4 qts. 370-5778.

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

525 m2• R$ 70.000,00.
Tr: 371-2357. creci 4936

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

VILA NOVA - Vende-se, 2
qts. 51. cozo çwc. R$
26.000,00 + financ. Tr:
276-0592.

VILA RAU - Vende-se, c/4
qts. 160 m2 e terreno de

PiÇARRAS - Vende-se, ou 425 m2. Tr: 371-2230.
troca-se em Corupá. Tr:
375-0539.

PROCURA-SE - PI alugar,
paga-se até R$ 300,00.
Tr: 376-1188.

VENDE-SE TERRENO

Vende-se um terreno na

Rua José Emmendoerfer

(iníCio), medindo 699m2
cl 23,1 Om de frente.

Tr: 9973-8632

Tr: 273-6230.

1,IIMi!Hijii!.M SANTA LUZIA - Vende-se,
ou troca-se por carro. Tr:
274-8380.ALUGA-SE - Quartos

mobiliados cl despesa
inclusa. Após Weg. Tr: VENDE-SE - Na Walter

370-3561
' Marquadt el 1.111 m2• Tr:

.

370-8097 el Tina. Creei
9839.

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

SANTO ANTÔNIO -

Vende-se, cl 324 m2. R$
10.000,00. Tr: 371-2357.
creci4936

TIFA MARTINS - Vende
se, c/3 qts, cl laje, 60m2.
R$ 30.000,00. Tr: 370-
3556.

BARRA VELHA - Vende-
se, R$ 16.000,00. Tr: VENDE-SE - Na Walter
370-7124, Marquadt, 15 x 26. R$

30.000,00. Tr: 370-7124.
CENTRO - Vende-se, cl
535 m2• R$ 140,000,00.
Tr: 371 ·2357, ereei 4936

CENTRO • Vende-se,
207m2 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.

.

FIGUEIRA· Vende-se, cl
96m2.4 qts, garagem, Tr:
370-5778.

ILHA DA FIGUEIRA •

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

VENDE·SE • Ou troca-se,
á 150m da Pre!. Schoroe
der. R$ 12.000,00. Tr:
9902-3673.

CENTENARIO - Aluga-se,
kitinet mobiliados,
incluso, água, luz e gás.
Tr: 370-3561.

VILA NOVA - Vende-se,
c! 2 qts, suite,
semimobiliado. R$
130.000,00. Tr: 9969-
4207.

PROCURA-SE· Moça pi
dividir aluguel. Tr: 9903-
0096.

-
BARRA VELHA • Vende
se. R$ 8.000,00. Tr:

VENDE-SE - Próx. a Madri 9973-9654.
c/681 m2. R$ 55.000,00.
Tr: 9605-2252. COMPRA-SE - CI 800m2,

em lugares mais
VILA LALAU - Vende-se, retirados. Tr: 372-3214.
sobrado com. e res, cl 2
casas. Tr: 371-3132.

VILA LALAU - Vende-se,
cl 150m2, 4 qts. murada e

terreno de 561 m2• Tr:
370-0383.

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

financ. Tr: 275-0938.
PiÇARRAS - Vende-se, 2.
Tr: 375-0539.

VENDE-SE - Na lateral cl
Walter Marquadt, 15x 26.
R$ 30.000,00. Tr: 370-
7124.

VENDE-SE - CI 306 m2.
R$ 16.000,00. Tr: 9997-
2020.

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

VENDE-SE - CI 681 m'.

próx. a Madri. área
central. R$ 55.000,00. Tr:
9605-2252.

LOJA - Vende-se ou

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

20
VEíCULOS

ASTRA - Vende-se,
sedan. Branco. GL, 99"

compl. ou troca-se por 2

pts acima de 00. Tr: 372-
2907.

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

LOJA • Vende-se, no
CORSA • Vende-se,

Centró. Tr: 370.8641. super, sedan. 99. Tr: 376-
1903.

VENDE·SE • Bar e CHEVETTE _ Vende-se, 86,
lanchonete. Tr: 370- prata. R$ 3.500,00. Tr:
6366. 371-9897 ou 9905-8113.

SOBRADO • Vende-se, CHEVETTE - Vende-se, 93.
resido e come. c/2 casas. R$ 3.500,00 + 7x R$
Tr: 371-3132. 370,00. Tr: 9928-4550. '

CHACARA - Vende-se,
23.838,98 m2• ct
escritura, local pronto pi
construir. R$ 26.000,00.
Tr: 9163-7000.

MASSARANDUBA - CI
chácara de 55.000,00
m2, casa e galpão. R$
95.000,00. Tr: 371-
2357. creci 4936

'J.!!tJij4i4M MINI-CHACÁRA -

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

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

Tr: 370-0412.

TRÊS RIOS DO SUL - LOJA - Vende-se, Santo
VILA LENZI • Vende-se, Vende-se, c/ 2.600m2• c/ Antônio. R$ 30.000,00.
de madeira, terreno c/ escritura e casa de mad. Ir: 276-1114.

Vende-se, el 1000m'.
Ribeirão Grande. Tr: 273-
1860.

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

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

CHEVETTE - Vende-se,
89, 1.6 à ale. branco. Tr:
370-6525 ou 9116-
5906.

PICAPE - Vende-se,
Corsa, 00. R$14.900,00.
Tr: 9962-3664.

32.500,00. Tr: 371-
9842.

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

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

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

BRAVA - Vende-se, SX.
03/03. compl. branca. R$
26.500,00. Tr: 275-
3227.

FIURINO - Vende-se, 1.5,
94, longa cl capota de
fibra. R$ 8.000,00. Tr:
276-0397.

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

iN'lJit.@t\l'�j&:{1rmUf�,i&!tfJftliQ!t,I,[iNjg«MM·;
Stratu5 comp 96 verde mel G

Goll.8 (bola) 95 prelo G

Chevette 89 bege A

Bellna L 1.6 86 bege A

Ford landal em couro 80 azul GNV

Vayage 86 verde A

Jeep em coura/dh/frelo a disca 65 Bardo G
Gal P"parado (De Corrida) 97 Alui RS 6.500

Opala SLE .ompl 89 Verde A
Gal MI 1.9 97 Branco G
Fusca 77 bege G
Fusca 96 prata G

Omega Suprema GLS tap linha, compl. 93 azul G
Elba 88 azul A
Gol 84 branco G
F�1000 Gab. Dupla comp. Turbo 84 prata O
Uno 1.6 comp 93 prata G
Kadell vd e trv elt. e dlr 93 preta G
Monza comp 94 cinza G
Monza SLE .ompl 4p 94 azul G
Santana Quantum Gl compl 94 borda A
Corsa Wlnd Sedan 99 prata G
Kadell SLE 1.8 92 praia G
Ford Ka compl - ar cJ 27.000km orlg. 01 branco G
Bellna Del Rey GLX 89 verde A
Florlno 97 azul GNV
F1000 campl cablnada molar mwm 3p 91 branca D

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

ESCORT - Vende-se, FOX-Vende-se, totalflex. 80, conversível. R$
XR3. 2.0, vermo compl. 2 pts. Corripl. 51 ar. Tr: 7.000,00. Tr: 9933-6533.
Tr: 371-9992. 9117 -8501 cl Leandro.

SANTANA • Vende-se,
ESCORT - Vende-se, 98, FUSCA· Vende-se, 78,

98/99. compl. R$
4 pts. compl. Tr: 372- bom est, R$ 2.650,00. Tr:

PALIO - Vende-se, 4p. 98, 0230. 372-0000. - 20.500,00. Tr:371-7432.

cinza. Tr: 373-1631.

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

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

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

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

UNO· Vende-se, IE, 96,
ar/a', Tr: 276-0397.

UNO - Vende-se, IE, 96 cl
som e AL. Tr: 276-0397.

UNO - Vende-se, ELX, 95,
4 pts. Compl. Tr: 276-
0397.

FIESTA _ Vende-se, 97, FUSCA - Vende-se, 71, SANTANA • Vende-se,

CD, vermo 4 pts. Tr: 9962-
branco. VE. AL. R$ GLS, 91, compl. R$

9363. 2.500,00. Tr: 371-0311. 7.900,00. Tr: 371-6238.

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

FUSCA - Vende-se, 71.
R$ 2.500,00. ou troca-se

por carro ou moto. Tr:
370-5577.

VOYAGE • Vende-se, 1.6,
branco, à ale. Tr: 370-

6525.

VECTRA - Vende-se, 97,
GLS, c/ gás, AL. R$
21.000,00. Tr: 370-
2461.

VECTRA • Vende-se, CD,
2.0, 16V. 97. compl. Tr:
9118-0313 ou 273-
5542.

VECTRA • Vende-se, CD.
98/98. OH, AR, CUR,'
branco. R$ 24.500,00.
Tr: 9973-9925.

VECTRA • Vende-se,
GLS. 2.2,azul, compl. R$

FUSCA - Vende-se, 72,
MONDEO • Vende-se, vermo ótimo est. Tr:
CLX, 95, compl. Tr: 376- 9118-1131.
1372.

-
MONDEO· Vende-se, 97,
ótimo est, compl. 'R$
16.500,00. Tr: 371-

,

3298.

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

CARTA - Vende-se, de

crédito contemplada pi
automóvel e caminhões.

R$ 36.700,00. Tr: 370-
9619.

GOL - Compra-se, 97 ou

98.1.6, MI. Tr: 376-1293.

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

GOL. Vende-se, 01, Plus, VENDE-SE - Rodas 15°.

4 pts. R$ 17.800,00. Tr: Rodão de aranha. R$

9962-3664. 1.000,00. Tr: 275-0334 ou

8809-3544.

MONZA· Vende-se, 88 à
ale. 2.0, preto. Tr: 273-
1715.

VENDE-SE - 1 potência
OBS 4000 cl 900 wats

RMS. R$ 1.000,00. Tr:
9983-2124.PUMA - Vende-se, GTS,

telefonia e segurança

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

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

eletrônica e automação de condomínios.

Centrais telefônicas Intelbras

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

Aparelhos para televcndas (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

-.,

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 1.9"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT õe
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

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

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio

Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Kit Portão Eletrônico + Interfone
Kif Monitor 6" + Câmera (CFTV)

.,' l'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

Eco Sport XLS
0505 46.500,00

370-3015

Temos o melhor preço e

"todas as taxas de mercado
Picasso Exclusive
2003 + Couro

,

TODA LINHA DE ACE'SSORIOS
PICK-UP'E AUTOMÓVEIS

acessórios automotivos

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

Palio EX 2P 0505
25.300,00

Cherokke Spot 00
Aut. Completa +

Couro

Uno Mille 2P 0505
18.990,00

Stilo 1.0 8V 0505

44.000,00

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 oft-road.

VENHA CONHECER ESTA
NOVIDADE! )

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FINANCEIRA

Peugeot compl.
-Plesta 2p Ar/Oh
Astra Hatch

Palio 2p
Uno Mille

Uno 4p 1.0

Gol4p
0-20

Gol4p

�ol2p
F-754x4

00

99

99

97

93

99

04

92

99

00

78

Rua João Januário Ayroso, 65
371�5343 - 275-2488 - 9903-2936uaWalter Marquardt • De Front Ao Posto Cidade II

azul

cinza

prata

grafite
vermelho

preto
branco

branca

verde

branco

azul

G

G

G

G

G

G

G

O

G

G

G

Astra GLS
Aslra GLS Perua

Pagero GLS compl.
Ipanema
Uno SX
Parall 1.0 C/opc
Mondeo compl
Mondeo compl
Escorl GLX comp 1.8
Escort
Fiestal.0
Fiesta 4p
Omega GLS comp
Apolo
Gol 1.0 4p comp
Goll GL
Fusca

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

vinho
azul
verde
marrom

dourado
vermelho
branco
branco
branco

prata

dourado
dourado

1999
1998
1997
1997
1997
1997
1997
1996
1996
1995
1995
1995
1994.'
1994
1993
1993
1993
1993
1990
1990
1988
1988
1987
1986
1977 '

1997
2002

Branco
Branca
Preto
Branco
Prata
Prata
Vermelho
Cinza
Preto
Azul
aordõ
Btanco
Prata
Prata
Prata
Azul
Azul
Cinza
Cinza
aord6
Marrom
Cinza
Branco
Branco
Bege
Vermelha
Preta

370m3113
Av. Waldemar Grubba
Jaraguã do Sul - se

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

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

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

Corsa Super 4p Vd/aq 98

Aslra Elp. Sedan comp 02

Astra Hatch 5p CD compl 03

Corsa Classic Sedan 03

04

03

Uno Mille EP 96

Palio EX vd/lrv/al/rd 00

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

01

(11
Palio Weekend ELX 01

Palio Weekend HLX 05

S!rada Adventure 1.8 c. 03

Prata 6

Prata G

Preto G

Prata G

Prata F

Prata G

Preto G

Branco G

BranCI! G

Preto GlGNV

Vermo G

Branco G

Prata F

O

Flesta 4p 97

'Fles!a 4p IImp/desem 98

Flesta 4pUmp/desem 98

Ka OI v/tiaVaq/ld 00

Flesta Street ac/tv/dh 03

Cllo Rr 1.0 16V 4p Dl

Clio Elp. 1.0 16V Sedan 03

Cllo Aut. 16V compl 04

Scenlc Exp 1.616V 04

Gal Cll.6 MI 98

Gol P 1.0 16V comp 01

&0111.6 compl 02

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 276-3466

Gal GIII PLUS
ClIO 1,O,4P
PALIO FIRE, 4P
ClIO 1.0 RL, 4P
FIESTA GL, 2P
SAVEIRO GIII, COMPLETA C/ONV
510, COMPLETA CI GNV
ESCORr GLX, COMPLETO
CORSA WAGON GLS
,GOll.0
ESCORT GL, 4P, COMPLETO CI GNV
UNO MILLE SX
CORSA Gl, 4P
PALIO EL,4P
VECTRA Gl, COMPLETO (·AR)
PALIO EX, 2P
FIESTA.4P
ESCORT HOSSlP
CORSA WIMO
CORSA WINO
GOL 1.0 CI RODAS
CORSA WIND
VERONA GLX. COMPLETO
FlORIMO LX
aElINA L
MONZA SlE

Logus trio elet,
,Escorl Zetec'ar/dir.
Escort SW compl
Escort GL c/ ar
Ka
Fiesta 4p ar/gnv
Courler compl
Uno Flre
Palio clar Gil!
Uno
510 compl gnv
Omega CO top de linha gnv
Veclra
Chevette

99
97
94
94
97
98
96
00
97
98
03
01
93

96
95
95
88

2004
2003
2003
2002
2001
2001
2001
2000
2000
1999
1998
1998
1997
1997
1997
1997
1996
1996
1996
1995
1994
1994
1990
1990
1986
1986

Corsa

Corsal.0

'Celta

4p lim/desem/ar quente/alarme
película/alarme/kit esportivo
4p

Corsa v.e/trv.e/limp/desem/aq/trv/al/faroVjg roda
Chevette SLE roda esp./pelíe/aq/desemb/alarme
EscorlGL

Palio EO

GolPower

Voyagé1.6
Savelro1.6

Mondeo

Goll.6

Uno

dír.hidr./roda esp./ed
gasolina/Jogo de roda

peIJt.e/V.e/alarme/l.marlf/prot.caçamba/G3
compl/banco de couro

gaSOlina/roda esp.
v.eletr./trava/límp./desemb/ar quente/cd
d8gemb/arq/calha de chuva/trava eletr.

preto 1997

verde 1998
\

azul 2004

azul 2001

preto 1989

azul 1995

branco 1998

prata 2002

branco 1990

branco 2000

prata 1997

cinza 1990

vermelho 1995

branco 2001

Senle compl.
Slrada c/ kil gas
Calibra
Kadelt
Flesta Class
KlalS
Voyage
Mitoubehl Lancer
Corsa Sedan GL cl GNV
GolMI
Eseor! Zetec
Escort Hobby
Uno
Monza
'Furgão Expre..
Kombl
Palio

\ Tempra SV
Barco Fluvlmar, motor 2001 70HP

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

Palio Fire

Ford Ka GL

Uno Mille Smart

parati GIII
Palio EX

Gol16V

GolCL

Gol I

Escorl Hobby

Sa.elro 1.6
Veelra ·GL eompl
0'""9a CD 4.1
Palio EOX 4p
Corsa Sedan 1.6
CorsaWlnd 4p
Flesla 4p
Tempra IE 8V
l-200 4p 412
GolClIl.6
Versales 4p
Corsa Wind
E.eart Hobby 1.0
Escort GL 1.8
Santana 4p eompl
Monza SLE 2.0
Tempra 8V
Che.ette 1.0
Monza 2.0 compl
Caravan
Escort Ghla
Che.olte 1.6
Uno 1.3
Passat 1.8
Fusca 1.300
cax 200
laR 125

1.0 /4p trio e dh

1.0/ldt ar/q
1.0/2p basico

1.0/4p Idl,a/q dh

1.0 / 4p vte.ldt
1.0 / 4p basico

1.6/2p di, ale

1.0/2p comp

1.0/ 2p Idl alq

Gas
Ga.
Gas/GNV ,

Gas
Gas
nas
Gas
Gas
Ole
Gas
Gas
Gas
Gas
Ga.
Gas/GNV
Ale
Ga.
Gas
Gas·
Gas/GNV
Alc
Ale
Ale
Ale
Gas
Ga.
Ga.

GOII 1.6 SI eomp / vermelho /2001/ R$ 31.500,00
Goll GL 4p compl azul/1995 / R$14.300,00
Gol CU1.6 c/ dh / prata /1996/ R$ 11.500,00
Gol Cll verde /1993/ R$ 7.900,00
Voyage / prelo /1984/ RS 3,800,00
logus ClIjAA) / bege I 1995/ R$ 9.800,00
Goll GL compl/ roxo /1995.1 RS 13.500,00
.Parati 1.0 /16Y / compl/1998/ Verde / R$15.800,00
Fusca 1970/ Branco / R$ �.300,00
Escort Hobby / bordá / 1993/ R$ 7.400,00
Escort Gula compl. / Bege /1998/ R$ 5.300,00
Escort l 1.6/1993 / verde / R$ 8.900,00
Escort SW GL comp / verde /1997 / R$ 14.500,00
Escort SW GL •.Id / verde / 1998 / R$ 15.300,00
Pampa GU1.8/preto /19961 R$ 9.500,00
Ma 1.0 / branco /1898 / R$ 12.500,00
Courler 1.6· ar / prata /1898/ R$12.700,00
Fleslal.0 4p / verde/1997 / RS 11.300,00
Ese.ort GL / 1989 / prata / RS 4.900,00
scert GL 1.6 IAA) / v.eJ 1993 / prata/ R$ 8.900,00

Kadelt Sl / prata /1993/ R$ 8.300,00
Kadelt GL 1.8 + GNV / prata /1994/ R$ 10.300,00
MonzaGll branco /1995 / R$ 9.300,00
Blazer DL / cinza /199;7 / R$ 22.900,00
Pick up Corsa / branco / 19971 R$ 13.500,00
S·10 Cabo Dupla 4x4 / branca / 1999/ R$ 39.000,00
Che.elte Júnlo / verde / 1992 / R$ 6.200,00

Kadett Gl1994/ Branco / R$ S.900,00

Uno CS / bege / 1990 / RS 5.300,00
Uno Mille / branco / 1994 / RS 7.500,00
Tempra 8V compl / verm./1993/ RS10.300,00

Tipo 1.6 compl + teto / 1995/ prata / �$ 9.400,00
Tempra 2.0 S.V 4p compl/1993/ bordO / R$ 9.300,00
Tempra SLX compl + rd r995 I Verde / RS 9.500,00
Furlo IX 1.81 compl / .erm./1995/ RS 10.900,00
Bandeirante / azul / 1978 / R$ 12.800,00
Tlvlster 2002 / Preta / R$ 8.100,00

2003

2002 ,

2001

2000

2000

1998

1997

1995

1995

cinza

prata
branco

vermelho

prata
branco

branco

vermelho

.azul

branca

Gol CL 1.6

Omega GLS 2.2
Monza SlE comp
Kombi

Clio LR 1.6
F·l000
Corsa Millenium 4p 1.0
Goll,8MI
Palio EX2p
Uno 1.04p
Voyage 1.6
Gol! 2.0 comp
Goll.6

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

Vermelho

Bege
Vermelha

preto
preto
azul

", brànca
cinza

preta
prata
Vermelho
Verde

branco
verde

praIa

BARRA VEIC�LOS

Branco

Preto

Prata

Prata

Branco

Azul

Branco

Verde

Preto

Preto
Prata
Prata
Azul
BordO
Azul
Azul

Rua: Angelo Rubini s/n. Barra do Rio CerraI'
Gol Plus 16V

Santana c/ ar + dir

Gol! GTI comp
Gol16V

S-10 Cabo Dupla 4x4 2.8 Executlve 2004

Celta 2p
Veclra GLS 2.2

Corsa Sedan Classic

Blazer OLX 2.8 4x4

Meriva 1.8 8v

Escorl Hobby 1.0

Escorl GL 1.6

Fiesla Class 4p
Escort L·

Toyota Bandeirante

2001

2000

1995

2000

2001

2000

2004

2000

2003

1994

1995

1999

1988

1999

gas

gas

gas

gas
dle

gas

gas

gas
die

Das

gas

gas

gas
ale

dle

vermelho

branco

branco

vermelho

prata
prata
cinza

preto
branco

prata
prata
branco

vermelho

prata
bege

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VE.CULOS
370-7516

A.rduíno
Veículos 371·4225

FINANCEIRA
V Votorantim I Finanças

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1.033 - Baependí

BrancaEscort GL 1.816V comp.
Corsa Wind 1.0 2p
Santana GLS compl. 4p
UnoSX1.0

Gol GL 1.8

" Gol Mi 1.0
, Chevette 1.6

Chevette Junior 1.0
Goll GL 1.8 compl.
Courler 1.6 GNV

Pampa L 1.8

HiluxSW4die

Verde

Prata

Azul

Branco

Azul

Cinza

Vermelho

Azul

Vermelho

Branca

Vermelha

Cinza

Vermelho

BordO

1999

2000

1992

1998

1992

1997

1986

1992

1995

2000

1994

1993

1996

Celta 1.0

Fiesta 1.0

Saveiro 1.6 AclGNV

Golll.0

00111.6

S-10 ACIOH

'Ranger XL klt gnv+ae+dh

Fusca 1.300 L

373-0806
373-1881

Celta 4p el ar
0011.8

Astra Sedam 1.8 GL eompl.
VectraOLS

Flesta Berson elOH
Flesta Berson cl Ar

Rlazer 2.4 compl + rodas

Cli04p
Meriva 1.8 compl
Ka 1.0 clopcionals
Seenle RT 1.6 eompl.
Megane RT compl.

<, Corsa Sedan (mod. Novo, ela.c/t.e/al)
s:

Corsa Sedan el ar /t.e/al 1.0

prata
branco

verde

branco

preto
vermelho

branca

cinza

prata
bordô

azul

bege
preto

..
,

Gol Limp/Des
Escort GL 1.6

Fiesta 4p c/ar.

Celta

Corsa

Vectra GLS compl
CBX Strada 200

Branco

Cinza

Prata

Prata

Verde

Bordô

Bordô

,
e.

03

96

99

97

03

03

01

03

03

98

00

00

03

00

2p

2p

4p 2003

2p 2003

2P 1996

2p 1995

2p

2p

2p

1995

1995

1983

Corsa Wind gas/4pllimp/desm/aq azul

CoroUa XLl16V gas/4p/compl. prata

branca

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

Gol GIll 1.0 8V branca

Pickup Corsa aVtrv/aq branca

Tipo 1.6 IE azul

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

Uno Mille EX 4p verde

2004

2004

2000

2005

1989

2002

2001

2003

1994

1995

2000

Prata
02/02

02/02

03/0.3

97/97

Baú

Chassi

Prata
VW 15.190 - 612 Chassi

Branco

Branco

Vermelho

Branco R$ 62.000,00

R$ 95.000,00

R$ 125.000;00

R$ 65.000,00

Branco

Branco

Azul

PROMOÇÃO DA SEMANA
Vermelha

Vermelha VW 8.150 Eletrônica - Okm. 04/04 Branca

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

"""""""'@"'ii"""'"'''' ""<''''�;;m8Iho
86 amarela
96 azul
91 cinza
98 branca
93 prela

I� C�:��a
98 vermelha

�� c::��.
90 vermelho
02 amarela
98 br.nc.
Dl branca
99 verde
77 minam
75 .ermelha
91 cinza
87 .ermelha
99 azul
65 amarela
86 cinza
86 verde
95 preta

�I C::�o�iI
89 azul
93 .ermelha

R$ 53.000,00

R$ 19.500,00

R$ 15.300,00

R$ 15.800,00

R$ 19.500,00

R$ 8.800,00

R$ 10.300,00

R$13.400,00

FRONTAL Veículos371·4570 / 376·2895

02

91

03

03

98

00

01

Golf 1.6 compl.
Golf 1.6
Kal.0 DI AR
Fiesta 1.0 4p
Corsa 1.0 2p
Escort 16V compl
Uno 1.0 2p
Uno 1.0 4p
D20 gabo Dupla
Monza 1.8 2p
S10 1.0 4p
Uno 1.0 4p
XR 250 tornado

Branco

Branca

.

Branco

Branca

Grand Blazer OLX 4.2 Ta Praia

Grand elaz.r OLX 4xl 8ranco

Branco

Branco

Prata

Branco

Branco

Praia

Branco

Branco'

Verde
Azul

Branca
Branca
Branca

Dourado
Branca
Dourado
Prata

.. Bordô
Bordô
Bordô
Branca

2003

2003

2002

2002

2001

2001

2001

2002

2001

1999

1999

1999

1999

1999

Ou I� V.clra 2.0·comp
e

Oos i rempr. HLX comp

GHV I Blazer Oll Exec. 4.3

BHV

I SI O 2.5 Delu•• comp

Oa. li Om8fl1 CD 4.1 .omp

Oa. W, Om8flo GLS 2.2 comp

Gas I Suprema GU"comp
Gas '�Alfa 164 comp

Ga. !! E800fl SW .omp

GHV If UOO 4.4 .omp

OHV I Fl000

.Dle !I Varlanl c/manual
iiGNV
i� Cara�an

OHV B Blazer 4.3 ••ecutlv.
�ill

Gol plus 16v c/opc. cinza 01

Gol plus 16.v AR/OH preta 01

Gol16V c/opc. verde 98

Palio Flre 4p c/ AR prata 04

Palio Flre 4p c/opc. bordo 03

Palio Flre 4p c/trio cinza 03

Palio EX F.ira 4p c/ AR preto 01

Palio EX 4p c/trio branco 99

Palio EOX completo azul 98

Scenlc RT 1.6 completo bege 02

Scenlc RT 1.6 compl_!lto prata 02

Clio 511.6 completo preto 01

Scenlc RXE(top de linha) cinza 01

Scenlc RT 1.6 c/ opc. verde 00

2001
2000

2002
2003
2001
2000
1997
2001
1989
1991
1994
1994
2002

Flesta completo vermelho 03

Flasta OH/trio branco 03

Flasta completo branco 03

Escort GlJ OH/ trio prata 00

Corsa Hatch(mod.noyo)complelo prata 04

Celta VHC 2p preto 03

Corsa 1.6 4p c/opc:. branco 02

Corsa sedan C/opc. branco 02

Corsa 1.6 4p cl opc. branco 00

Vectra GL completo prata 00

Rua Pref.Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

Cinza

Verde

Preta

Prelo

Cinza

Bege

Azul

Cinzá

Tempra compl
.

Vectra GL comJiI
lÍoll GTI comp
Monza cl ar + GNV
Audl compl
Gol 1000
Gol lODO
Monza compl.- ar
Uno.
Uno
Uno
Corsa Sedan C/ GI'IV
Corsa Super 4p
S-10 compl
Pampa.GL
Escort GL
Escort GL
Tauner Furgão
Carretlnha Baú,

97
97
95 ,

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

Azul

'Pralo

1998 Oas

1991 GNV

1997 DI.

1996 OHV

1995 ONV

1995 GNV

1995 OHV

1997 Gal

1993 . Dle

1989 Dle

1974 Gas

1987 Alc

.2000

Azul

Cinza

Preta

R$ 12.000,00
R$ 19.500,00
R$ 13.500,00
R$ 11.800,00
R$ 32.000,00
R$ 7.900,00
R$ 12;500,00
R$ 6.700,00
R$ 6.800,(10
R$ 4.800,00
R$ 9.000,00

. R$ 19.000,00
R$13.200,00
R$ 17.800,00
R$ 9.500,00
R$ 8.700;00
R$ 9.5�0,00
R$ 6.8rJO,00
RS 1,800,00

G
A
O

g
G
O
.OIGNV
G

:
A

g
O

fGNV
G
A
G
O
O
G
G
G
0I0NV

:
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6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

'1' s" t.1
A' ,anos �e gárantia

• .,1. � ,_ \.

"Mófuf;1:6 16\1 as/os, Ar�condicionado, Direção hidráulica,
.Air bag:puplo, Travas'e Vidros elétricos, Computador de

RAvis$ta 5 2.99 01,5);' bord�, "êa,i'nel{'M irístrume,ptos com fundo branco,
r ,SístemàCAR - travamento automático das portas
,

aos 6:�m/h, Fabricado no Brasil. + p.m. Frete incluso.
-".

'f:':it�a O,49� Ent. 50% +18x
'j ',.,

", 'f'

'Frete incluso para toda linha Renault

Para toda Unha Renault (exceto Authentique)

ClioAuthentique
Motor 1.0 8V 05/05 2P, Ar quente,
A Barras de proteção lateral.Faróis
"

T fi
. .

BLUMENAU
322·8800

'.'

V Rede Renaul!. Mais de 150 Concessíenârías no Brasil Vale do Itajaí e Litoral Norte de SC
;.

'.

",-i
"i

�

'V
.•

::i

ITAJAí
346·7400

JOINVILLE
435· 3700

JARAGUÁ
370·6006� Liberte��,

,�
t� �������".._��"::�='/.. '/__/��/#$W��-":':;';»W=�=�#"::=�=�

�. RENAUlT/l�u I!I'Ó''''''''''!''�', !";Ilo;'S"�:�I'tS"'Ori�".;.I"O"�.I"'iIOl Financeira Renanlt \--,
;� I' lado

�,
d. �S'" I.. ,.bd", 1«1,6"01 hd"j"" !euuI, 1";"..re 14h gniupe RCI Bangae !!"

����,_,__,,,,".='��1W���'======_'_ """������

(1) Para mais informações sobre preços e condições, consulte sua Concessionária Renault.(2) Taxa de juros;j:_ válida para a linha Clio 04/05 O Km (exceto ClioAuthentíque), nas seguintes condiçoes: financiamento pelo coe ('( Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% dovalor 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 Oia de Crédito,
Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito à análise e aprovação de cadastro, Taxa de
Abertura de Crédito (TAC) não' inclusa. As taxas poderão ser alteradas se houver mudanças significativas no
mercado financeiro, sem prévio avlso, (3) Válido para os veículos ClioAuthentique 04/05 e 05/05 em estoque nas

" conces�J9r.áriaf(4) Preço à vista sugerido do Clio Authentique 1.0 8V 2P 05/05, com frete incluso, semair bag
';C dupIO;;iÇ,Pl?S�lIdé1. Não estão incluses Os valores de Pintura Metálica e opcionais. Válido somente pára veículos
�: adqoirid.os.pela internet, com frete incluso para todo o Brasil. (5) Preço a vista do Scénic Hi Flex Série Limitada 1.6

16V'05!Pq".com'fteJe íncluso, cor sólida, Não estão inclusos os valores de Pintura Metálica e Opcionais. (6)
'f..

.

LicElncià(Qértp :Grátis para toda a Linha Renault ( exceto para linhaAuthentique) - esta promoção é valida de 10 a
:. 19 de mat,ÇO de 2005, Condlçôes válidas somente na data de veiculação deste anúncio ou enquanto durarem os

'i estoquesrFotos par.a,fins.publicitários,Alguns itens mostrados elou mencionadossão opcionais elou referem-se a

l,
versões espeçjficas!Modelos, códigos e valores estão sujeitos a alterações conforme política de comercialização

;.: da fábrica. A'Renauít reserva-se o direito de alterar as especificações de seus veículos, sem prévio aviso .

.,
Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags salvam vidas,

" '

TERÇA-FEIRA, 22 de Março de 2005

ou estrada 97/98. Tr: HONOA 150 - Vende-se, 9903-4060 ou 374- COMPRA·SE - Corsa ou

372-1580 ou 9995- 04, ou troca-se, Tr: 376- 1578, gol, 96 a 98. á vista. Tr:

1418, 3225. 374-5463,

BIZ - Vende-se, prata, 02.
R$ 4,100,00, lr: 373-
3479,

CG . Vende-se, Titan,
125, 01, cl partida,
vinho, R$ 3,700,00. Tr:
9973-0367,

YBR - Vende-se, 125, 02,
SCOTER - Vende-se, 97. Tr: 371-1335 ou 9953-
R$ 1,200,00. Tr: 370- 1446,
3044,

KAOET - Vende-se, GSI,
branco, cornpl, cl teto,
94, R$ 10,500,00, Tr:
9118-5474,

_ SPRINTER-
98/98,branco.
8598,

CBX - Vende-se, estrada,
99, R$ 4.600,00, Tr:
9973-8730.

SCOTER - Vende-se, 50
COMPRA-SE . Biz ou cc, 96. R$ 1.300,00, Tr:

Titan, 96 em diante, à 9132-7991,
vista, Tr: 9142-4641,

Vende-se,
Tr: 371-

AUOI - Vende-se, 99, R$
TITAN - Vende-se, ou tro- 34,500,00, Tr: 9969-

0T1 BD - Vende-se, pi ca-se, 01. Tr: 370-901 O, 4207.

trilha, à ale. R$1 ,600,00.
Tr: 376-2820.

CG 150 - Vende-se,
assumir financ. Tr: 376·
3225,

SEAT IBIZA - Vende-se,
01, motor, 1.0, 16V.
cornpl, R$ 20,500,00, Tr:
9983-2124,CG· Compra-se, 90 á 97,

XR 200 - Vende-se, verrn, C O M P R A - S E - pi
01/02, R$ 5,700,00. Tr: revenda,Tr:374-1117,

Até 200 mil si juros.

CRÉDITOS LIBERADOS
SEM BUROCRACIA,

PARA PESSOA FíSICA
OU JURíDICA.

CONSULTE-NOS!
* 5 MIL

prest. R$ 33,10

* 10 MIL
prest. R$ 66,20

* 30 MIL
prest. R$ 198,60

* 60 MIL
prest. R$ 397,20

Tr: (31) 3072-7552

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

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de CD
e Leitor de DVD

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

Um micro por aluno

Maquinas
Digitais

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

confiraesta novidade.

')Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 22 de Março de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 'I

* Tela colorida
* Agenda com 200

posições de memória no

TIMChip + 200 posições
de memória no aparelho
* Melodias

personalizáveis
" Jogos
* Alerta vibratório,
calculadora e relógio.

R$149,00
á vista ou

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

* Tela colorida
* Agenda telefônica com 200

posições de memória no TIMChip
+ 300 posições de memória no

telefone
* Câmera digital integrada
* Melodias personalizáveis
* Rádio FM integrado
* Viva-Voz integrado
* Personalizaçâo de capas
coloridas'
* Download de aplicativos e jogos
em Java
* Alerta vibratório, calendário,
calculadora com conversor de

taxas, cronômetro, despertador e
relógio
RS 498,00 á vista ou

1 + 9x R$ 48,80
. NO PLANO MEU SONHO

.

*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,
cronômetro, calculadora e relógio
R$ 399,00
á vista ou

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

REVENDA:

* Agenda telefôn'ica com 200

posições de memória no

TIMChip
* Jogos
* Calculadora
* Protetor de tela

R$149,00
á vista ou

1 + 9x R$14,90
NO TIM lIGHT
40 minutos por R$ 32,00
+ 40 minutos extras.
Se colocar em débito
automática

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

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

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

., Display de alta-resolução
* Agenda com 200 posições
de memória no TIMChip
+ 100 posições de
memória no telefone
* Melodias personalizáveis
* Viva-voz integrado
* Jogos
., Calculadora
* Despertador
R$ 248,00 á vista ou

1 + 91 R$ 24,80
NO PRÉ PAGO

I

I
I
!

.!
=-

8

r
•

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

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

Atendimento personalizado
Entrega gratuita

Atendemos atacado e varejo

EmBRlRGEnS

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

,

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

t'
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8 CORREl�_!�_O_po_'��---------_.---------------_._ .. __ .. ----t.1IJ't_

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

/ Recepcionista
/ Serviços de Limpesa e Conservação
;

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

SEGURANÇA ,E TRANQUILIDADE,
AHtu de� a.� eúI<t SeJ'l.� deS�de 4«a.&� �

'R�. �. em� C<JHt, et#t-� des� da. Aut<J.teó

DETETIVES PARTICULARES
Causas Civeis e Criminais. Comercio e Industrial,

Furtos e Roubos,caso extra conjugal e
, desaparecimento de Pessoas. COLOCAMOS PElíCULA, SOM,

ALARMES E AUTO-ELÉTRICA

Sigilo Absoluto

Fone:372-0556 ou 9912-8114

Atendimento 24 horas

370-0311 ,

R. Carlos Eggert, 650 - Vila Lalau
Jaraguá do Sul/SC

ASSISTÊNCIA TÉCNICA,
ESPECIALIZADA PARA

FERRAMENTAS ELÉTRICAS
E CORTADORES DE
GRAMA ELÉTRICO.

Rua Max Whilhem, 786C - 275-2671/9922-2925

�
REfRIGERAÇÕES
Consertos e Reformas

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

Condicionado, etc.

Tr: 275-0690 cl Bruno
9917·9859

Rua Gumercindo da Silva, 616 • Centro

Barão do Rio Branco, 620 - Centro

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 casais.
SIGILO ABSOLUTO

AGORA VOCÊ TEM DINHEIRO
FACll E SEM BUROCRACIA

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

Centro de Formaçãi.)
de Condutores"

.....

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Se qunda via

Fone (47) 374-0548 - autounica@pop.com.br
Rua: Mal. Castelo Branco, 1889 -.Schroeder'SC

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

99759646

�oo�e�� ,

Compactadores de )010 5erviíos comRetroescavaoelras

Coloca�o de Tubos de Concreto Tratores e Esteiras

Remc\âo de Rochas Caminn6es Basculantes

Orena�em Compressores de N
Pa�menlaíão cf l�otas loteamentos completos

H: \ílgando ,llellslin - Bae wlldi 275-1101/9104·2393

Consulle nossas oferlas
275-2124

i
Arranjos-Decorações-Buquês-Jard ins i

Augusto Flor i COM DISK ENTREGA os i

Técnico ; CESTAS:.CAEÉi.:DA MANHÃ!
9975-0045, r···················:······::·· :." : .. : : :·.d .. ::.. : .•.• : .•. :::.::.::·:;,.·.· •.• , E-mail: sergio.guima@ig.com.br

tFONE/FAX: 371-4051 CEL 9905-0202,
Rua Domingos da Nova, 227 '_ Centro _ Jaraguá do Sul/SCL Rua Epitáclo Pessoa, 555- Centro '-- -------__'

Rua João Planinchek. 27 - sala 3 - Jaraguá do Sul - se

0·Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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E AGORA, COM APENAS

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

E MAIS COMPLETO DIÁRIO

REGIONAL NA SUA CASA!

TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

TEM CULTURA,
-

E TEM MUITA INFORMAÇAO!
"

POR ISSO TODO MUNDO LE!

CORREIO DO POVO
P��1919

- -

- -

- -

-
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CLASSIMais

, troca-se por forno elét. ou

máq, de costura, Tr: 370-
1856,

CHIQUEIRINHO
Compra-se, de bebê. Tr:
376-2362:

ÁVIARIO - Vende-se, ou

troca-se por gado. Tr: COLCHÃO - Vende-se,
370-7438. magnético. R$ 1.000,00.

Tr: 370-7124.
APARELHO - Vende-se,
de som, Gradiente. Tr: COMPUTAOOR - Vende-
8811-2187. se, Pentium 200, monitor

17, kit multimidia. R.$
APARELHO • Troca-se, 800,00. Tr: 9934-0003.
de solda, compl. por
roçadeira. Tr: 370-7438.

SALÃO IDA UNISEX
x 2,00. bordo. R$ 60,00.
Tr: 371-6238.

Corte feminino/masculino
Estética completa

Massagem - Depilação
Manicure - Pedicure

Limpesa de pele
Novas linhas

Calterização
Oueratenização .

'

TECLADO • Vende-se,
Cássio. R$ 100,00. Tr:

9934-0003.

TELEFONE • Vende-se,
sem fio. Panasonic. R$
100,00. Tr: 276-0474.

TRAJE • Vende-se,
gaúcho, tam.38 compl.
Tr: 370-5491.Rua Victor Bramorski. 86. Centro· Massaranduba

Fone: 379·1078
TV • Vende-se, 14" .Tr:

376-4420.
COMPUTADOR· Vende-
se. R$ 450,00. Tr: 370-

R$ 500,00. Tr: 273.1165.APARELHO DE CD • 7315.
Vende-se. R$ 200.00. Tr:
370-2365 ou 9953-
6121.

MICRO K6 • Vende-se, VACAS • Vende-se, 3,
COMPRA.SE • Geladeira, HOME TEATHER· vence- memoria 96 MB. Tr: Jersey. Tr: 374·0222 cf
fogão, pia. Tr: 376-1903. se, cf 5 CX. de som, leitor 9903-0500. Roberto.

de cd. Tr: 8802-3688.

BICICLETA • Vende-se, FAX • Compra-se. Tr: MÁQUINA· Vende-se, de
Sundown, 18 marchas. 375-0130. costura zigue-zague. R$ RÁDIO • Vende-se,
Tr: 370-8615. 180,00. Tr: 371-8772. amador. R$ 1.100,00. Tr:

FILMADORA· Vende-se, 371-6238.
2 ou troca-se por . .

M3000. Tr: 276-2013.
MAQUINARIO· Vende-

se, compl. pf marcenaria. REPRODUTOR· Vende-

Tr: 376-2345. se, MP3, cf capacidade
128 mega.cf gravador de

MESA· Vende-se, de som voz. R$ 250,00. Tr: 8406-
2148.

BANNER • Vende-se, pf DORMITÓRIO • Vende
salão de beleza, cf se, compl. mad. maciça
suporte. Tr: 370-9209. cf detalhes empalhados.

Tr: 370-9391.

BALANÇA • Compra-se,
eletrônica cf mostrador DVD Vende-se. R$
digital. Tr: 371-8772. 200,00. Tr: 9934-0003.

BIFÊ Compra-se, DVD· vende-se, 0201.

quente cf 8 cubas. Tr: R$ 330,00. cf nota fiscal.
371-8772. Tr: 9979-5150.

BOX - Vende-se, pf ESCORRAS· Vende-se,
banheiro. 1,50 alI. R$ acima de 3 mts. R$ 1,30
180,00. Tr: 376-4420. cada. Tr: 372-0665.

CÃO· Vende-se, poodle,
macho, branco ct 3
meses. R$ 80,00. Tr:
371-8772. FREEZER • Vende-se,

vertical, cf 6 gavetas. R$
CÃO - Vende-se, filhotes 371-371-6238.

de maltês. Tr: 370-9062.

PALMEIRAS • Vende-se,
LIMPAMOS • Fitas de altas para jardim. Tr:
vídeo e tranformamos pf 9969-4207.
dvd. Tr: 371-8772.

VIDEO GAME· Vende-se,
Nintendo 6/4. ct 2

controle. R$ 250,00. Tr:
273-0779.

PLAY STATION • Vende-
MÁQUINA· Vende-se, 2

I Cf 25 d R$ VESTIDO DE PRENDA •

t'l' Shi S 'k' 1
se, comp . c s.

retnneas irna ell e
2500o.Tr:9132-8950. Vende-se, verde cf

conicalelra pf 8 cones. Tr: •
'

detalhes branco. R$
8808-5378.

PLAY STATION • Compra- 80,00. Tr: 371·5270.

se. Tr: 371-8772.MÁQUINA· Vende-se, de
lavar Muller. R$ 280,00.
Tr: 9132-9809 ou 376-
4420.

VESTIDO • Vende-se,

PLAY STATION • Vende. prenda. Tam. 36 e 38. Tr:

se, cf controle e cd's. Tr: 100,00. Tr: 371-1867.

370-6525.
VENDE·SE • Secadora,
cad. de refeição e de
bicicleta ínt a ntu."

R$150,00. Tr: 370-1856

VENDE·SE • Estante em

cerejeira, e mesa pf
centro cf vidro. R$
180,00. Tr: 371-6238.

cf 16 canais, Ciclotron.
GELADEIRA· Vende-se, R$ 550,00. Tr: 9983-

CELULAR· Vende-se, ou Cônsul, 300L. seminova. 2124.

senac

WALlTA • Vende-se,
Máster, serninova. Tr:

TAPETE· vence-se, 1,50 9969-4207.

(47) 275-8400

PROGRAMAÇÃO DE CURSO SENAC

GESTÃO E COMÉRCIO

Reuniões Produtivas 28/03 a 01/04 2a a 6a 19h às
22h R$ 125,00

Palestra: "Oportunidades de Emprego na àrea
Internacional".

31/mar 5a 19h às 22h Gratuita

Gestão de Pessoas 28/03 a 02/04 2a a 6a 19h às 22h
R$ 190,001 + 1 R$ 100,00

"

Interpretação e Implementação da ISSO 9Õ01 _

2000
I' 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 19h 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 19/04
2a a 3a 19h 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

Técnico 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 AlimentQs

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

INFORMÁTICA
Programação Java

14/03 'a 19/07 2a e 4a 18h30 às 22h R$ 1,800,00
1 +5 R$ 208,00

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 19h às 22h 1 +2 R$ 226,00

Operador de Microcomputador
Web Desing

Autocad 20 e 3D

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

TERÇA-FEIRA, 22 de Março de 2005

Representações Uda

CONSTRU

MAD"
CASASPRE·FABRICADAS

,
'<,

GUARAMIRIM - se
Rua: 28 de Agosto,3664 - Bairro Avaí
Fone: 047 373-2005

JARAGUÁ DO SUL - se
Rua dos Imigrantes,500 si 31 - Bairro Rau
Fone: 047 370-6103'RamaI31.
E.mail: casas@layout.arq.br

lmpíantando sele de qualidade

Cidadania
It:aliana

Montagem do processo
conforme o consulado.
Localizacão documentos

no Brasil e na Itália.

47 • 9147 6238

" ITAPEIVIIRIIVI
V, CARGÀS

projetooriundi@yahoo.com.br
ADMITE-SE CONSULTOR DE VENDAS

- Salário fixo
- Comissão sobre

resultado de vendas
.,: Área de atuação:

Jaraquá do Sul e região
_ Horário: 8h30 às 12h e

13h30 às 17h30.

É necessário possuir veículo para locomoção.
Contato através do telefone

(47) 334-2933
Curriculum para: reinert@itapemirimcorp.com"br '

COMPRO
CONSÓRCIO

CONTEMPLADO OU NÃO,
M�SMO EM ATRASO.

Pagamento a vista
em dinheiro.

Tr: (47) 522-0256
9968-0588

rau
eses

MENTOS PARA MATRíCULA
* Reservista
* RG e CPF _.,

* Título de Eleitor ou Protocolo
* Certidão de Nascimento ou Casamento
* Comprovante de Residência
* Fotos 3x4
* Histórico Escolar (autenticado)

ado válido pI Concursos,
Faculdades, etc.

'I' I'
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CLASSIMais
VENDEDOR EXTERNO -

Procura-se, ambos os

sexos. Tr: 370-6511.

VENDAS - Precisa-se de
rapazes até 30 anos. Tr:
376-0882.

-
AUXILIAR - Precisa-se,
de padeiro cl prática. Tr: ADMINISTRAÇÃO -

370-4299. Ofereço-me pI trabalhar,
cl formação. Tr: 9903-
0096.AÇOUGUEIRO - Precisa

se, e entregador ct

experiência. Tr: 275- BAIXISTA Procura,
3114. banda que toque, ragge

ou rock. Tr: 376-3755.

CABELEIREIRA - Contra-
ta-se cl experiência. Tr: CABELEREIRA - Ofereço-
376-2752.

me, ou mani�re cl 15
anos de profissão. Tr:

CABELEREIRA _ Precisa-
9905-2585.

se, cl 5 anos de DIARISTA _ Ofereço-me
experiência. Tr: 372- pI trabalhar, cl referência
0938. e exp. Tr: 376-0749.

CIRURIÃO DENTISTA - LIMPEZA - Ofereço-me,
Procura-se, p trabalhar pI fazer em cx. d'água. Tr:
p a r t i c u I a r o u c I 9103-9436.
convênios.

MOTORISTA - Ofereço
DIARISTA - Precisa-se, me, ou ajudante cl exp. e

pI periodo da manhã, 1 ref. Tr: 276-3462 ou

vez por semana. Tr: 275- 9962-8198.
2803.

MOTORISTA - Ofereço
DOMÉSTICA _ Ofereço- me, pI trabalhar cl
me pI trabalhar na parte categoria C. Tr: 273-

da manhã. Tr: 273-0780. 6595.

HOMENS _ Precisa-se, pI
MONTADOR - Ofereço

trabalhar em floricultura.
me, de móveis. Tr: 376-

Tr: 371-4051.
0679.

PEDREIRO - Ofereço-meMOTOBOY - Precisa-se, pI t r a b a I h a r. d e
cl moto própria. Tr: 371- acabamento. Tr: 8808-
7949. 2638.

PEDREIRO - Precisa-se, PEDREIRO - Ofereço-me,
e servente. Tr: 372-3214. pI trabalhar. Tr: 276-

0562.
TORNEIRO -' Precisa-se,
mecânico pI torno TELEFONISTA - Ofereço
c o n v e n c i o n a I d e me, ou secretária, aux. de

produção. Tr: 376-2224. 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, 6'65 - em

horário comercial.

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 errrternpo parcial ou
1500 a 3000 em tempo integral. Perfil:

Comunicativo e uma boa rede de contatos.

Tr: 9163-7298 ou 370-3423 (José e Vanessa)
NÃO SE TRATA DE EMPREGO

Recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

AUXILIAR DE PRODUÇÃO Todos os setores (ES JE)
AFIADOR DEFERRAMENTAS (6796 ES)
AUXILIAR DE CONTABILIDADE (7029/7030 JE)
ANALISTA DE LABORATÓRIO (7028 JE)
AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO (7021 ES)
AUXILIAR TÉCNICO (6800 ES)
AUXLlAR ADMINISTRATIVO (7081 7094 JE)
ALMOXARIFE (6949 ES)
ANALISTA DE NEGÓCIOS (Datasul) 7069 - JE
ASSISTENTE DEVENDAS (7086 JE)
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (7092 ES)
ANALISTA DE QUALIDADE (JE)
AUX. DEPTO PESSOAL/RH (7014 JE)
CALDEIREIRO ES
CHACREIRO (6916 JE)
CAMAREIRA (7014 ES)
COSTUREIRA (7053 JE)
COBRANÇA (7076 ES)
CONTAS A PAGAR (7077 ES)
COZINHEIRO (A) (7034 JE)
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS (7083 JE)
ESTILlSTA/MODELlSTA (7035 7058 JE)
ESCRITURÁRIO FISCAL (7036 JE)
ELETRICISTA MONTAGEM DE PAINÉIS 97082 JE)
ESCRITA FISCAL (7075 ES)
ELETRICISTA INDUSTRIAL (7106 JE)
FRENTISTA ( 7056 JE)
FRESADOR (6520 ES/6975 ES 7071 ES)
GERENTE DEVENDAS (7032 ES)
GERENTE ADMINISTRATIVO (7080 JE)
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6985 JE)
INSPETOR DEVENDAS (JE)
LAVADOR DE VEíCULOS (7055 JE)
MODELADOR (6637 ES 6973 JE)
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (ALlM. MEl) (7003 JE

7110ES)
MONTADOR COM CONHECIMENTO EM ELETRÔNICA

(6763 JE)
MOTORISTNCONTíNUO c (7097 JE)
MONTADOR INDUSTRIAL ES
MECÂNICO INDUSTRIAL - ES

-

OPERADOR DE OXICORTE (7051 JE)
OPERADOR DEAUTOCAD/ADM. - (71 07 JE)
OPERADOR DE TELEMARKETING (experiência mín. De 1

ano) (7046 JE)
OPERADOR DETORNO E FRESA (71 08 JE)
PROJETISTA MECÂNICO (7040 ES 7083 JE)
PROFESSORA DE INGLÊS (7012 JE)
PROFESSOR DE CONTABILIDADE (7054 JE)
PCP TÊXTIL (7059 JE)
PINTOR E AUXILIAR (7079 JE)
PEDREIRO (6962 JE)
REPRESENTANTE COMERCIAL (6812 JE)
RECEPCIONISTA COM AUTOCAD (6998 JE)
REPRtSENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO (7062 ES)
SERRALHEIRO - ES
SOLDADOR (6390JE/ES)
SUPERVISOR DE VENDAS (7041 JE 7078 JE)
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (MOVELEIRA) (7044 JE)
TORNEIRO MECÂNICO (6701 JE - 6974 ES 7109 ES 7102

ES)
TRAINEE ENGENHEIRO QUíMICO/ALIMENTO (7074 JE)

.

TECELÃO (EMENDADOR) - (7105 JE)
TÉCNICO EM ENFERMAGEM COM VEíCULO PRÓPRIO - (

7096 ES)
VENDEDOR (6919 ES/ JE)
VENDEDOR DE CONSÓRCIOS (6950 JE)
VENDEDORPRACISTA(6812 7007 JE)
ZELADORA(7091.JE)

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

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

COLOQUE SEUS ESTUDOS EM DIA

FAÇA AGORA O SUPLETIVO MICROLINS
- Ensino Fundamental da 53 a 83 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

,
.
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Cremes para
Gestantes

VICO�FARMA
elA E MANIPULAÇÃO

� r/.rT J1L<f:t' ;j�,uül(!/

387
,289· SI. 01
á do Sul· se

MUITO + SAÚDE
Produtos Naturais

[ntn'0i'il::Co, C�+:;nllJlf..l(\te :;t�x!;,�I.
[).�� ..mt.o)(ic<Â e l�(")rl:(Âlec(', o O,..\�çll1i<;!"TlC:

T�b d� r)€:pl'€'SSâo 'c r.�.t?'·���c em (��e"'Cll

MARILENE NEGHERBON

(47) 371-5176 ou 9118-8386

/\v. Cidúlio V:lrg3.�. 49 SaL! 105 . Em cima B;l!�co Unihanc()

V-t;Y_�
WING TSUN

ARTE MARCIAL CHINESA

.. A OPORTUNIDADE DE APRENDER A
RELAXAR EM SITUf.\ÇÕES

DE ALTO STRESS OU PRESsAo

* TÉCNICA DE DEFESA INtELIGENTE

*TÉCNICA SEM USO DA FORÇA FíSICA

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL
PELOS MESTRES DA ALEMANHA:

HANS·JÜRGEN REMMEL
ANDRÉAS GELLER

�HERBALIFE
PERCA PESO DEFINITIVAMENTE

O Peso e o corpo que
você sempre sonhou.

Programas projetados
individualmente.

Sem fome. sem stress,

".;sé'in deixar de comer o que gosta.

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

,----t.� VICO-FARMA
FARMACIA E MANIPULAÇAO

IO Trimestre 20 Trimestre

30 Trimestre -.,

(47) 275-6764
farmácia de manipulação
www.receituario.com.br

I!eceit'uário
s fjJ.a..sbi

CRMJSC 1242 - TEGO 030179
-

o SOBRAe!L 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Errdornetriose
RU3: Guilherme Weege, 50 -' SL .40(i

, .:1: .Q ..•.P..••.••�. ; •. <., •.� ..•..Z.g)ç . .l.·Z· º·5 .

!i(i.ina�q*{pi).h!j!(?;��mi·;1?úiJ4t,1·Yu.�.···�·9$(J]?··

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

TEMOS TRATAMENTO
ANTITABAGlSMO

i_ .... 9,9ºº=º��º1aI6:.º69ª

f'ARMACIA De
tlIAtlIPULAÇ40

ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE� �

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

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

0,

\1
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