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Torcedor brasileiro quer ver
Robinho jogando contra o Peru
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DESPERDíCIO DO DINHEIRO PÚBLICO

Abatedouro precisa RS 1 00 mil para funcionar
Prefeitura revela que o Abatedouro inaugurado às vésperas da eleição não tem verba no Orçamento 2005. São R$ 100 mil, para uma obra que custou cerc� de R$ 700 mil - PAGINA4

CONFUSÃO DE MANHÃ PÁSCOA

Alerta nas estradas num feriado

que promete muito sol nas praias

A chuva (foto) vai embora e o sol começa a firmar no
Litoral a partir de amanhã à tarde. Muita gente deve ir

para a estrada. A Polícia Rodoviária alerta para o

movimento de caminhões carregados de soja que vão
para o Porto de São Francisco do Sul. Em Jaraguá, a
celebração da Páscoa começa, com a tradicional

procissão nas grutas do Molha, amanhã bem cedo.
Este carro pegou fogo de manhã no centro. A Barão do Rio Branco ficou interditada por meia hora _ PAGINA 4 Saiba o que funciona noferiadão. - PAGINAS
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De volta ao normal
Providencial e acertada a

decisão do presidente Lula
de frear a reforma minis
terial. Além do duro recado
aos partidos que o pressiona
vam por cargos, em especial
o PP de Severino Caval
canti, pôs um ponto final nas

especulações acerca de

quem nomeia e exonera.

Lula deu mostras de que tem

aprendido com exercício
diário do poder, ainda que a

política exija jogo de cintura
e uma boa dosagem de
flexibilidade. Ao nomear o

deputado Paulo Bernardo

para o Ministério do Plane

jamento - um técnico na

área - e o senador Romero

J ucá para a Previdência
arrefeceu os ânimos do
aliados e calou a oposição.

Na edição de ontem, o

Correio do Povo criticou as

mudanças de rotas do PT e

a condução das negociações
partidárias com vistas à

reforma ministerial. Sugeriu

FRASES

à cúpula do partido o resgate
da trajetória ética e

compromissada com o povo

para retomar as rédeas da

situação. Todavia, em

nenhum momento o jornal
pretendeu ensinar o governo
como agir, tampouco fez
críticas infundadas. As
semanas de "frituras" de
ministros e de negociações

presidente Lula e na

avaliação do governo,
revelada em pesquisa do

Ibope divulgada na terça
feira, também é reflexo do
descontentamento do país
com a condução do processo
de 'reforma minis teriaI.

Assim, é lícito pensar, que as

"vozes roucas das ruas"
continuam fortes o suficiente

... A decisão de frear a reforma ministerial
foi extremamente importante para
recuperar o crédito e o respeito

com os partidos aliados,
oportunizando o ultimato do

presidente da Câmara dos

Deputados, Severino

Cavalcanti, permitiram as

ilações.
Não há como negar que

o período de incertezas e o

disse-que-disse contri

buíram para o aumento do
descrédito da população em

relação à classe política. A
queda na popularidade do

para se fazer ouvir pelos
governantes. E o jornal, na

condição de comunicador
social, tem a obrigação de

repercutir esse desejo.
Não obstante; é preciso

ressaltar que a dinâmica da

política e as amarras aos

organismos internacionais

impõem novos hábitos e

adequação da ideologia à

realidade do poder. Nada
além do permitido pela ética

e a responsabilidade, claro,
mas o suficiente para

assegurar a governabilidade
e as mudanças sem sobres
salto. A decisão de frear a

reforma ministerial foi
extremamente importante
para recuperar o crédito e o

respeito dos partidos e da

população. Numa só tacada,
Lula reordenou as peças no

tabuleiro político.
A nomeação de Romero'

[ucá mantém o PMDB no

governo e assegura o apoio
do partido. Quanto ao Pp, o
próprio Severino tratou de se

retratar e prometeu apoio a

Lula. Reiniciado o jogo,
espera-se que o país retome

o ritmo normal e renove as

esperanças da população. Na
outra ponta, cabe agora à

sociedade fiscalizar as

reações dos parlamentares,
em especial os do "baixo

clero", para que o processo
de retomada possa seguir
adiante.

"O que atrapalha a reforma não são as declarações do Severino,mas quem faz as negociações.O Planalto
foi vacilante, arrastou a reforma por cinco meses e provocou o desgaste dos partidos da base aliada':

•. José Janene, líder do pp na Câmara dos Deputados,minimizando os efeitos da declaração do presidente da Casa, Severino Cavalcanti,
sobre a decisão de Lula em adiar a reforma tributária

Mundo I Pessoas & Fatos I
... EQUADOR

Polícia reprime protesto
de parlamentaresdo país
A polícia equatoriana lançou bombas de gás
lacrimogêneo no Congresso para dispersar um
grupo de aproximadamente 40 parlamentares
que protestava contra a decisão do presidente da
Casa,OsmarQuintana, de encerrarabruptamente
a sessão no fim da noite, de terça-feira no

momento em que a oposição parecia prestes a

'Obter votos suficientes para frustrar a aprovação
de um candidato apoiado pelo governo ao cargo
de procurador-geral: Quintana primeiro desligou
a energia do edifício, depois, autorizou a entrada
da policia. A televisão mostrou imagens de

policiais lançando gás lacrimogêneo dentro do

Congresso sem luz.

... BÉLGICA

EU devevoltara vender
.

armas para aChina
Amanutenção pela União Européia do embargo
à venda de armas para a China é"injusto;declarou
ontem o chefe de política externa do bloco,Javier
Solana.A declaraçãovem à tona em ummomento

no quallrderes europeus estão sob pressão para
retardar o fim do embargo. Solana disse que o

bloco de 25 nações ainda analisa a questão, mas
"está a caminho de adotar uma decisão política
para resolvera situação injusta tantos anos depois':
A UE impôs o embargo em 1989, depois da

repressão promovida pelo governo chinês contra
ativistas pró-democracia na Praça da PazCelestial,
no centro de Pequim.

... PARAGUAI

Governo quero fim dos

depósitosna fronteira
o presidente dÓ Paraguai, Nicanor Duarte,
ordenou ao Exército a intervenção e destruição
dos portos e depósitos instalados no Rio Paraná,
fronteira com o Brasil, em uma medida
considerada de apoio à campanha contra o

contrabando impulsionada pelogovemobrasileiro.
O intendente (prefeito) da Ciudad dei Leste,Javier
Zacarías,disseque a decisãodeDuarte inclui ainda
uma ordem à Direção deMigrações paraguaia no
senti-do de que expulse os trabalhadores

brasileiros, empregados no comércio. Estes

trabalhadores, cerca de dez mil, cruzam

diariamente a fronteira para ocupar seus postos
como dependentes do comércio.

... ARGÉLIA

Presidenteda Líbia faz
duras críticasàONU
o líderda Libia,MuammarKadafi, durante reunião
de cúpula de países árabes, realizada em Argel,
chamou israelenses e palestinos de idiotas por
defenderem a criação de Estados independentes.
Disse que o Conselho de Segurança da ONU é
uma organização terrorista. Kadafi discursou no

\

segundo e último dia da cúpula. O líder libio fez
uma série de queixas do mundo árabe a respeito
das relações internacionais. O dirigente disse que
o mundo deveria agradecer à Síria por manter a

paz no Líbano e argumentou que o chamado
"terrorismo islâmico" é resultado, principalmente,
da arrogância cultural do Ocidente.

",IRAQUE

AtaqueemTikrit deixa
80 resistentesmortos
Um total de 80 integrantes da resistência iraquiana
morreram em ataque lançado por soldados

iraquianos edos Estados Unidoscontra um suposto
campo de treinamento ilegal perto da cidade de

'

Tikrit. O ataque começou na terça-feira e durou
até a madrugada de ontem, na zona de AI Helwa.
"Nessa área houve uma batalha que durou 17

horas e terminou coma morte de 80 insurgentes;
informou o comando militar estadunidense, sem
mencionar possíveis baixas entre os soldados

iraquianos ou dos Estados Unidos. O ataque
aconteceu menos de 24 horas depois da morte

de 17 supostos rebeldes em outro confronto.

.... ISRAEL

EUA pedem o fim da

expansão das colônias
Dois enviados. especiais dos Estados Unidos
reuniram-se ontem com o primeiro-ministro
de Israel, Ariel Sharon, para conversar sobre os

planos de expansão do maior assentamento

judaico da Cisjordânia, numa medida que viola
um plano de paz em vigor. Parlamentares
israelenses disseram que o governo Sharon
reativou um antigo plano de construção de 3,5
mil novas unidades habitacionais no entorno

do assentamento judaico de Maale Adumim
onde vivem cerca de 30 mil colonos. Segundo
os deputados, o objetivo seria cercar Jerusalém
Oriental, um setor tradicionalmente árabe, de
bairros habitados por judeus.
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SUA OPINIAo

Jovem na Política

Fernanda KlitzkeWitkowsky*

A cidade que contempla nomes precoces na área comercial,
industrial, na área esportiva, cultural e mesmo na administração
pública; hoje, encarrega-se tambémde idealizar os ideais jovens no

campo político.
Denota-se o interesse juvenil pela busca do justo e do certo,

pela busca da democracia e do respeito, percebe-se a ânsia em ver

concretizado sonhos de moralidade e de ver na prática a aplicação
de todos os conceitos até então recalcados, aplacados pela voz do
habitual.

Abandona-se aqui a confusão perpetrada por aqueles que
insistem em vincular a adesão partidária, às preferências particulares
(futebol, negócios, comércios ... ), abandona-se os clichês, o
comodismo e os chavões inconfundíveis da política tradicional e
implanta-se, no tempo presente, desde já, a imensa vontade de

concretizar, progredir, realizar e agilizar. Verbos inspiradores dessa
nova (em todos os sentidos da palavra) categoria política.

Alguém já dizia: o jovem pensa que é imortal! E ainda que não

seja, o presente momento político tende a proporcionar a

imortalidade das idéias, a eternidade das novas obras, dos novos
mec�nismos; esse é o ressuscitar dos sonhos puros proporcionado
pela inserção do jovem na política Jaraguaense'.··

.....

*Fernanda KlitzkeWitkowsky, assessora parlamentar

Cinema catarinense, o
esfacelamento anunciado

Tadeu Santos e Sander Hanh *

Quando achávamos que o governo Arnin não foi bondoso o

suficiente para com a cultura barriga verde, o atual governador Luis
Henrique Silveira, consegue ser perverso e cruel, principalmente
com as produções cinematográficas catarinenses, só comparado com
o famigeradoCollor deMello, que acabou comoCinemaNacional.

O edital criado pela LeiNo. 12.241, de 23/05'(2002, que instituiu
o prêmioCinematecaCatarinense através da FundaçãoCatarinense
de Cultura /FCC, estava sendo o grande fomentador das produções
cinematográficas nonosso estado, colocando omesmonum patamar
d� nível competitivo com os outros estados. A existência do edital

proporcionava geração de empregos e motivação aos cineastas

catarinenses, que agora foram aniquiladas pelo governador numa
ação administrativa negligente e irresponsável,mostrado despreparo
na condução das questões culturais .

Como o Senhor Governador pagará por este grande prejuízo
cultural causado pelo não repasse dos recursos já aprovados por lei,
para vários projetos habilitados anteriormente (2002) e também como

irá responder pelo descumprimento do não lançamento do edital
(2003 e 2004), quando deveria comoChefe de Estado, ser a primeira
pessoa a dar exemplo de cidadania e responsabilidade administrativa.

Entendemos que o responsável pelo não cumprimento da lei
deve ser julgado pela justiça, por isso encaminhamos esta denúncia
aoMinistério Público para que promovam uma AçãoCivil Pública
contra oGovernador Luis Henrique da Silveira, responsável pela
deséstruturação doCinemaCatarinense.

Decididamente amantes da Sétima Arte.

*Tadeu Santos de Araranguá/SC e Sander Hanh de Criciúma/
SC - Documentaristas Experimentais

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Rornan, O Jornal Correio do Povo se reserva o dlrelto de
fazer os cortes exigidos' para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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� Feriado
A Câmara de Jaraguá do Sul antecipou
para as 11 horas de hoje a sessão
ordinária desta quinta-feira.
Regimentalmente, as reuruoes

semanais acontecem às segundas e

quintas-feiras às 1 9hl S. Mas para
permitir que os nobres vereadores
possam viajar no feriado de Semana
Santa, o horário da sessão foi alterado.
É verdade que não é a primeira vez

nem será a última, mas que é um

privilégio para poucos, não resta a

menor dúvida. Para os mortais comuns,
o feriado é só na sexta-feira.

� Aliás
Os tribunais de todo o país entraram

em recesso ontem e só voltam ao

trabalho na semana que vem. Em

Jaraguá do Sul, no entanto, as togas só
vão para o armário a partir de hoje,
quando começa o feriadão de Páscoa
no fórum local. Com certeza os

processos estão em dia.

Já na Prefeitura, o feriado será somente
na sexta-feira, como todo mundo. Para

desgosto de muitos funcionários
públicos, acostumados aos pontos
facultativos decretados sistematica
mente na administração anterior.

� De carona
o vereador Eugênio Garcia (PSDB)
sugeriu à Câmara de Jaraguá do Sul que
convide o deputado federal Carlito
Merss (PT) para discutir a Medida
Provisória 232, da qual o parlamentar é
o relator. A iniciativa seria merecedora
de elogios se fosse original e guiada
por objetivos outros que não o de
mostrar serviço.
A Acijs (Associação Comercial e

lndustrial de Jaraguá do Sul) já convidou
o deputado para debater a MP-232, que
se prontificou a vir. A tentativa.em tirar

proveito da situação pegou mal.

QUINTA-FEIRA, 24 de março de 2005 POLíTICA

� Ah,o poder
A briga entre a Coca-cola e a Dolly deve
ganhar visibilidade, Depois de mais de

'

um ano de pendenga judicial, a Câmara
dos Deputados determinou à Receita
Federal que apure as denúncias de

desvios de bilhões de reais da
multinacional.
O processo movido pela Dolly envolve
espionagem, ameaças, sabotagem,
corrupção e outras ilegalidades, Apesar
de já ter passado pelo Cade (Conselho
Administrativo de Defesa Econômica)
e Polícia civil, continua desconhecido
do distinto público, Por que será?

� Vans
A Prefeitura deve receber nas

próximas horas pedido do Núcleo
Setorial deTrânsito da Acijs/Apevi para
adiar em um ano a renovação da frota
de Vans de empresas que fazem

transporte na cidade. Pela norma, os

veículos fabricados em 1999

deveriam ser trocados por novos este

ano, quando vence o períddo de seis

anos, Se a Prefeitura fizer pé firme,
muitas empresas devem passar por
dificuldades financeiras porque estão

sem capital de giro para fazer a

renovação da frota.

ELEiÇÕES 2006

sonhados por Lula para compor o
Ministério, e da notícia de de que
o deputado federal João Pizzolatti
(PP) disputava uma das vagas,
Com a mulher ou o PP no Governo,
Amin seria aliado do Planalto e de
todas as benesses que isso traz:

cargos, liberação de verbas para o
Estado e tudo o mais que faria o

governador LuizHenrique contrair
uma enorme dor de cabeça.

Agora, fica tudo como dantes
no quartel de Abrantes: Luiz

Henrique fechado no apoio a: uma
, 'Utópica

'"

candidatura '; do

governador gaúcho Germano

Rigotto (PMDB), o que é uma

posição extremamente confortável
porque abre uma grande margem
de negociação para 2006. EAmin,
apontado ontem como líder na

pesquisa para o Governo do Estado,
firma mais ainda sua posição de
candidato e de oposição a LHS,
como repisou na semana passada
em Jaraguá do Sul.

Res ta saber como se

comportarão os deputados federais
do PP catarinense que serão alvo
do Palácio do Planalto, na

tentativa de recompor a base
aliada. Se derem um passo para o

lado de Lula, podem estar dando
um passo na direção de Luiz

Henrique; se ficarem onde estão,
agradam Amin mas perdem
qualquer chance de exercer a

influência necessária junto ao

Governo Federal para atender as

regiões que representam.

das vagas de cargos comissionados
foram transformadas em funções
gratificadas 'e os funcionários que
não se enquadrassem nesse perfil
deveriam ser substituídos. Na SDR
de Jaraguá do Sul, é o caso das
gerências de Saúde e Admi

nistração.
Por indicação de Schroeder, a

ex-secretária de Saúde Aline
Mainardi (PMDB) assumirá a

gerência de Saúde no lugar gt;
Gertrudes Alberton (PMDB). A
gerente de Planejamento pe�ma
necerá a contadora Fabiane
Schmitt (PSDB) e aGerência de

Educação continua sob o comando
da servidora de carreira Deni
Rateke (PMDB). Já na Gerência
de Administração sai Valmor

Recuo de Lula terá reflexos
no cenário político estadual

Luiz Henrique: melhor com a paralisação da reforma

Amin: decisão do presidente significa se afastar de Lula

Secretaria de Desenvolvimento Regional terá novos gerentes
. Heins para entrar Dilane
Henschel, indicada por Jaraguá
do Sul.

Além de reduzir de oito para
quatro gerências, a secretária

também lembrou que serão

implantadas cinco coordenações
de ações sociais e geração de

empregos, que funcionarão
através de contratos de gestão
temporários com gerentes ou com
outros servidores públicos. "Não há
necessidade de serem específicos.
São programas que englobam a

geração' de emprego e renda, o
desenvolvimento sústentável e a

capaci tação profissional",
explitou.

CASAN - Na reunião Con
selho de Desenvolvimento

Regional, o superintendente
regional da Casan Vilson Renzetti
apresentou as ampliações feitas
pela companhia na rede de
abastecimento de água e outras

obras realizadas na microrregião.
Renzetti revelou que o governo
estadual pretende investir 390
milhões de dólares na ampliação
da rede de esgoto. A companhia
enviou projeto ao Banco [bic, no
Japão, para conseguir o emprés
timo. "O projeto será dividido em

duas etapas: primeiro para
implantar a rede em 50% do
Estado e, numa segunda etapa,
estender para 75%", disse,
acrescentando que não há
previsão para começar a amplia
ção da rede de esgoto. (CTi)

MOSAICO�MAURILlODECARVALHO-------------------'----'

FERNANDO BOND
EDITOR-CHEFE

� Para Luiz Henrique
e Esperidião Amin a

atitude do Lula muda
o quadro desde já

}ARAGUÁ DO SUL E

FLORIANÓPOLIS - A decisão do

presidente Lula de parar a reforma
ministerial por 'conta das ameaças
que recebeu do presidente da
Câmara-dos 0ep\itáHbs, Sevetíno'
Cavalcanti.vte'râ reflexos na

política de Santa Catarina. O

primeiro deles: o Pa:lácio do,
Planalto começa hoje a "a:tacar"
os parlamentares do PP (partido do
ex-governador Esperidião Amin)
para levá-los a outros partidos que
sãomenos agressivos na barganha
por cargos públicos. Ontem em

Brasília os analistas apostavam que
um desses partidos escolhidos pelo
Planalto é o PL, do vice-presidente
José Alencar e do prefeito Moacir
Bertoldi.

Mas o principal reflexo que a

atitude do presidente terá no

Estado será a redução do fosso que
atualmente o separa do governador
Luiz Henrique e a ampliação da
distância que tem com relação a

Amin. Esta distância andou bem
curta nas últimas semanas,

especialmente pela especulação de
que a ex-prefeita de Florianópolis,
Ângela Amin, era um dos nomes

Lula inicia hoje série de
encontros com aliados

BRASÍLIA - Aliviado com o

fim das tensões que tomavam

conta do Planalto nas últimas
semanas por causa das pressões
pela reforma ministerial, o

presidente Lula inicia hoje uma

série de reuniões com os partidos
aliados. Com isso, quer dar início
à nova fase de relação com o

Congresso e com os par
lamentares que têm se queixado,
desde o início do governo, do
tratamento que recebem de

Lula, do Planalto e de vários
ministros. Lula se encontra, no

Palácio do Planalto, com

lideranças do PTB no Senado e

na Câmara.
O segundo encontro deverá

ser realizado com o PL, do vice
presídénte José Alencar, em data
a ser definida. Inicialmentefa
reunião deveria acontecer hoje,
mas foi adiada por falta de

espaço na agenda do presidente.
Além de ser uma antiga
reivindicação dos parlamentares,
essas reuniões sempre foram
muito defendidas pelo ministro
da Articulação Política, Aldo
Rebelo, que quase deixou o cargo
na reforma.

Depois de conversar com os

partidos, separadamente, Lula
deverá promover reuniões com

o Conselho Político que é

integrado pelas lideranças dos

partidos. Desta forma, selaria
uma relação institucional com
estes partidos, para tratar de
interesses do governo e do País.

Da mesma forma, atenderia
a um anseio dos deputados e

senadores que, por serem de

legendas que integram a base
aliada, querem se sentir

participantes efetivos do

governo. O passo inicial para eles,
.

conforme têm feito chegar
recados ao Planalto seria ter

contatos mais diretos com o

presidente e com os ministros.
Somente agora, com os

últimos acontecimentos, o recado

que veio com a eleição de Seve
rino Cavalcanti para a presidência
da Câmara foi entendido e

digerido. Como o governo tem

uma maioria vulnerável e pastosa
na Câmara, apesar de PT ser o

maior partido na Casa, mas

minoria no Senado, o Planalto
parece, finalmente, com essas

reuniões com os partidos e maior

entrosamento com os parlamen
tares exercitar a tão desejada e

esperada coalizão partidária, para
garantir a governabilidade.Destã--'"
forma também, auxiliares do
presidente entendem que ele

poderá isolar o deputado Severino
Cavalcanti e o Pp.

• Lula se encontra, no

Palácio do Planalto, com
lideranças do PTB no

Senado e na Câmara.

• O segundo encontro
deverá ser realizado com

o PL, do vice-presidente
José Alencar, em data a

ser definida.

• Auxiliares do presidente
entendem que ele poderá
isolar o deputado

. Severino Cavalcanti e o PP.

CORUPÁ - A partir da próxima
semana, a Secretaria de Desen
volvimento Regional de Jaraguá
do Sul terá novos gerentes de
Saúde e Administração: Aline
Mainardi e Dilane Zonta

Henschel, ambas do PMDB. O
anúncio foi feito ontem pela
secretária de Desenvolvimento

Regional Niura dos Santos

(PSDB), que antecipouos nomes
durante a reunião do Conselho de
Desenvolvimento Regional,
realizada em Corupá.

A troca de nomes já estava

prevista por causa das exigências
da Reforma Administrativa do
Governo do Estado, aprovada mês

passado pela Assembléia Legis
lativa. Com a nova proposta, 30%

I"

Niura antecipa nomeação e anuncia nomes dos quatro gerentes
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Na manhã de ontem o Fiat Fiorino, placa LYJ 2897 de
Guaramirim, pegou fogo no sinal da rua Barão do Rio Branco
com Marechal Floriano Peixoto. O motorista, Paulo Henrique
Schereder, 23 anos, conseguiu sair a tempo.
Os Bombeiros Voluntários foram chamados para apagar o

incêndio e a Polícia Militar interditou o trânsito no local por
causa do vazamento de gás natural usado no carro. Segundo
o sub-comandante dos Bombeiros, Fabiano Cândido, a rua teve
que ficar interditada por meia hora até a chegada de um

técnico que fechou a válvula de segurança do tanque de gás.
"A válvula de segurança do cilindro não pode ser fechada,
manualmente" por isso não pudemos impedir o vazamento':
Quando se trata de gás natural, há perigo de intoxicação e

explosão. A provável causa do incêndio é uma falha mecânica
ou elétrica. "Só depois da perícia podemos dizer o que houve';
disse Cândido.

Preocupação com Juros dos
EUA pesa e dólar sobe 1,89%

DA REDAÇÃO - O dólar
fechou ontem em alta de1,89%,
cotado a R$ 2,749. A alta reflete
as preocupações dos investido
res com a elevação dos juros nos
Estados Unidos. Na máxima do

dia, o dólar subiu 2,11%, para
R$ 2,755. O Banco Central não
realizou leilão de compra da
moeda àmericana pela quinta
sessão consecutiva.

"Com o aumentó de juros
norte-americanos, era de se

esperar que o dólar ficasse mais

pressionado", disse José Roberto
Carreira, gerente de câmbio da
corretora Novação. Na terça
feira, o Federal Reserve elevou
a taxa básica de juros norte

americanos para 2,75%, em

linha com o previsto. Em seu

comunicado, o Fed reiterou que
o aperto monetário será "come

dido", mas citou aumento nas

pressões inflacionárias.
Analistas acreditam que o

comentário sobre a inflação
pode significar um ritmo mais

agressivo de elevação dos juros
à frente.

Logo após o anúncio do Fed,
o dólar valorizou-se em Wlação
às outras moedas e o ren

dimento dos títulos do Tesouro
dos Estados Unidos também
aumentou. O mercado de dólar
à vista no Brasil já estava

encerrado quando o Fed

divulgou a decisão, mas as taxas

no mercado futuro avançaram.
A divulgação da inflação nos

Estados Unidos acima do
previsto reforçou as preocu
pações dos investidores com os

juros norte-arnericanos.O índice
de preços ao consumido subiu
0,4% em fevereiro, enquanto o

núcleo avançou 0,3%.
O risco Brasil, medido pelo

banco JP Morgan, subia 16

pontos para 461 pontos-básicos
sobre os Treasuries.

41 - 48 - 54 29 - 76

concurso: 503 concurso: 03919
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Orçamento não prevê verba
para abatedouro inaugurado

MARIA HELENA MORAES

� Um investimento
de RS 700 mil fica
parado porque
obra foi esquecida

]ARAGUÁ DO SUL - A
Prefeitura hão tem data
definida para o funcionamento
do abatedouro de gado e porcos,
no Jaraguazinho. A obra foi

inaugurada em julho do ano

passado, mas até agora nenhum
animal foi abatido. Faltam R$
100mil para ii instalação de uma
nova rede de energia elétrica (a
que foi instalada não é
suficiente), construção de uma

rampa de lavação de caminhões,
instalação de guinchos e balança
elétrica e outros equipamentos
menores.

O secretário de Produção,
Leônidas Nora, disse que já está

sendo providenciada a licitação
para a adaptação da rede de

energia, mas o resto vai ser feito
na medida em que a Prefeitura
tiver recursos. Como o dinheiro

que falta não consta no

orçamento deste ano, o

funcionamento do abatedouro
es tá comprometido. "Vamos
terminar a obra na medida que
tivermos condições", afirma
Nora.
A veterinária Cláudia

Regina Guebert explica que a

liberação por parte doMinistério
da Agricultura depende da
conclusão da obra. Depois da

inauguração, fiscais do Serviço
de Inspeção Federal visitaram o

abatedouro e constataram que
ainda havia obras faltando. De
acordo com Cláudia, já foram
investidos cerca de R$ 700 mil.
Parte do dinheiro veio do
Go'verno Federal e o' resto da
Prefeitura. A capacidade do
abatedouro é para 60 bois e 300

porcos por mês.

Enquanto os integrantes da

Associação dos Abatedouros

esperam a conclusão da obra, a
população de Jaraguá do Sul

aguarda por outra obra

inaugurada antes das eleições e

que ficou parada desde
dezembro por falta de dinheiro.
O funcionamento do Centro
Vida foi prometido para 30 dias
no início desta semana pelo
secretário de Saúde, Alfredo
Guenther, Tanto o abatedouro

Abatedouro: obra abandonada, dinheiro jogado fora

como o Centro Vida deveriam
estar funcionando desde o ano

passado. O Centro Vida já
consumiu quase R$ 1 milhão.
Parou por falta de pagamento
para :;J. empreiteira De Faria

Construções. De acordo com o

secretário de Saúde, a obra seria

retomada essa semana. Foi o que
aconteceu, mas apenas um

operário está trabalhando no

local.
, y' ,', "" '
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Professores aprendem para dar
aulas sobre índios guaranis

FWRlANóPO!.is - Produzir textos
e promover a leitura em Língua
Portuguesa sãoobjetivos do Curso de
Formação que aSecretaria de Estado
da Educação, Ciência e Tecnologia
promove, na próxima semana, para
35 professores Guarani de Santa
Catarina. A capacitação inicia na
segunda, dia 28, e se encerra na sexta
feira, dia IOde abril, no PalmasParque
Hotel, emGovemadorCelsoRamos.

A formação para professores
Guarani de Santa Catarina, Paraná,
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São
Paulo eRioGrande doSul, foi iniciada
'em 2003. O objetivo é capacitar os
educadores das escolas indígenas na
perspectiva de implementar um
currículo diferenciado para a

Educação Escolar Guarani.
Segundo a coordenadora do

Núcleo de Educação Indígena da

Secretaria, JaneMora, a formação em
nível médio contempla o modo de
vida Guarani e possibilita ao cursista
estabelecer os pontos de contato e de

distanciamento entreo conhecimento
deste povo, com o dos outros povos
indígenas e não índios.

A próxima etapa presencial
acontece, no mesmo local, de 11 a 15
de abril. AlémdoMEC (Ministério da
Educação) e das secretarias estaduais
de educação dos seis estados, a Funai
(Fundação Nacional de Amparo ao

Índio) participa do projeto - que

proporcionará, até 2007, mais de cinco
'

mil horas/aula, divididas nas

modalidades presencial e a distância.
Os temas abordados durante a

capacitação abrangem desde a

importância do conhecimento da
história até o registro e planejamento
no contexto escolar Guarani.
Atualmente Santa Catarina possui
133 professores índios no ensino

fundamental, contemplando as

etnias Guarani" Xokleng e

Kaingang. Deste total, 35 professores
at�am em dez escolas Guarani,
abrangendo 158 alunos das séries

iniciais.
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Paraguai manda destruir os

portos na fronteira com Brasil

DA REDAÇÃO - O presidente
do Paraguai, Nicanor Duarte,
ordenou ontem ao Exército a

intervenção e destruição dos

portos e depósitos instalados no
rio Paraná, fronteira com o

Brasil, em uma medida conside
rada de apoio à campanha
contra o contrabando impul
sionada pelo Governo brasileiro.

O intendente (prefeito) da
Ciudad dei Leste, Javier
Zacarías, informou que a

decisão de Duarte inclui ainda
uma ordem à Direção de

Migrações paraguaia no sentido
de que expulse os trabalhadores
brasileiros, empregados no

I

comércio.

Estes trabalhadores, cerca
de 10 mil, cruzam diariamente
a fronteira para ocupar seus

postos como dependentes do
comércio. Inúmeros revistas
com a presença de promotores
da Ciudad dei Este (330
quilômetros da fronteira com

Foz do Iguaçu) foram regis
tradas nesta quarta-feira.

"Agora o Brasil já não pode
dizer que apanhamos da
ilegalidade", destacou o

intendente Zacarías, que
classificou de hipócrita a atitude
do Governo brasileiro de
restringir a passagem de mer

cadorias. O chefe da'comu
nidade e os representantes das

forças vivas da região do Alto
Paraná visitarão o presidente
Nicanor Duarte para lhe pedir
a intermediação ante o Gov�rno

do Brasil 'com fim de obter um
alívio dos rigorosos controles do
outro lado da fronteira.
A Polícia brasileira e o Escritório
de Rendas (encarregado da
alfândega) bloquearam há mais

de duas semanas a passagem das
chamadas sacoleiras (pequenos
contrabandistas brasileiros) com
mercadorias no Paraguai.
A medida já produziu perdas
importantes no comérci.o

fronteiriço, da ordem de 12
milhões de dólares, segundo
autoridades alfandegárias. ,

O administrador da

Alfândega da Ciudad del Este,
Elio Cabral, disse que há uma

ordem estrita para impedir o

trânsito irregular de cigarros até

o Brasil. Funcionários da

alfândega, apoiados por
militares e policiais, recolheram
todos os cigarros que estavam

preparados em plena rua para
serem con t r ab a nd e a do s ao

Brasil.
Pelo menos 15 jovens, em sua

maioria adolescentes, foram
,

detidos.
O Executivo paraguaio

anunciou a criação de um fundo
de compensação para ajudar os
paraguaios que ficarem sem

trabalho na Ciudad dei Este
devido ao controle imposto pelo
Brasil ao comércio de alguns
produtos da zona franca'. O
dinheiro virá do Ministério da
Fazenda, de Itaipu e não é

descartado que do próprio
Governo brasileiro. Os guaranis estão espalhados hoje por todo o Estado
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SEMANA SANTA

Feriado de sol emuitomovimento nas estradas
Com a tradicional procissão nas grutas do Molha que

percorre as estações da Via Crucis, lembrando o calvário de

Jesus Cristo, começam às Sh de amanhã as celebrações da

Páscoa. Logo em seguida, às 6h, outra procissão sai da Matriz
de São Sebastião, no centro. A previsão é de sol,
especialmente no sábado e por isso a Polícia Rodoviária -

prevê um grande movimento nas estradas já a partir do
final da tarde hoje. Ontem às 18h a Polícia Rodoviária
Estadual abriu a Operação Páscoa e à meia-noite a Federal

começou a Operação Semana Santa. O maior perigo é para
o motorista que vai para São Francisco do Sul por causa da
fila de caminhões carregados de soja que estão parados no

acostamento esperando pela vez no porto. Saiba o que
funciona e o que não funciona durante o feriadão, os plantões
das farmácias e hospitais, o comércio e os serviços públicos
essenciais. Ontem ainda choveu forte, mas o sol vai voltar aos poucos ...

Chove amanhãmas o calor deve Muito cuidado: caminhões em fila
tomar conta do fim de semana

jARAGUÁ DO SUL E

FLORIANÓPOLIS - O feriadão em

Jaraguá do Sul e região vai ser de sol
com pancadas de chuva na Sexta
FeiraSanta e o sábado e domingo de
Páscoa devem ser de sol commuitas

nuvens. O calor cede só um pouco
com relação aos últimos dias: hoje a

máxima deverá ser de 26 graus,
amanhã 29 e no sábado e domingo
aumenta para 30 graus.

Para quem vai às praias, fim de
semana de sol a partir de sábado, mas
não chove muito na sexta-feira.

Florianópolis, Balneário Camboriú,
Barra Velha e São Francisco do Sul
têmpraticamente amesma previsão,
com a temperatura se elevando a

partir de sábado para 29 graus.
A situação fica diferente para

quem vai viajar para a região de
Blumenau e para o Sul do Paraná.
No Vale do Itajaí, muito calor

acompanhado de chuva. Na sexta

feira, a temperatura vai a 31 graus e

no sábado sobe para 32. A previsão
para Curitiba e Sul do Paraná é de

temperaturabemmais baixa,Na sexta
feira, sol com pancadas de chuva, com
temperaturaentre 17 e 27 graus.Eno
sábado, solcommuitas nuvens, com a

mesmamínima emáxima.

Para quem viaja para -outros

Estados: São Paulo (Capital), fim de
semana de chuva; PortoAlegre, sol,
com temperatura entre 16 e 27 graus.

Farmácias:
Catarínense (em
frente ao Corpo de
Bombeiros):
Funcionanonnal,
24h por dia

tomamacostamentos daBR- 280

}ARAGUÁ DO SUL - Quem vai

passar o feriado emSão Franciscodo
Sul e praias como Barra do Sul e
Enseada precisam tomar muito

cuidado na regilogo após o trevo da
BR-10 1 com a BR-280. Caminhões

carregados de soja vindos do Paraná
e do interior do Estado estão toman
do conta dos acostamentos da rodo
via na altura do Posto Sinuelo. Eles

esperampara descarregar no porto.
Cerca de mil caminhões

carregados de grãos formam fila de

aproximadamente 10 quilômetros
para descarregar em São Francisco.

Os caminhões com soja se

juntam a centenas de outros que
diariamente entram com conteiners

pela BR-280, principalmente no

trecho de 30 quilômetros entre o

trevo da BR-lO 1 e o porto. Outro
alerta importante paraos motoristas
é o de que na Sexta-Feira Santa
ainda há possibilidade de chuva, o
que deixa a pista bastante

escorregadia porque há óleo na pista.
Omais recomendável, segundo

policiais rodoviários, é que as pessoas

procurem viajar em horários de

pouco movimento, ou seja, bem
cedo, ao raiar do sol. Quanto à volta,
é importante saber como estará o

movimento no domingo. Se for o
caso, abreviar o feriadão e sair ainda'
pela manhã, quando há menos

movimento.

Missas e procissõesHospitais
Jaraguá: 274-3000

Plantão para

$ emergências funciona
normal, 24h por dia

São José:371-1977 Plantão para emer

gências funciona normal, �4h por dia

Programação da Paróquia São
Sebastião 371-0321
Quinta: Lava-pés, às 19h30
Sexta;Proçíss�o do Senhor Morto,às
17h
Sábadb:Vigflia Pascal, as 20h
Domingo: Procissão da Ressurreição e

missa, às sh.Missa ás 9h e às 19h
Guaramirim:3730048 Plantão para emer
gências funciona normal, 24h por dia

Pama I e II Vão
estar fechados nesta
sexta-feira, mas
abrem normalmente
no sábado, das 8 às
11 h30. Ônibus: Amanhã os ônibus vão

circular em horário de domingo. No
sábado e no Domingo os horários são
normais destes dias.

$upermercado$
Angeloni: Abre normalmente, das
eh às 22h e fecha nodomíngo.
Brasão-Abre em horário normal.de
seçunda a sabado.das 8h às 20h.

Comércio (Centro) Hoje
o atendimento é normal, na
sexta-feira Santa o comércio
não abre e no sábado o
atendimento énormal, no
período matutino.

Pejj(àrias:
Gúto Pescados: 370-1142 Hoje e

amanhã a peixaria abre em horário
rtormal.das 7h30 ao meio-dia e das
13h30 às 19h30.

Sereias:275c2912 Está aberto hoje.das
8h às 20h.Amanhã e sábado, das eh ao

meio-dia.

A confissão pode ser feita hoje, das 8h
às l1h e das 14h às 17h.Amanhã,das
7h às 11 h e no sábado, das 8h às 11 h.
Sempre na Igreja Matriz.

A tradicional procissão que percorre as

grutas do Molha, assim como Jesus
percorreu o Calvár'lo, acontece nesta

sexta-feíra.às sh, com sarda da marcada
no pé do morro.

Bances-se
abrem hoje, em
horário normal,
das 10h às 15h.

Telefones úteis

Polícia Rodoviária Federal: 191
PoliciaRodoviária Estadual: 198
Bombeiros: 193
PolldaMilitar: 190�
Defesa Civil: 199

Delegacia Regional: 370�8383
Celesc.Plantão pelo telefone
0800480196
Samae:Plantão pelo telefone 115

... e deve levar muito movimento à rodovias como a BR - 280

A Polícia Rodoviária Estadual

começou ontem a operação
Páscoa que vai intensificar a

fiscalização e a orientação aos

motoristas. A polícia pede
atenção redobrada na 5C-418,
que liga Jaraguá do Sul a

Pomerode, onde uma empresa

já está iniciando os trabalhos de
melhorias na pista. Isto confirma
a promessa do Governador Luiz

Henrique ao prefeito Moacir

Bertoldi, que pediu na semana

passada melhorias na estrada.
Outro trecho que merece

atenção redobrada dos moto

ristas é a serrinha de Massaran

duba, na se-413. O trecho tem

muitas curvas e com as chuvas

previstas na sexta-feira aumen

tam o perigo. A operação Páscoa
vai até seaunda-feira. às 8h.

A Polícia Rodoviária Federal

começa hoje, a operação Sema
na Santa. A maior preocupação
dos patrulheiros é a BR-l0l e BR-

470, que estão em más condições
de sinalização e conservação. Na
BR-280 a polícia pede atenção no
trecho que liga Corupá a Jaraguá
do Sul, que não tem acostamento.

Além disso, a estrada está com

alguns buracos. O número de
acidentes neste feriado tem

crescido a cada ano. Nas
estatísticas da Polícia Rodoviária,
em 2003 foram 162 acidentes,
contra 213 no ano passado. O
número de carros envolvidos em
acidentes também cresce, de

276, em 2003, para 316, em 2004.
Entre os números deferidos a PRF

registrou 139, na páscoa de 2003

e 165 no ano passado.

3710313

COLÉGIO MARI,STA
SÃO lliuís
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Música, benção, poema, homenagens, lanche e chocolates
marcaram os três dias de festa de Páscoa para os idosos de Jaraguá
do Sul. Cerca de 2500 pessoas da terceira idade passaram pelo
pavilhão B do Parque Municipal de Eventos. Afesta, que encerrou
ontem, reuniu todos os grupos de idosos da cidade. Além de
lembrar da importante data, pregaram os ensinamentos de Cristo
e seu sofrimento no calvário. A cada dia do encontro um padre e

um pastor abençoaram os idosos.

As 15 crianças internadas no Hospital Jaraguá receberam ontem

a visita dó é�elhinho<da Páscoa. Foram distribuídas cestas com

chocolates para to'c{âs :elas. A celebração'lda morte e ressurreição
de Cristo é uma promoção da Oase (Ordem Auxiliadora das
Senhoras Evangélicas) e do Hospital. Foram convidados. todos os

internados, que confraternizaram em torno de um café da tarde.
Um grupo de voluntários.estava fantasiado de Emília e Palhaço. A
celebração acontece há mais de cinco anos. As crianças que ainda

precisarem da ajuda do hospital até este domingo também vão

receber as cestas de chocolate. A direção espera atender mais de

30crianças com o projeto.

IINFORMATIVO
ACIJS APEVI
A$SOCIAÇÁO COME,Rq.AL. E :::::It:.t::::f
INDU$TRJ.Al DE JARAGUA DO SUL r�(/J{)lfN'O(q

... Presidente da AciJs
elogia apoio da imprensa

O êxito do 49° Encontro de Empresários, que marcou a posse
coletiva das diretorias da ACIJS e da APEVI, realizado no dia 17 de

março no Centro Cultural de Jaraguá do Sul, foi creditado pelos
presidentes Paulo Obenaus e Alessandro Coelho à ampla
divulgação e cobertura dada pelos órgãos de comunicação. "A
parceria foi fundamental para o sucesso, onde tivemos uma grande
presença de empresários que foram ouvir e participar do debate
sobre Associativismo, com Rodolfo Hufenüssler, Bruno Breithaupt,
Décio da Silva e Christiane Hufenüssler, ex-presidentes da ACIJS,
que deixaram importantes mensagens'; disse. A Medida Provisória

232, que provocou reação de empresários de todo o país, em
razão do aumento da carga tributária, também foi comentada pelo
presidente Obenaus. Ele quer trazer o relator, Deputado Federal
Carlito Merss, para explicar aos empresários jaraguaensés sobre a

MP e as alterações havidas. "A questão é polêmica e queremos
ouvir o relator e também dar a nossa contribuição'; ponderou.

._----------
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MAL DE CHAGAS

Dez pessoas de Jaraguá do
Sul têm sintomas da doença

MARIA HELENA MORAES

... Exames foram
encaminhados para
Florianópolis e

resultado sai em 2 dias

]ARAGUÁ DO SUL - De

segunda-feira até ontem 800

pessoas foram cadastradas no

setor de Epidemiologia da
Prefeitura. Estão na fila para o

exame da doença de Chagas.
Todos tomaram caldo de cana

no período de IOde fevereiro a

20 de março em garapeiras do
litoral Norte do Estado, mas

apenas 10 tiveram os exames de

sangue encaminhados para o

Lacem (Laboratório Central de
Saúde Pública do Estado)
porque apresentam os sintomas

da doença da Chagas: dores no
corpo e na cabeça, febre por mais
de cinco dias, diarréia, dificul
dade para respirar, vômito e

amarelão. O resultado dos
exames sai em dois dias, segundo
a supervisara do setor de

epidemiologia, enfermeira
Denise Thum.

De acordo com o secretário

municipal de Saúde, Alfredo
- Guenther, a Prefeitura deve
descentralizar a realização dos
exames. A intenção é

credenciar outros laboratórios

porque o Lacen não tem

estrutura de pessoal e de

equipamentos para fazer tantos
exames. Quem tiver pressa e

quiser fazer o exame em

laboratório particular deve pedir
que seja feito o exame

denominada de 'Elisa', indicado
para a doença de Chagas aguda.
O secretário de Saúde informou
ainda que já foi descartada a

hipótese de existir uma paciente
internada em um hospital de
Jaraguá do Sul com a doença.
"Não foi feito o exame, mas

descartamos a doença de

Chagas porque ela não apresenta
os sintomas", assegura Denise.

Mesmo não estando na área

considerada de risco, a

Vigilância Sanitária interditou
sete pontos de venda de caldo
de cana. "É urna medida

preventiva determinada pela
. Vigilância Sanitária do Estado",
afirma a diretora do departa
mento em Jaraguá do Sul,
Fernanda Santos Moraes. De

1

acordo com ela, nenhum

proprietário de garapeiras da
cidade reagiu à interdição. A
Vigilância Sanitária também
recolheu a cana em locais onde
havia menos de 10 quilos. Cerca
de 100 quilos foram levados para
o aterro sanitário. Os comerciantes

que tinham mais de 10 quilos de
cana em no estoque ficaram como

fiéis depositários.
A Vigilância Sanitária

também orienta a população para
que as pessoas que encontrarem

o "barbeiro" em casa que
recolham o inseto e levem até o

setor de epidemiólogia, que
funciona no posto de saúde da
Rua Reinaldo Rau.

Lombada eletrônica 'da Reinoldo
Rau vai ser trocada por um sinal

A lombada será transferida para a rua Epitácio Pessoa

]ARAGUÁ DO SUL - A lombada alunos do Abdon Batista. Outras
eletrônica da Reinaldo Rau vai ser mudanças estão previstas para o

trocada pelaDivisão deTrânsitopor trânsito da cidade. Dez sinais devem
um sinal. "O orçamento chegou hoje passar a ficar desligados entre ameia-

e em 10 dias a transferência deve ser noite e quatro horas da manhã.

feita", garantiu odiretor daDivisão de "Sabemos que a instalação de
TrânsitoSérgioZapella.A lombada vai lombadas eletrônicasnão ébem-vinda,
ser transferida para a rua Epitácio mas precisamos pensar nos números
Pessoa, para garantir a segurança dos de acidentesemortesnonosso trânsito".

CESAR JUNKES

A Vigilância Sanitária fez um balanço da situação na região

Parte do estoque das garapeiras foi levado para o lixão

Osmoradores do trecho final da Rua Irmão Leandro estão indignados
com a falta de atenção da Prefeitura. O morador da casa número

1929, Paulo Eduardo da Silva, conta que a há cerca de 10 dias entrou
em contato com a Prefeitura pedindo a manutenção da rua, que está
em péssimo estado por causa da chuva das últimas horas.
De acordo com Paulo Eduardo, foi prometido pela Prefeitura que a

manutenção da rua.seria feita em cinco dias."O prazo que eles deram

já terminou, nós ligamos de volta e continuamos a esperar, mas sem

resultado'; comenta.
Cascalho solto e buracos impedem que a família de Paulo Eduardo
saia de casa de carro. Segundo ele, o carro está na garagem há dias.
"Estamos a pé porque o desnível da rua com a garagem é tão grande
que o carro bate no chão. É uma situação difícil porque a manutenção
das ruas é responsabilidade da Prefeitura':

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I CORREIO DO ,R�I(il�" 1 QÜINTA-FEIRA, 24 de março de 2005

CONFIRMÁDO

Ex-auxiliar é· o' novo
técnico do Juventus

JULlMAR PIVATTO

... Gilmar Silva foi
o auxiliar do técnico
Itamar Schüller no
ano passado

]ARAGUÁ, DO SUL - A
diretoria do Juventus pretende
mesmo manter a mesma base do
ano passado. Depois de

especulações apontando a volta
de jogadores que estavam no

elenco campeão da Série B1, o
clube fechou com o auxiliar
técnico de Itamar Schüller em
2004. Gilmar Silva se apresenta
na segunda-feira, quando, junto
com o preparador físico Gamarra
e os dirigentes, começa a disc�tir
as contratações. Os treinos

devem começar já no dia 8 de

abril, um mês antes da estréia na

competição,
Essa será a primeira

experiência de Gilmar como

treinador profissional. Antes
disso, ele trabalhou duas vezes

com Schüller (em 2001 no

Atlético Alto Vale e em 2003 no

São Bento), e com o Galli Neto,
hoje no Av a í. Ele também

comandou o time de juniores do
[oinville na Taça São Paulo de
Futebol Junior. "Estou com as

Gamarra se mantém na comissão, onde será o preparador físico

melhores expectativas possíveis.
Se conseguirmos o mesmo apoio
da diretoria que tivemos no ano

passado podemos ter um time

para brigar pelo título", disse
Gilmar,

O novo técnico tem o mesmo

pensamento da diretoria: manter
a base do ano passado, "Vamos
procurarmanter a mesma espinha
dorsal, Depois iremos atrás das

peças que faltam para completar
o elenco", Completam a comissão

técnica o preparador físico Carlos
Gamarra, o massagista Edson e o

roupeiro Tião, todos
remanescentes de 2004:

Ontem, o diretor de futebol

Aleir Pradi começou a fazer os
contatos com alguns jogadores,
mas reconheceu que pode ter

dificuldades para trazer alguns
que jogaram aqui ano passado.
"Alguns primeiros contatos

mostraram que eles (jogadores) se
valorizaram muito, Mas vamos

trabalhar com o pé no chão e

dentro do que está programado",
disse o dirigente, que prefere não
divulgar a folha de pagamento
prevista pela diretoria. Segundo
Pradi, alguns deles chegaram a

pedir quase três vezes mais,

"Queríamos trazer uns sete ou oito
jogadores, mas se trouxermos

cinco, acredito que será muito",

Kaká deixa escapar que Robinho será titular
DA REDAÇÃO - Se o técnico

CarlosAlbertoParreira quisermanter
omistério sobre a escalação do Brasil,
é melhor então avisar os jogadores.
Depois do treino da manhã de

ontem, o meia Kaká, do Milan,
revelou queo atacanteRabinho pode
ser titular de domingo, "O time vai

jogar de maneira ofensiva, mas eu e

Ronaldinho teríamos que recuarpara
ajudaros volantes, deixandoRabinho
e Ronaldo na frente. Isso no papel,
agora vamos ver no campo",

Caso o treinador decida pela
escalaçãode Rabinho, quem deixará

o time será Zé Roberto ou [umnho
Pernambucano. "Pelo talento
individual pode dar certo, Mas só o
potencial não serve para nada, Tem

que ter o espírito coletivo. O time só

vai para frente se tiver doação de

todos", completou Kaká.
COLETIVO - O técnico fez o

primeiro treino coletivocomaSeleção
Brasileira apenas na tarde de ontem,
mas já avisou que a equipe terá uma
posturamuito ofensiva, Questionado
sobre a formação tática que vai ado
tar, 4-4-2 ou 4-3-3, o treinador disse
que isso não o preocupa, "Na dinâ
mica, é sempre muito diferente. Nós
vamos commuitos jogadores à frente.
Laterais emeio-campistas vão apoiar",
declarou ao canal SporTV, "Muitas
vezes teremos até um sétimo jogador
indo ao ataque", avisou o treinador,

Quem tem lugar certo entre os

11 principais jogadores é o volante

Emerson, da [uventus (Itália), uma
das novidades na listadeParreira, "O
Emerson está em uma ótima fase, se
impõe física e tecnicamente, Ele
orienta e é um líder, Vai ser um

jogadormuito importante nestes dois
jogos",

Outro titular certo, Ronaldinho,
do Barcelona (Espanha), defendeu
o companheiro Ronaldo, do Real
Madrid (Espanha), que não atravessa
uma boa fase, "Quando uma equipe
toda vai bem, é impossível um jogador
se destacar sozinho. Ele tem nossa

confiança e vamos fazer de tudo para
ajudá-lo", disse.ASeleção se concen
tra naGranjaComary para enfrentar
o Peru, no domingo, às 16h, no estádio
SerraDourada, emGoiás.

Guga recebe prêmio por 20° título da carreira
DA REDAÇÃO - Mesmo sem

competir há seis meses, o tenista

catarinense Gustavo Kuerten

continua recebendo prêmios. Em
festa' anual da ATp' realizada em

Miami (EUA), o atleta foi

homenageado pelo 20" troféu da

carreira, conquistado em 2004.
Junto com o brasileiro, também
alcançaram a mesma marca o

australiano Lleyton Hewitt e o

suíço Roger Federer.
Atualmente Guga é o quarto

tenista do circuito com maior
número de títulos, atrás apenas
de Andre Agisse, Hewitt e

Federer. Guga também ficou em

quinto lugar na votação de

jogador favorito dos fãs, atrás

apenas de Federer, Safin,
Roddick e Agassi, em uma lista
de 20 tenistas que concorriam ao

prêmio.
, Além dos três campeonatos
em Roland Garros, Guga tem no

seu currículo os títulos da Masters

Cup de Lisboa, de cinco Masters
Series (Roma, Hamburgo,
Cincinnati e Monte Carla duas
vezes) e dos ATPs de Indianá
polis, Stuttgart (bicampeão),
Mallorca, São Petersburgo,
Buenos Aires,' Acapu lco,'
Auckland, Santiago e o Brasil
Open (bicampeão), onde, no ano
passado, chegou ao 20º título.

Como está se preparando, em
Santa Catarina, para voltar a

competir, a partir do dia 04 de
abril, no ATP de Valência, após
seis meses longe dos torneios,
devido à cirurgia que foi
submetido no quadril direito, em
setembro, Guga não pôde
comparecer à cerimônia nos EUA
e receberá o seu troféu em casa.

Guga já foi eleito jogador do
ano pela ATp, no ano 2000,
quando chegou ao posto de
núm'ero um do' mundo onde

> ,

permaneceu por 43 semanas. No
mesmo ano foi escolhido o

jogador (a�orito dos fãs e no ano

passado ganhou o Troféu
Humanitário da ATp, por suas

ações fora das quadras, através
do Instituto Guga Kuerten.

ESPORTE

Schumacher aprova o novo carro da Ferrari

DA REDAÇÃO O

heptacampeão mundial Michael
Schumacher aprovou o novo carro

da Ferrari depois de testá-lo pela
primeira vez ontem. A Ferrari, que
sofreu nas duas primeiras corridas
da temporada, vencidas pela
Renault, precisa tomar uma decisão
imediata se estréia o carro de 2005
em Bahrein, na próxima semana,

ou continua com o carro antigo
modificado pormais duas provas.

"O mais importante é que o

carro mostre que é bom e rápido. E
este carro fez os dois

imediatamente", disse o alemão nos
site após o teste no circuito de

Mugello, na Itália. "Não dirigi o
F2004 aqui emMugello, então não
posso comparar os dois, mas estou
muito feliz com o carro novo". Isso

porque as novas regras determinam

que osmotores durem duas corridas

seguidas. O motor do F2004 não

pode ser transferido para o F200S.

"Entrar em um carro novo pela

primeira vez é sempre ummomento

especial", disse Schumacher. "Mas
é ainda mais interessante agora,
visto que não fomos nada bem na

Malásia. Claro que (o piloto de

testes) Luca (Badoer) e Rubens

(Barrichello) me falaram sobre isso,
mas eu queria ver qual seriaminha
impressão. E foi muito boa",
acrescentou ele.

Barrichello, que abandonou na
Malásia, no último fim de semana,

enquanto Schumacher foi sétimo,
testou o carro pela primeira vez na
terça-feira e também ficou feliz com
o resultado, apesar ter tido problema
com o motor no final do dia.
Schumacher deu 81 voltas,
completando um total de 422

quilômetros.
Já o primeiro teste do brasileiro

RubensBarrichello como F2005não

foi o que o piloto esperava. Ele

precisou interromper o treinamento,
realizado emMugello, devido a um

problema no motor. Apesar do

problema logo no primeiro teste,
Barrichello saiu otimista com o

trabalho.O brasileiro deu 80 voltas.
"A primeira impressão é positiva",
disse o piloto brasileiro. O F200S
estrearia apenas noGrande Prêmio
de Barcelona, mas a Ferrari deve

antecipar a data para a etapa do

,
Barein, no primeiro fim de semana
de abril.

• Já oprimeiro teste do
brasileiro Rubens
Barrichello com o F2005

não foi o que o piloto
esperava.

• A Ferrari, que sofreu nas

duas primeiras corridas da

temporada, vencidas pela
Renault, precisa tomar uma
decisão imediata se estréia

o carro de 2005 em

Bahrein.

No último fim de

semana, cinco atletas da

Academia Impulso estiveram

em Florianópolis, para a

entrega da premiação da Copa
Fiat de Travessias. A

competição foi disputada em

quatro etapas, e premiou os

cinco melhores de cada

categoria. Da esquerda para
direita estão:Tâmara Martins

(5° lugar na Master A), Natalia
Menezes Cunha (4° lugar na

Juvenil), José Carlos Fagundes
(3° no Júnior), Marlise Klemann

(1 ° na Master D) e Denise

Dalleri (5° na Master D).

o Governo investI em obras
imponantes para a Capital.

Toda a população de Florianópolis tem sido beneficiada com os investimentos
do Governo do Estado. Nas áreas da saúde e educação, são muitas as obras de
recuperação e ampliaçãa de escolas e hospitais, Depois de flez anos de espera,
a \/'ia EX7JreSSa Sulfoifinalmente liberada. A Estação de Pilões acabou de vez

com () problema de falta de água. E a nova Central de Policia está ajudando
a tornar a cidade cada vezmais segura. É o Governo investindo pra valer em
obras e ações que a população de Florianópolis ruais precisa.

)1
/
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- CachaçariaÁgua Doce
Música ao vivo com Vapor Barato - MPB.

-Choperia Bierbude .

Múskaaovívo com Acústico Edqands (ltajaf).

*Dia 2S
_

Sexta-feira!!
- Choperia Bierbude
Não haverá musica devido ao feriado.

- O Rappa I Café Pinhão
Show nacional com O Rappa no palco de shows da famosa
casa de Porto Belo. Maiores informações pelo tel. (47) 369 -

8063 ou pelo site www.cafepinhao.com.br

*Dia 26
__
Sábadol!

- Choperia Bierbude
Música ao vivo com Renato- Pop Band (Joinville).

- Guns 'n Roses Cover I Notre
Início 23h.lngressos antecipados no Posto Mime Kohlbach,
O Boticáriodo shopping e 115 Chopp Bar.

- LaMovida de Punta [Ibiza
Noite com "Os lendários Dj's de Punta dei Este" Alvaro
Quartino (SPACE) e Southmen (YOSHITOSHI RECORDS).lnfo:
www.ibizaweb.com.br

- Bali Hai I Porto Belo
Djs Songa e Robson na Tenda + K-beça no Hip Hop + Dj
Fernando Olsen (house/ tech house e techno), Dj Dudu
Schwab (house) e Cassiano Cruz (psy) na pista eletrônica.

Ingressos na hora: RS15,OO/fem e R$20,OO/masc. Info:
www.balihai.com.br

Palltltas em nova ação
o .grupo de amigas Palititas volta à atividade,

promovendo uma campanha de Páscoa para
arrecadação de chocolates, balas, amendoins e

outras guloseimas para serem distribuídas entre
50 Crianças carentes dá comunidade São Benedito,
noMorro do BoaVista.

'

A entrega será feita em kits, no domingo de
Páscoa,dia 27,na casa das crianças.

Doações podem ser feitas através de contato
com as Palititas pelo e-mail:palititas@hotmail.com
ou diretamente com as amigas Carla (8802-9602),
Carol (9Ó09-3704), Débora (8803-5376), Karla
(99674946) ouThaysa (8802-9977).

.

- Bali Hai I Piçarras
Banda NúcleoSul e Dj Ricardinhono palco+ Leandro na pista
principal + Lolo no deck + Rava no Templo do Sol. Ingressos
na hora: RS 12,OO/fem e RS 15,0 ..('l/masc. Infd:
www.balihai.com.br

- Chocolate Celebratlcn I Banana Joe
'

nota. .., ,"

;,'

*Dia 27
__Domingoll

- Choperia Bierbude
Música ao vivo com Enéias Raasch (Jaraguá).

Dia 26 dê março mais uma festa eletrônica vai
balançar os quatro cantos do Banana Joe e

promete fazer do famoso Summer club de
Ubatuba o point de agito da galera nesta Páscoa.

Na pista principal a Banda Sex Machine, já
conhecida da galera jaraguaense fará a abertura
da noite. Depois a festa fica a cargo do line-up
composto por Nicolas Lutz (Hypno IUruguai - uma

das grandes personalidades do house muslc) e da
dupla de djs Spitfire (grande sucesso na Argentina
e América Latina), que tocará repertório misto, do
house ao techno, com 04 pickups e 02 mixers
simultaneamente.

Para os amantes do psy-trance a pista
secundária terá o dj residente Alex Silva em set

espectal, mais os curitibanos Rodrigo Carrera e

DiegO.
Mais informações: www.bananajoe.com.br

Julliana Barcelos, despertando a atenção na Choperia Bierbude.
,

O promoter Chico Piermann informa

alterações no line-up da 'balada da Calcei, que
acontecerá dia 09 de abril na casa de eventos Hari
Om. Devido à motivos de força maior o dj Felipe
Venâncio (atração contratada para a noite) não

poderá vir à Jaraguá do Sul apresentar-se. Para
compensar, o line-up foi incrementado com três
outras personalidades de peso, que não deixam
nada a desejar.São elas o DJ Zé Pedro (presença do
programa de Adriane Galisteu), DJ Murphy (cujo
qualquer comentário é dispensável) e a tão

requisitada DJ Mary Zander (foto acima),que volta
à região para mais uma grande apresentação.

Aos amantes do tuning
Repassamos o toque dado:está sendo montada uma excursão jaraguaense para o

10 Salão Tuning do Brasil, evento de reconhecimento internacional que será realizado
no inicio de Abril, no parque da Bienal do Ibirapuera, São Paulo capital. Seráo evento
definitivo do tema no país, imperdível para adeptos. Todas entidades, revistas e .

principais associados (nacionais e internacionais)ao meio estarão participando.
A excursão está com saída agendada para dia 08 de abril. Interessados podem

contatar RômuloOliari,notel.9156 5478.

,

JARAGUA DO SUL
GOVERNO MUNICIPAl2005 - 2008

# ••
.

e Investimento em uma ,

Jaraguá humanizada.
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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 INFORMAÇÃO!
POR ISSO TODO MUNDO LÊ! CORREIO DO POVO

P��1919

-

-

-

-

-

LIGUE 3711919 E CONFIRA SOBRE TODOS OS PLANOS E MODALIDADES DE PAGAMENTO. I
. .....................•
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2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

Jlmauri
'Motos

C37l-197QJ
Compra Vende
Troca - Financia

Horário de Funcionamento
Das 8hOO ás 12hOO

13h30 ás 19h

Rua Fritz Sartel, 99 • Saependi
Jaraguá do sul- se

USADAS
Kawasakl Vulcan 750 verde 1995

CBX 200 Strada roxa 2000

�""i"f!-"'J1f·!!.�IJ.!_.
IJIj•••I,••�.;w_i" ..
XLR 125 ES preta 2001

_��' ,?\ lverme a,d'/':-""(r"
1.4........1fII_-

Today 125 azul 1993

-rfp"�"if$I.It4r•.,.ffdtP'
=!f__{fIt_�"'w:·W%�.fM))!�i@]lWlfj••, �;.w-ih ,. W$;:t.áh�.w$'�raíif»t.p�..:w..:-.n:o:" , ,

Triciclo preto 2003

(47) 376-1772
273-1001

.... C...... ; LTD.A.
Rua: Ângelo Rubini, 780

Barra do Rio Cerro
, ....

CAM...H........< Jaraguá do Sul - SC

VOlKSWAGEM

Gól GIII Cinza G 2000

Santana Gl 1.8 Cinza G 1999

Gol MI4p Branco G 1998

Gol CII1.& Vermelho G 1998

Gol Cl 1.& Prata G 199&

logus Cl Vermelho A 1993

GM

Astra Gl 1.8 comp,1 Prata G 2001

Corsa Sedan Vermelho G 2001

Vectra Gl2.2 compl Prata G 2000

Vectra CD Azul G 1994

FORD

Courler ClX Branco G 1998

Escort SW compl Branca G/GNV 1998

Escort GlX compl Branco G 1997

Escort GlX 1.8 Preto GNV 199&

Escort Hobby Azul G 199&

FIAT

Palio ED 4p Vermelho G 1998
Palio ED Verde G 1997

MERCEDES

Sprlnter 31 00 Vermelho O 1997
Classe A Vermelho G 1999

CAMIONETES
S-104x4 Branco O 2000
SlIverado Conquest Prata O 1999
F-250 Xl \ Preto G 1999
5-10 Dupla compl Azul G 1998
SlIverado DlX Branca ri" 1998
Blaser Dl comp Branca G 199&

Sprlnter 3100 vermelha 1997 - RS 38.000,00

:'(
\.!,.

",
f'-\
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ClioAuthentique

Rede Rellllult.Mais de 150 Coneessícnárías no Brasil. Ville do Itajai e Litoral NOrte de se

ITAJAí
346 - 7400

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ
370·6006

BLUMENAU
322·8800Liberte

Financeira Renanlt
____,._
g"oupc .�I 8af!lqulJ

(1) Para mais informações sobre preços e condições, consulte suá Ooncesslonárla Renault(2) Taxa de juros
válida para a linha Clio 04/05 O Km (exceto ClioAuthentique), nas seguintes condiçoes: financiamento peloCDC .

( Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor à vista + saldo financiado em 24 vezes com 0,49%
de juros + IOF + R$ 2,15 por lâmina do boleto bancário. Financiamento Renault através da Cia 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 s.e houver mudanças significativas no
mercado financeiro, sem prévio aviso. (3) Válido para os veículos Clío Authentique 04/05 e 05/05 em estoque
nas concessionárias. (4) Preço à vista sugerido do ClioAuthentique 1.0 8V 2P 05/05, com frete incluso, sem air
bag duplo, cor sólida. Não estão inclusos os valores de Pintura Metálica e opcionais. Válido somente para'
veículos adquiridos pela internet, com frete incluso para todo o Brasil. (5) Preço a vista do Scénic Hi Flex Série
Limitada 1.6 16V 05/05, com frete incluso, cor sólida. Não estão inclusos os valores de Pintura Metálica e

Opcionais. (6) .Licenciamento Grátis para toda a Linha Renault ( exceto para linha Authentique. Condições
válidas somente na data de veiculação deste anúncio ou enquanto durarem os estoques. Fotos para fins
puóllcltárlos.Alçuns itens mostrados elou mencionadossão opcionais elou referem-se a versões específicas.
Modelos, códigÇls e valores estão sujeitos a alterações conforme polftica de comercialização da fábrica. A
Renault reserva-se o direito de alterar as especificações de seus veiculas. sem prévio aviso. Preserve a vida.
Cintos de segurança em conjunto comair bags salvam vidas.
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QUINTA-FEIRA, 24 de Março de 2005

370-3015

Temos o melhor preço e

todas as taxas de mercado

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

Eco Sporl XLS
0505 46.500,00

Picasso Exclusive
2003 + Couro

Classe A 160 2000

Completa
Palio EX 2P 0505

25.300,00

Cherokke Spot 00
Aut. Completa +

Couro

Basico

Slilo 1.0 8V 0505
44.000,00

Uno Mille 2P 0505
18.990,00

10
VECTRA - Vende-se, 2.0, prata, 02, ótimo est. 276-0397.
GLS. 2.2, azul, compl. R$ Tr: 372-1716 ou 9975-
32.500,00. Tr: 371-9842. 0958. SIENA - Vende-se, ELX,

1.0, 16V, compl. 01. R$
20.500,00. Tr: 376-1737.VEíCULOS VECTRA - Vende-se,

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

TEMPRA - Vende-se, 97
BRAVA - Vende-se, SX. compl. R$ 12.000,00. Tr:
03/03. compl. branca. R$ 8813-7745.

VECTRA - Vende-se, 26.500,00. Tr: 275-3227.
GLS, 97, chumbo. Tr:
9979-7079.ASTRA - Vende-se,

sedan. Branco. GL, 99,
compl. ou troca-se por 2

pts acima de 00. Tr: 372-
2907.

TIPO - Vende-se, prata,
FIURINO - vende-se, 1.5, c o m pi. G N V. R $
94, longa c/ capota de 12.500.00 + finaoc. Tr:

ZAFIRA - Vende-se, CD, fibra. R$ 8.000,00. Tr: 9131-9367.

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

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

CORSA -,Vende-se, 4 pts.
bordo, compl. R$
5.000,09 + 36 x R$
437,00. Tr: 9975-5167.

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

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

CHEVETTE - Vende-se,
89, 1.6 à ale. branco. Tr:
370-6525 ou 9116-
C,CJ06.

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

BRANCO
BRANCO
PRATA
BRANCO
PRATA
PRATA
PRATA
CINZA
PRATA
BRANCO
PRATA
BRANCO
ROXO
BORDO
BRANCO
AZUL
PRATA
VERDE
PRATA
VERMELHO
PRATA
CINZA

2004
2003
2003
2002
2002
2001
2001
2001
2000
1999
1999
199B
1997
1997
1997
1997
1996
1996
1993
1993
1990
1990

GOL GIII PLUS
CLlO 1.0, 4P
PALIO FIRE, 4P
CLlO 1.0 RL, 4P
CORSA MILENIUM 4P
FIESTA GL, 2P
SAVEIRO GIII, COMPLETA CIGNV
S10, COMPLETA CI GNV
ESCORT GL
GOL1.0
CORSA SEOAN
ESCORT GL, 4p, COMPLETO CI GNV
PALIO El,4P
VECTRA GL, COMPLETO (-AR)
PALIO EX; 2P
TEMPRAHLX
ESCORT HOBBY
GOL IODO
PARATI
UNO MillE
VERONA GLX, COMPLETO
PARATI

PICAPE - Vende-se,
Corsa, 00. R$14.90o,00.
Tr: 9962-3664.

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

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.

í�OvA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax:276-3466

Senic compl.
Slrada cl kil gas
Calibra
Kade"
Fiesla Class
Kia LS

Voyage
Milsubchi Lancer
Corsa Sedan GL cl GNV
Gol'MI
Escorl Zelec
Escorl Hobby
Uno
Monza
Furgão Express
Kombl
Palio
Tempra BV
Barco Fluvimar, molor 2001 70HP

Praia
Branco
Prelo
Azul
Bord6
Branco
Verde
Prelo
Praia
Praia
Azul
Bord6
Azul
Azul
Branco
Branca
Verde
Azul
RS 26.000,00

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1656 ANTIGO BAR DO OCA

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

f/ i ) I
, t).

pl

� (47) 372-2900

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

,

TODA LINHA DE ACESSaRiaS
,

PICK-U·P E AUTOMOVEIS

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FINANCEIRA
." Votorantim I Finanças

ParaU comp!. Turbo
Tw!ngo compl.
Picasso compl.
Flesta 2p Ar/Dh
Corsa 4p
Gol2p
S-10 compl. Std.
Mondeo compl. 4p
Palio 2p
Kadel!
D-20
Omega compl.
Florlno

GOL GIII PlUS
CUO 1.0, 4P
PALIO FIRE, 4P
CUO 1.0 Rl, 4P
CORSA MllENIUM 4P
FIESTA GL, 2P
SAVEIRO GIII, COMPLETA C/GNV
S10, COMPLETA CI ONV
ESCORT GL
GOL 1.0
CORSA SEDAN'
ESCORT Gt, 4p, COMPLETO CI GNV
PALIO EL, 4P
VECTRA GL, COMPLETO (-AR)
PALIO EX, 2P
TEMPRA HLX
ESCORT HOBBY
GOL 1000
PARATI
UNO MillE
VERONA GLX, COMPLETO
PARATI

2005
2004
2002
2002
2001
2001
1999
1999
1998
1997
1997
1997
1997
1992
1993
1991

branco

preto
cinza

preto
cinza
cinza
verde
branco
branca
cinza

grafite
cinza
branca
bordô
branca

G
G
G
G
G
G
G
G
G
GNV
G
G
G
D
G
GNV

Aslra GlS
Aslra GlS Perua
pagero GLS compl.
Ipanema
Uno SX
Parati 1.0 C/opc
Mondeo compl
Mondeo compl
Escorl GlX comp 1.8
Escorl

'

Fleslal.0
Fieala 4p
Omega GlS comp
Apolo
Goll.o 4p comp
Goll GL
Fusca

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

B'RANCO
BRANCO
PRATA
BRANCO
PRATA
PRATA
PRATA
CINZA
PRATA
BRANCO
PRATA
BRANCO
ROXO
BORDO
BRANCO
AZUL
PRATA,
VERDE
PRATA
VERMELHO
PRATA
CINZA

99
97
94
94
97
98
96
00
97
98
03
01
93
96
95
95
,88
79

vermelho
branco

vinho
azul

verde
marrom

dourado
vermelho
branco
branco'
branco

prata

Vermelho
Vermelho
Azul

'

Chumbo
Branco
Branco
ROlO
Prelo
Vermelho
Praia
Verde
Vermelho
Branca
Prata
Cinza
Verde

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

G
G
D
G
G
G
G
G
6NV
A
G
G
G
G
6
G
G
G
G

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

Astra Exp. SedaR comp 02

Astra Hatch 5p CO compl 03
Corsa Classic Sedan 03

Merlva 1.8 comp 04

03

96

Palio EX vd/trv/al/rd 00

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

01

01

01

Palio Weekend HLX 05

Strada Adventure 1.8 c. 03

Escor! 2.0 Xt3 compl 94

Corsa v.e/trv.e/limp/desem/aq/trv/al/farol/jg roda
Chevette SLE roda espJpelíc/aq/desemb/alarme
EscortGl

PalioED

Prata G

Prelo G

Prata G

Prata

Praia G

Preto G

Branco G

Branco- G

Flesta 4p

Flesta 4p IImp/desem 98

Flesta 4p IImp/desem 98

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

Fie.la Slreel ac/tv/dh 03

Cllo RN 1.0 4p

Cllo RT 1.0 16V 4p

00

01

Pr.to G

Vermelho G

Prata G

Praia G

Praia

Vermo G

Branco G

Prata

Preta G

Bege 8,

Cllo Aut. 16V compl

Scenlc Exp 1.616V

Gal CL 1.6 MI

Gol P 1.0 16V comp

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 276-3466

Preto G/GNV Clla Exp. 1.0 16V Sedan 03

Branco

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

Senic campl.
Strada cl klt gas
Calibra
Kadelt
Flesta Class
Kia lS
Vayage
Mlisubchl Lancer
Corsa Sedan GL cl GNV
Gal MI
Escor! Zetec
Escor! Hobb,
Uno
Monza
Furgão Elpress
Kombl
Palio
Tempra 8V
Barco Fluvlmar, motor 2001 70HP

2004
2003
2003
2002
2002
2001
2001
2001
2000
1999

I 1999
1998
1997
1997
1997
1997
1996
1998
1993
1993
1990
1990

Corsa

Corsa 1.0

Celta

4p lIm/desem/arquente/alarme
pelleula/alarme/kll esportivo
4p

GolPower

Voyage1.6
Saveiro1.6

Mondeo

Goll.6

Uno

dir.hidrJroda espJcd
gasolina/jogo de roda

peIJt.e/v.e/alarme/l.maril/prot.caçamba/G3
compl/banco de couro

gasolina/roda esp.
v.eletrJtrava/llmpJdesemb/ar quente/cd

04

04

98

01

Azul G

Branco G

Verde M. O

Vermelho G

Verde G

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

Prata
Branco
Preto
Azul
BordO
Branco
Verde
Preto
Prata
Prata
Azul
BordD
Azul
Azul
Branco
Branca
Verde
Azul
RS 28.000,00

.�

Logus trio elet.
Escort Ze(ec ar/dir.
Escort SW compl
Escort GL c/ ar
Ka
Flesta 4p ar/gnv
Courier compl
Uno Fire
Palio c/ ar GIII
Uno
Slo compl gnv
Omega CD top de linha gnv
Vectra
Chevetle

1a••I,oU
Veclra GL compl
Omega CO 4.1
'ano EDX 4p
Corsa Sed•• 1.6
CO"" Wlnd 4p
Flesta4p
TompralE 8V
L·200 4p 4.2
Gal CU1.6
Ve..ales4p
ea,.aWlnd
Escart Habby 1.0
Escort GL 1.8
Sanlana 4p campl
Monza SLE 2.0
Tempr.8V
ehe,enel.0
Manz. 2.0 compl
Caravan
Escar! Ghla
ChoveUe 1.6
Uno 1.3
P....ll.8
Fusca 1.300
CBl200
VBR 125

dourado

Palio Fire

Ford Ka GL

Uno Mille Smart

Paratl GIII

Palio EX

Gol16V

GolCL

Gol I

Escort Hobby
Plck-up Fiorino

1.0 /4p trio e dh

1.0/ldt ar/q
1.0/2p basico

1.0/4p Idt,alq dh

1.0 / 4p v1e.ldt

1.0 / 4p basico

1:6/2p dt, alc

1.0/2p comp

1.0/2p Idt a/q

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
Branco
Preta
Branco
Prata
Prata
Vormelho
Cinza
Prela
Azul
Bardô
Branco
P,ala
PraIa
Pr.'a
Atul
Azul
Cinza
Cinza
BardO
Marrom
Cinza
Branco
Branco
Beg.
Vermelha
Preta

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
Kombl
CllolR 1.6

F"lOOO
Corsa Millenium 4p 1.0
GolUMI

preto
preto

•. , azul

branca
cinza

preta
prata
Vermelho

Verde
branco

BARRA VEICULOS
Goll 1.6 sr comp I vermelho 12001/ RS 31,500,00

Goll Ol4p comp I azul/19951 RS 14.300,00 ladelt Sl I prala/19921 RS 7.900,00

Gal CLI 1.6 çf dh I prata/19961 RS 11.500,00 Kadelt SL I praia 119931 RS 8.300,00

Gal CL I verde I 19931 RS 7.900,00 Monza GL I branco 11995/ RS 9.300,00
Voyagel preto 119841 R$ 3.800,00 BlazerDll cinza 119�71 RS 22.900,00
Paratl 1.0 116V I compl/1998 I Verde I RS 15.800,00 S-10 Cabo Dupla 4x41 branca 11999 I R$ 39.000,00
001 CL 1.6/19931 Branco I R$ 2.800,00 + presl

'G••
Ga.
GaS/GNV
Ga.
G••
Gal
G••
Ga.
Ole
Ga.
Oa.
aa.
Ga.
Ga.
GaS/GNV
Ale
Oa.
Ga.
Ga.
aaS/GNV
AI.
AI.
AI.
Ale
aa.
a••
,a••

Fusca 19751 Amarelo I R$ 2.500,00

scorl SW GL comp I verde 11997 I R$ 14.500,00

Escorl SW GL vld I verde 119981 R$ 15.300,00

Pampa GU1.8/preto 119981 R$ 9.500,00

Ka 1.0 I branco 119991 R$ 12.500,00

Courler 1.6 - ar I prata 119981 RS 12.700,00

S-10 Cabo Dupla 4x4 2.8 Executlve 2004

Corsa Sedan Classlc

Meriva 1.8 8v

Celta 2p
Strada Working
Blazer 2.8' 4x4
Vectra GLS 2.2

Gol16V

Sanlana c/ ar + dlr

Flesta Class 4p
Gol! GTI comp

loyota Bandeirante

Escort L

Escort GL 1.6

Escort Hobby 1.0

Kadelt GL 19941 Branco I R$ 8.900,00

Uno CS I bege I 1990 I RS 5.300,00

Tempra 8V compll verm./la931 R$10.300,OO

Tipo 1.6 compl + teta 119951 praia I RS 9.400,00

Tempra 2.0 8V 4p compl/19931 bordai RS 9.300,00

Tempra SLX compl + rd 1995 I Verde I R$ 9.500,00

Uno Young • vd/tr/a1/19981 Prata I R$ 10.500,00

PaUo 1.0 I 2000 1 Branco I R$ 13.200,00

Furlo ZX 1.81 compll ,erm./19951 R$ 10.900,00

2004

2003

2001

2001

2000

2000

2000

2000

1999

1995

1999

1988

1995

1994

dle

gas

gas

gas

gas
dle

gas

gas

gas

gas

gas
dle

ale

gas

gas

prata
preto
prata
prata
praia
branca

cinza

vermelho

branco

vermelho

branco

bege
praia
branco

prata

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FINANCEIRA

EscortÓL 1.816V eomp.

CorsaWlnd1.02p,
•
Santana GLS eompl. 4p
UnoSX1.0

Gol GL 1.8

GolMll.0,
;1
Chevette 1.6

, éhevette Junior 1.0
GolI GL 1.8 compl.
Courler 1.6 GNV

., PampaLl.8
, HUux SW 4 dle

Prata

Azul

Branco

Azul

Cinza

Vermelho

Azul

Vermelho

Branca

Vermelha

Cinza

Vermelho

Bordô

.l\rduíno
Veículos 371·4225

2000

1992

1998

1992

1997

1986

1992

1995

2000

1994

1993

1996

1996

GolSpeclall.0 el a.c.

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

Branca

Celta 1.0

Flesta 1.0

Saveiro 1.6 AclGNV

Golll.0

60111.6

5-10 AC/OH

R,IDger Xh klt gnv+ae+dh

Fusca 1.300 L

2p

2p

2004

2004 Prata

Prata

Branco
vw 23.2tO ·'6x2

02102

02102

03/03

97/97

R$ 62.000,00

R$ 95.000,00

, R$125.000,00

R$ 65.000,00

Chassi Branco

4p

2p

2P

2003

2003

1996 Branco
MB 1218· toco.

Chassi Branco

2p

2p

1995

1995

Vermelho'

Baú Branco

Chassi Azul

2p

2p

1995

1983

PROMOÇÃO DA SEMANA
Vermelha

Branco

vw 8.150 Eletrônica· Okm. 04/04 Branca

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

Vermelha

;::;::'17/rl"«.:::;:;:,,:::;:m '_��;melbo
86/86 amareI.
98189 branca
93/93 prel.

:��:� e!�aelha
91/91 branca
90/90 .ermelbo
98/98 ·br.nca.
91/91 branca
00/00 praIa
90/90 azul
03/04 verde
98/99 pra..
77f77 marr.om
75/15 .ermelha
91/91 cinza
87/87 v.rmelha
99199 azul
65/65 amarela
86/86 cinza
86/86 verde
95/95 prel.

::!:I C:�a
891110 _.1
93193. vermelha
91191 cinza

Celta 4p c/ ar
Goll.8

Astra Sedam 1.8 GL compl.

Fiesta Berson c/ OH

Flesta Berson c/ Ar

Blazer 2.4 cOl)lpl,+ rodas

Cll04p

prata
branco

verde

branco

preto
vermelho

branca

cinza

prata
bordô

azul

bege
preto

I(a 1.0 c/ opcionais
Scenie RT 1.6 eompl.
Megane RT compl.
Corsa Sedan (mod. Novo, c/ a.c/t.e/al)

03

96

99

97

03

03

01

03

03

98

00

00

03

COfsa Wind gas/4p/limp/desm/aq
Corsa Wlnd 1.0/gas/2p/ar qt
Corona XLl16V gas/4p/compl.
0-20 - dle

Fiesta Street 1.0 - gas/2p/1imp/desm.
Gol M11.0 gas/2p/báslco
Parati 16V gas/4p/1lmp/desemb/aq
Pickup Corsa al/trv/aq
Tipo 1.61E

Uno Mille EX4p

Gol Limp/Des
Escort' GL 1.6

Fiesta 4p c/ar
Celta

Corsa

Vectra GLS compl
Scenic RT compl. + couro

Corsa Sedan

Moto Falcon

Vermelho

Branco

Cinza

Prata

Prata

Verde

Bordô

Verde

Pret�
Vermelha

azul

prata
prata
brallca

branca

branca

�rata
branca

azul

verde

2000

1998

2005
.

1989

2002

1998

1998

2003

1994

2000

R$ 16.800,1i0
R$ 12,900,00
R$ 53.000,00

R$19.500,00
R$ 15.300,00

R$12.800,00
R$16.800,00
R$19.500,00
R$ 8.800,00

R$13.400,00

Oal.rl.500
Bellna "

&:�1:0�1��ILSI
Apolo Ul

Gxr��nl Midas 110
Verona.OU
SU1Ukl SSXR
Uno Mille
.80111.1
MonzaSl
CO 125 Tllan KS
Passatl.8l11rbo IOp
Oodgo/Polar. Dl -,

'

�:ro·�l"'tco"r':'��2.0
�!;:J:�:�� Monlagem 2002

Escort L
.

�o 1.6.E

.0oIM'
QuanlllmCl
Saveiro CL'
Sahar. NX 350

FRONTAL Veículos371·4570 /376·2895

03

02

91

03

03

98

00

00

01

03

Golf 1.6 compl.
Golf 1.6

Ka 1.0 DI AR

Fiesta 1.0 4p
Corsa 1,0 2p
Escort 16V compl
Uno 1.0 2p
Uno 1.0 4p
020 gabo Dupla
Monza 1.8 2p
S10 1.0 4p
Uno 1.0 4p
XR 250 tornado

Branco 2003

Branco 2003

PraIa 2002

Branco 2002

Branco 2001

Amarelo 2002

Prela 2001

forsa 1.8 4p Branco 2002

FQurler 1.6 l Branco 2001

PRZ-MlO Amarelo 2001

�eclra 2.2 alS comp' Branco 1999
I

frand Bla'.' OLX 4.2 TB Pral. 1999

Ilrand 81a... DlX 4r1 Branco 1999

Branco 1999

Verde
Azul

Brallca
Branca
Branca
Dóuraifo
Branca
Dourado
Prata
Bordô
Bordô

Bordô
Branca

Gu I Vec"a 2.0 comp

Gal J Blaz" DU 2.2 compl
:J

ONV � Blazer OU Er.c. 4.3

GNV ru
aã. f Courl.r 1.8 l

Ou. I Omega co 4.1 comp

Gu !I Omega GlS 2.2 c.mp

� suprema OlS comp
Gu ,�

Oas � Alfa 1S4 comp

ou '8Iaz.r .4.3 Er.cul.
O.V I

Escorl SW comp.

DI. I
Una 4r4 .omp

GNV )0 Var1anl c/ manual

GNV Caravan

2001
2000

20.02
2003
2001
2000

1997
2001

1989
1991
1994
1994
2002

Flesta Qompleto vermelho 03

Flesla OH/trio branco 03

Flesta completo branco 03

Escort GI/ OH/ trio prata 00

ESQort. GL 1,6 cf 0IlQ. bordo 95
Corsa Hateh(mod.novo)eompleto prata 04

Celta VHC 2p preto 03

Corsa 1.6 4p c/opc•• brane,à 02

Corsa sedan Qfopc. branco 02

COrsa 1.6 4p cf OPQ. branco 00

VeQtra GL completo prata 00

GoIl'Iu8 16v c/opc. einza 01

Goi plus 16v AR/OH preta 01

Gol16V c/ope. verde 98

PaUo Flre 4p 1:/ AR prata 04

PaUo Flre 4p c/ope. bordo 03

Palio Flre 4p eltrlo cinza 03

Palio EX Fire olp ef AR preto 01

Palia EX 4p cltrlo branco 99

Palio EOX. completo azul 98

Scenle RT 1.6 completo bege 02

Seenlc RT 1.& completo praia 02

Cllo S11.6 completa preta 01

�cenle RXE(top de linha) cinza 01

Rua Pref.Waldemar
Grubba,3121
Bairro Vieiras

G
A
6
G
Q
G
•
A
Q
G
o
a
G
6
B
G
G
A
G
G
o
G
G
G
G/GNV
G
o
G

Branco

Ver�e

1998 BMV

1997 aNV

Tempra compl
Vectra GL compl
GaU GT! eamp
Monza c/ ar + GNV
Audi eompl
Gol 1000
6011000.
Monza eompl - ar

Uno
Una
Una
Corsa Sedan cl GNV
Corsa SUPer 4p
5-10 compl
Pampa GL
Ese.ort GL.
�COrt GL
Tauner Furgao'
Carretinha Baú

PraIa 2000 Gas

1996 OHY

1995 aH,

1995 6NV

1995 BNV

2000 GMV

Pr".

Cln�

8eg.

Azul

Pralo

Clnz. 1997 GI.

1993 DI.

1974' a..

1987

Azul

Azul

Cinza·

97
97
Q5
95
95
94
99
90
91
88
96
00
98
.96
96
93
95
95
03

RS 12.000,00
R$ 19.500.00
R$ 13.500,00
RS 11.800,00
R$ 32.000,00
R$ 7.900,00.
R$ 12.500,00
R$ 6.700,00
RS 6.800.00
R$ 4.800,00
R$ 9.000,00
R$ 19.000,00
RS lUOO,OO
R$ 17.800;00
R$ 9.500,00
R$ �.700,OO
R$ 9.500,00
R$ &:800,00
RS 1-1.800,00
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ESCORT - Vende-se, XR3.

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

FUSCA - Vende-se, 71. GOL - Vende-se, 01, Plus, 6525.

SANTANA - Vende-se,
GlS, 91, 'cornpl. R$ CG - Vende-se, Titan,
7.900,00. Tr: 371-6238. 125,01, c/ partida, vinho.

R$ 3.700,00. Tr: 9973-
0367.

HONOA 150 - Vende-se,
04, ou troca-se. Tr: 376-
3225.

SON2.0, vermo compl. Tr:
371-9992.

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

R$ 2.500,00. ou troca-se 4 pts. R$17.800,00. Tr:

por carro ou moto, Tr: 9962-3664.
370-5577.

R$ 1.500,00 +, financ.
Tr: 372-3164.

ESCORT - Vende-se, 98,
PALIO - Vende-se, 4p. 98, 4 pts, compl. Tr: 372-
cinza. Tr: 373-1631. 0230.

MONZA - Vende-se, 88 à BIZ - Vende-se, prata, 02. CG 150 - Vende-se,
FUSCA - Vende-se, 72, alc. 2.0, preto. Tr: 273c R$4.100,00. Tr: 373- assumir financ. Tr: 376-
vermo ótimo est. Tr: 1715. 3479. 3225.
9118-1131.

PUMA - Vende-se, GTS, CBX - Vende-se, estrada, COMPRA-SE - Biz ou

FUSCA - Compra-se, 69 80, conversivel. R$ 99. R$ 4.600,00. Tr: Titan, 96 em diante. à
ou inferior. Tr: 372-3922. 7.000,00. Tr: 9933-6533. 9973-8730. vista. Tr: 9142-4641.

compra - vende - troca - financia - novos e usados

i!'iiNili®t,jkk4Mr®dfiUifJ.l1!1;O,twl!iU;m1ttwt

-

FUSCA - Vende-se, 78,
bom est. R$ 2.650,00. Tr: GOL - Vende-se, Special,
372-0000. 99. R$ 12.800,00. Tr:

370-1161.
FUSCA ' Vende-se, 71,
branco. VE. AL. R$ GOL - Vende-se, 95,

MONOEO - Vende-se, 97, 2.500,00. Tr: 371-0311. bordo. Tr: 9975-5167.
ótimo est. compl. R$
16.500,00. Tr: 371-3298.

GOL - Compra-se, 97 ou SANTANA - Vende-se,
98.1.6,MI.Tr:376-1293. 98/99. compl. R$

20.500,00. Tr:371-7432.

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

0T180 - Vende-se, p/
trilha, à alc. R$ 1.600,00.
Tr: 376-2�20.

Stratus comp 96 verde mel
'

G
Gal.1.8 (bala) 95 preta G
CheveUe 89 bege A
Bellna L 1.6 86 bege A
Ford Landal em couro 80 alui GNV

Yoyage 86 verde A

Jeep em couro/dh/frelo a disco 65 Bordo G
Gal Preparada (De Corrida) 97 Azul R$ 6.500

Opala SLE campl 89 Verde A
Gal Mll.9 97 Branca G
Fusca 77 bege G
Fusca 96 prata ,G
Omega Suprema GLS top linha, compl. 93 azul G
Elba 88 azul A
Gol 84 branco G
F-lODO Gab. Dupla campo Turba 84 prata D
Uno 1.6 comp 93' pratà G
Kadett vd e ln elt. e dlr 93 preto G
Monza comp 94 cinza G
Monza SLE compl 4p 94 azul G
Santana Quantum GL compl 94 bordá A
Corsa Wlnd Sedao 99 prata G
KadeU SLE 1.8

•
92 prata G

Ford Ka compl- ar c/27.000km orlg. 01 branco G

���!rnaoDI!I Rey GlX :� ,!���e ., �,.V(- ,:;':' <

F1000 compl cablnada motor mwm 3p 91 branca
.'J.

D;"

UNO - Vende-se, IE, 96, FIESTA _ Vende-se, 97,
ar/aI. Tr: 276-0397. CD, vermo 4 pts. Tr: 9962-

9363. FOX - Vende-se, total flex.
UNO - Vende-se, IE, 96 c/ 2 pts. compl. AR. Tr:
someAL.Tr:276-0397. FOCUS - Vende-se, 1.6, 9117-8501 c/Leandro,

prata, compl. R$
UNO - Vende-se, ELX, 95, 40.800,00. Tr: 275-1526.
4 pts. Compl. Tr: 276-
0397. MONOEO - vende-se,

CLX, 95, compl. Tr: 376-
1372.

SCOTER - Vende-se, 97.
R$ 1.200,00. Tr: 370-

CG 150 - Vende-se, 04. 3044.

Av" pre!. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau - Tel: 371-7212 ciil: 99"63-7641

••p

IIINJECAR AUTO -CENTER
4(J1"o c��"'I�\'l

Facilitamos em até 3 pgtos ou no cartão VISA

(47) 371·3898
\

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

Estofamento de carro,

colocação de couro,

manopla, volante,

limpeza interna e

cepote«,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cidadania
Italiana

revenda. Tr: 374-1117..- COMPRO
CONSORCIO

CONTEMPLADO OU NÃO,
'MESMO EM ATRASO.
Pagamento a vista

'em dinheiro.

CARTA - Vende-se, de
crédito contemplada pi
automóvel e caminhões.
R$ 36.700.)00. Tr: 370-
9619,

COMPRA-SE - Corsa 00

gol, 96 a 98. á vista. 1r:
374-.5463.SCOTER " Vende-se, 50

.cIlIndradas, 96. R$
1.300�OO.Tr: 9132-7991. VENDE-SE _ Rodas 15".

Rodáo de aranha. R.$
1.000,00, Tr: 275-0334 ou

880903544.

COMPI�,HE - Uno ou

êsoort Hobby. até R$
r500,00 à vista. Tr:
8405·9888.

TITAN - Vende-se ou
trocá-se; 01. Tr: a70-
90.10.

VENDE-SE - 1 potência
DBS 40QO cl 900 wats !(ADET - Vende-se, GSI,
RMS. R$ 1.000,00, Tr:. branco, cernpl, cl teto,
9983-2124. 94. R$ 10.500,00. n:

9118-5474.

_ SPRINTER - Vende-se;
WVb 98198.branco. Tr: 371-

8598.
AUDI - Vende-se, 99. R$
34,500,00. n. 9969. SEAT IBIZA - Vende-se,
4207. 01, motor, 1.0. 16V.

compl. R$ 20.500,00, Tr:
COMPRA-SE • pI 9.983-2124.

XR 2()O - Vendê-se, vermo
01/02. H$ 5,700;00. Tr:
!l903-4060 ou 374-
1578.

YBR -Vende-se., 125,02.
ir: 371-1335 ou 9953-
1446.

BALANÇA - Compra-se,
eletrônica cl mostrador
digital. Ir: 371-8772,

....
'

'.' 2O !������ �:ren�:d��' ��

�I_ 370-7438.

.,N_ APARELHO - Vende-se,

Tr: (47) 522-0256
9968-0588

de som, Gradiente. Tr: magnético. R$ 1.000,00'.
8811-2187. Tr: 370-7124.

APARELHO - Troca-se,' COMPUTADOR - Vende
de solda, cornpl. por se, Pentium200, monitor
roçàdelra, Tr: 370-7438. 17, kit multimídia. R$

600,00. Tr: 9934-0003.
APARELHO DE CD -

vence-se. R$ 200,00 .. Tr: COMPUTADOR - Vende-
3.70-2365 ou 9953- se. R$' 450,00. Tr: 370-
6121, 7315.

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

conlcalelra pi 8 cones, Tr:
8808-5378 .

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

Montagem do processo
conforme o consulado.
Localizacão documentos

no Brasil e na Itália.

47 - 9147 6238
projetooriundi@yahoo.com.br

MÁQUINA - Vende-se, de
BANNER ' Vende-se, pi COMPRA-SE - Geladeira, costura zígue-zague. R$
salão de beleza, cl fogão, pia. Tr: 376-1903. 180,00. Tr: 371-8772.
suporte. Tr: 370-9209..

DORMITÓRIO - Vende

se: cornpl, mad. maciça
cl detalhes empalhados.
Tr: 370-9391.

MÁQUINÁRIO - Vende

se, compí, pi marcenaria.
Tr: 376-2345..

Tr: 370'5491.

BIRUTTA·�
BX 250 Twister 2003 ver�e CG 125 Tltan ES 2001 prata
BX 250Twlster 2002 vermelha CG 125 Titan KS 2003 verde

NX200 1995 verde CG 125.Titan KS 2002 prata
CBI 200 Strada 1997 roxa .CG 125 Titan 1997 verde

CBX 200 $trada 1995 rOxa CG 125 Titan 1997 cinza

C8)( 200 Slrada 2000 vtlrntélha CG 125Titan 1996 azul

Cax 200 Strada 2001 vtlrmelha CG 125 Tltan 1995 vtlrmtllha

XLR 125 KS 2002 vermelha CG 125Titan 1999 azul

VIR 125 .Brosks 2003 branca CG125 Today 1991 vermelha

CG 150Titan KS 2004 azul �100 BlzES 2003 azul

CG 150 Titan KS 2004 preta
CO 150 Titan KS 2004 preta GoIMI2p 1997 verde

MESA - vence-se, de 370-6525.81Ft - Compra-se, DVD· Vende-se. R$
som c! 16 canais,

quente cl 8 cubas. Tr: 200,00. Tr: 9934-0003. Ciclotron. R$ 550,00 .. "Ii.r: RÁD10 - Vende-se, TV • Vende-se, 14".Tr:
371-8772. 9983-2124.

DVD - vence-se, D201. amador.M 1 . .100,00. Tr: 376-4420.

80X - vence-se, pi R$ 330,00. cl nota fiscal. KG d
371-6238.

MICRO - Ven .e-se, ' VACAS - Vende-se, 3,
banheiro. 1,50 ai!. R$ Tr: 9979-5150. .

96 MB T Imemona . . r:
REPRODUTOR _ Vende- Jersey. Tr: 374-0222 c

180,00. Tr: 376-4420. 9903"0500, Roberto.
ESCORRAS - Vende-se, se, MP3, cl çapaeídade

BICICLETA - Vende-se, acima de 3 rnts. R$ 1,30 MOTOROLA _ Compra-
128 maga.cl gravador de

SundQwn, 18 marchas. cada. Tr: 372-0665. .

20'59 voz. R$ 250,00. tr: 8406·
se, V30o.. Tr: 370- ..

Tr: 370-8615. 2148.

CÃO - Vende-se, poodlei
macho, branco cf 3
meses. R$ 80,00. Tr:
371-8772.

F"X - Compra-se. Tr:
NOKIA. Vende-se, 2100.375-0130.
R$ 250,00.. Tr: 310- SIEMENS _. Vende-se,

2059. A52. R$ 200,00.. Tr: 370'
2059.

VIDEO GAME - Vende-se,
Nintendo 6/4. cl 2
controle. RS 250,00. Tr:
273-0.779..

FILMADORA - Vêlide-se,
2 ou troca-se por
M3000. Tr: 276-2013. NOKIA - Vende-se, 2300.

R$ 250,00. Tr: 370-
2059.

veSTIDO DE PRENDA -

Vende-se, verde cl
detalhe.s branco. R$

SIEMENS _ compre-se, 80,.00. Tr: 371-5270.

SL55. Tr: 370,-2059. VESTIDO vende-se,
prenda. Tam. 36 e 38. Tr:

TAPETE - Vende-se, 1,50 100,00, Tr: 371-1867,
x 2,00.. bordo. RS 60,00.
Tr: 371-6238.

CÃO - Vende-se, filhotes
de maltês. Tr: 370-90.62. FREEZER - Vende-se,

vertical, c/6 gaveias. R$
371-371-6238. PALMEIRAS - Vende-se,

altas para jardim. Tr:
9969-4207.

CELULAR- Vende-se, ou
troca-se por forno elét.
ou máq, de costura. Tr:
370-1�56.

VENDE-SE - secaeora.
cad. de refeição e de

TECLADO - Vende-se, b.i c i c I e ta in f ao til.

Cássio. R$ 100,00. Tr: R$150,00. Tr: 370-1856

9934-0003.

GELADEIRA - venoe-se.
Cônsul, 30.oL seminova.
R$ 500,OQ. Tr: 273- PLAY STATION - Vende-

1165. se, compl. CI 25 cd's. RS
250,00. Tr: 9132,8950. VENDE-SE - Estante em

cerejeira, e mesa piTELEFONE - Vende-se, centro. cl vidro. R$
sem fio. Panasonic. R$ 180,00. Tr: 371-6238.
100,00, Tr:276-0474.

CELULAR - Compra-se,
Samsung fashion. ASOO.
Tr: 370-2059. HOMETEATHER - Vende

se, c/5 CX. de som, leitor

de cd. Tr: 8802-3688 ..

PLAY STATlON -

cumpra-se. Tr: 371-
8772.CHIQUEIRJNHO -

Compra-se, de bebê. Tr:
376-2362. LIMPAMOS - Fitas de

vídeo e tranformamos pi PLAY STATlON - Vende- TRAJE - Vende-se,

COLCHÃO _ Vende-se, dvd, Tr: 371-8772. se, c! controle e eds. Tr: gaúcho, tam.38 compl.

WAllTA - Vende-se,
Máster, seminova. Ir:
9969-4207.

emlRLRDSDa
A MAIS COMPLETA

Atendimento persona1lizado
Entrega gratuíta

Atendemos atacado e varejo

PI'"I
!

;;;mi

1\�LlMPEZA
Av. Marechal,O'eodoro da Fonseca, 1475

Jaraguá do Sul/SC -.

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

I.
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REVENDA:

(47) 273-0888 - Jaraguá do Sul - se - Em frente ao Bradesco
* Agenda telefônica com 200

posições de memória no

TIMChip
* Jogos
* Calculadora
,. Protetor de tela

R$198,00
á vista ou

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

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

1 + 9x R$ 24,80
NO PRÉ PAGO

* 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
* Personalização de capas
coloridas!
* Download de aplicativos e jogos
em Java
* Alerta vibratório. calendário.
calculadora com conversor de
taxas. cronômetro, despertador e
relógio
R$ 498,00 á vista ou

.

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

* Tela colorida
* Agenda com 200

posições de memória no

TIMChlp + 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

"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

* Tela colorida
* Agenda com 200 posições de
memória no TIMChip \

+ 1000 posições de memória no

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

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

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

IASSISTÊNCIA TÉCNICA· D.E CELULARES I
�Consertos de Celulares

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

�Toda Linha de Acessórios.
�Telefones si fio e convencionais.
q Identificador de chamadas.
Celulares Usados e Semi Novos.

�
;c)ii

COMJ::RCIO E CONSERTOS
DE TELEFONES LTOA

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

Computadores
completos

VENHA CONHECER NOSSA LOJA!

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

Periféricos
Gravador de C
e Leitor de OVO

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

Um micro por aluno

Maquinas
Digitais

COMPUTADORES

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.

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA
Suprimentos

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

'SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

/ Recepcionista
/ Serviços de Llmpesa e Conservação
/

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

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

Barão do Rio Branco, 620 - Centro

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
rI� de� 4� M.ts� des� de 4-«4 Emfz'u!44 �
��. eHÓW effl,��UfH,�deS� 4A�

DETETIVES PARTICULARES
Causas Civeis e Criminais. Comercio e Industrial,

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

Sigilo Absoluto

Fone:372-0556 ou 9912-8114

Atendimento 24 horas

ENCANADOR E ELETRECISTA

Tr: 275-0690 cl Bruno ou 9917-9859

Consulte nossas ofertas

275-2124
Augusto Flor
Técnico

9975-0045

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

TERRAPLANAGEM
R� de Pedms e Ctmeto

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação d lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

R: Wigando Meílslin - Bar )(�ndi 275·1101/ 9104-2393

_"

APOSENTADO
E PENSIONISTA

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

Atendemos moteis, hoteis e residência,
sem custo adicional.

Jaraguá do Sul e região.
Tratar: 9131-7231

Preços especiais para casais.
SIGILO ABSOLUTO

COLOCAMOS PElíCULA, SOM,
ALARMES E AUTO-ELÉTRICA

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

Condicionádo, etc.

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

Aulas de Violão
POUSADA DREICHE DO AR COM

(47) 275 34 75
(anexo à Fellows)

9975 9646

acornpanhantas ·

Estamos convidando todos os

clientes e amigos para conhecer a

casa c/ lindas e belas acompanhantes
24hs a seu dispor.

T�MD� NDVM! €JARDTM!a'��btin�, Katine I! ah�i�nl!
'
I'

E-mail: sergio.guima@ig.com.br
Rua Domingos da Nova, 227 - Centro - Jaraguá do Sul/SC 275-0052 / 273-1174Rua Epitácio Pessoa, 555- Centro

e- • '0 f

I
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AMIZADE - Vende-se, cf ILHA DA FIGUEIRA - RIO CERRO - Procura-se,
1 suíte, 2 qts. 115 m2• Tr: Vende-se, alv., cf 3 qts. moças pf dividir aluguel.
9977-5408. R$ 70.000,00. Tr: 371- R$ 130,00. Tr: 376-

2357. CRECI4936 0126.

... MAIS chance: ((04) qua
mensais),

* MAIS: (sem taxa de inscriçâQ)
...MAIS: tsem fundo de reserva)
*MAIS econômico: ( menor taxa)
ii MAIS prêmio: ( extra: R$ 31.384;00,
prêmio pontualidade)

.

.. MAIS flexibilidade: (antecipação de'
parcelas poderão ser usadas como lance)

e: ( FGTS pode ser usado

: ( últimas (60) parcek:ls sem
ministração e sem seguro)

AIS, MAIS:, (confira com o"

epresentantf:), ®aixo)

RODOBE�S)

REPRESENTANTE: Silver Serviços Uda
Rua: João Januário Ayroso, n'o 80 - sala 03 - Jaraguá Esquerdo

C.ntrâls telefônicas Infelbl'as

telefonia e segurança

m2 e terreno 1.200 m2. Tr: 1 suíte, 2 qts. bwc. Tr:

8807-2410. 370-0433.

CENTRO - Vende-se, cf PiÇARRAS - Vende-se,
535 m2• R$ 140.000,00. Ou troca-se em Corupá.

. Tr: 371-2357. creci 4936 Tr: 375-0539.

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

Vende-se, de madeira, e VILA LENZI - Vende-se,
RIO DA LUZ - Vende-se. terreno cl 2.600m2, cf de madeira, terreno cf

CZERNIEWCZ - Vende- R$ 26.000,00. Tr: 370- escritura. 525 m2• R$ 70.000,00.
se, cf suite. Tr: 9113- 8097. creci 9839. Tr: 371-2357. creci 4936
6055 ou 372-0317. VENDE-SE - Na Walter

RIO CERRO· Vende-se, Marquadt, 15 x 26. R$
140 m2, 3 qts, si, COZo R$ 30.000,00. Tr: 370-7124.
65.000,00. Tr: 376-
3225.

30
IMÓVEIS

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

364 m2• R$ 32.500,00.
Tr: 371-2357. creci 4936 COMPRA-SE - Na área

Central. R$ 45.000,00 à'
R$ 65.000,00. Tr: 370-
7160 ou 376-1329.

ÁGUA VERDE - Vende-se,
novo, cf 155 m2, suíte, 2
qts. R$ 140.000,00. Tr:
371-2357. creci 4936

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

FIGUEIRA - Vende-se, cf
96m2• 4 qts, gar. Tr: 370-
5778.

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

ILHA DA FIGUEIRA - Ven

de-se, cf 515m2 de ter

reno, casa 90m2 e a outra
49m2. R$115.000,do. Tr:
275-3752.

BARRA VELHA - Vende
se. R$ 16.000,00. Tr:
370-7124.

PRÓCURA-SE - Pf alugar
em Jguá ou Guaramirim
até R$ 1.000,00. Tr:
8408-2400.

VILA LENZI· Aluga-se, pf
rapazes. R$ 25Q,00. Tr:
9963-7129.

VENDE-SE - Ou troca-
se, 150m da Pref. Schoro- VILA NOVA • Vende-se,
eder. R$ 12.000,00. Tr: cf 2 qtos, 1 suíte. semi-
9902-3673. mob. R$ 130.000,00.Tr:

9969-4207.
VENDE-SE - Próx. a Madri
cf 681 m2. R$ 55.000,00. VILA NOVA - Vende-se, 2
Tr: 9605-2252. qts. sI. COZo bwc. R$

26.000,00 + financ. Tr:
276-0592.

SANTO ANTÓNIO -

Vende-se, cf 324 m2• R$
10.000,00. Tr: 371- VILA LALAU - Vende-se,
2357. creci 4936 sob r a d o c o me. e

residencial cf 2 casas. Tr:
371-3132.

VILA RAU - Vende-se, cf4
qts. 160 m2 e terreno de
425 m2• Tr: 371-2230;

CENTRO - Aluga-se. Tr: Vende-se, 96 m2, sem

370-8097. creci 8097. laje, 4 qts. 370-5778.

TIFA MARTINS - Vende
se, cf 3 qts, cf laje, 60m2.
R$ 30.000,00. Tr: 370-. VILA LALAU - Vende-se,
3556. cf 150m2, 4 qts. murada e VILA RAU - Vende-se, cf

terreno de 561 m2. Tr: 160 m2, e terreno de 425

PiÇARRAS - Vende-se, cf TRÊS RIOS DO SUL - 370-0383. m2• Tr: 371-2230.

ILHA DA FIGUEIRA -

CENTRO - Vende-se, 207

I8vu
. 'lOT

Representações Ltda

. JARAGUA DO SUL· se
Rua dos Imigrantes,500 51 31 � Bairro Rau
Fone: 047 370-6103 Ramal31.
Emaíl: casas@layout.arq.br

GUARAMIRIM • se
Rua: 28 de Agosto,3664 - Bairro Aval
Fone: 047 373-2'005

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pj centrais
Telefones e fax
Aparelhos para teíevendas (neadset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personallzada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pj telefones

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 cont!omínios.

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

\.,

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

.

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

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

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

VENDAS E SER1I1GOSr�ua�,On�l!a Horst, 104· Vila Lenzi • Jaraguá do Su'- se I ema;': makefel@ten:a.com.br. Fone/Fax.: (47) 371·7007
�� ,," � �,
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ALUGA-SE \
- Quartos

mobHiados cl despesa
inclusa. Após Weg. Tr:
370-3561.

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

VILA NOVA - Vende-se, cl
2 qts, suite, semimobi
liado. R$ 130.000,00. Tr:
9969-4207.

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

-
AMIZADE - Vende-se, cl
126m2• ou troca-se por
apt. no centro. Tr: 372-
0317 ou 9113-6055.

VENDE-SE TERRENO

Vende-se um terreno na

Rua José Emmendoerfer

(início), medindo 699m2
cf 23,1 Om de frente.

. Tr: 9973-8632

VENDE-SE - Na lateral cl escritura, local pronto pi
Walter Marquadt, 15x 26. construir. R$ 26.000,00.
R$ 30.000,00. Tr: 370-

.

Tr: 9163-7000.
7124.

MINI-CHACÁRA -

VENDE-SE - CI 306 m2. Vende-se, cl 1000m'.

R$ 16.000,00. Tr: 9997- Ribeirão Grande. Tr: 273-
2020. 1860.

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

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

VILA RAU - Vende-se, cl
2.360,10 m2• Tr: 9152-

BARRA VELHA - Vende- 9117.

se. R$ 8.000,00. Tr:
9973-9654.

BARRA DO SUL - Vende
se, 12x30. Tr: 376-3425.

COMPRA-SE - C/800m2,
em lugares mais
retirados. Tr: 372-3214.

ERVINO - Vende-se, 288
m2.,murado. Tr: 371-
1410.

VENDE-SE - C/ 681 m2•

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

CABELEIREIRA
EMPRESA - Vende-se, C o n t r a t a - s e c I
prestadora de serviço el experiência. Tr: 376-

carteira de clientes 2752.
ativos. Tr: 370-6615.

FIRENSE 2 - Vende-se, el ESTRADA NOVA - Vende-
350 m2• R$ 6.000,00 + se, ponto come. e resido
finane. Tr: 275-0938. el móveis. R$ 5.500,00.

Tr: 376-2506.
GUAAAMIRIM - Vende-
s e, . c! ·8 O O m 2. H-$., FLORICULTURA - Vende-
20;OO.ltOO. Tr: 8411-. se, ponto comI. à 5 anos.

7759.
". _ .. -

lr:37Ô-041i'
"

CABELEREIRA - Precisa
se, el 5 anos de
experiência. Tr: 372-
0938.

CIRURIÃO DENTISTA -

Procura-se; p .trabalhar
particular ou ct
convêriíos.

t � � �"

'NQVA BRASíLIA - Aluga- LOJA - Vende-se, Santo PEDREIRO - Precisa-se,
se, el 600 m2, Tr: 9973- A n t Õ n i O. R, $ e servente. Tr:372-3214.
9654, 30,000,00,Tr: 276-1114,

PRECISA-SE - De pessoa
PiÇARRAS - Vende-se, 2. LOJA - Vende-se ou pi encartar jornal, el
Tr: 375-0539. troca-se el rnáquinas de experiência. Tr: 370-

costura e outros. 7919.

TRÊS RIOS DO SUL - Mobiliada. Tr: 275-2885.
Vende-se, cl 2.600m2• cl VENDEDOR EXTERNO -

escritura e casa de mad. L O J A - Ve n d e - se, Procura-se, ambos os

Tr: 273-6230. decorações artesanais. sexos. Tr: 370-6511.
Tr: 370-0433.

SANTA LUZIA - Vende-se, VENDAS - Precisa-se de
ou troca-se por carro. Tr: LOJA - Vende-se, no rapazes até 30 anos. Tr:

274-8380. Centro. Tr: 370-8641. 376-0882,

VENDE-SE - Na Walter VENDE-SE - Bar e

Marquadt c/ 1.111 m2• Tr: lanchonete, Tr: 370-

370-8,097 c/ Tina. Creci 6366.
9839.

VENDE-SE - Próx. a Pref.
de Schoroeder. CI 640
m2• R$ 16.000,00. Tr:
9962-3664,

VENDE-SE - Lateral el
Planieheek el 450 m2• R$
40.000,00. Tr: 9125-
0404.

SOBRADO - Vende-se,
resld, e come. e/2 casas.

Tr: 371-3132.

ADM INISTRAÇÃO
Ofereço-me pi trabalhar,
el formação. Tr: 9903-
0096.

_ BAIXISTA - Procura,
banda que toque, ragge

CHACÁRA - Vende-se, ou rock. Tr: 376-3755.
23,838,98 m2• CI

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

Até 200 mil si juros.
Tr: (31) 3072-7552

,
'.
I

CABELEREIRA - Ofereço
me, ou manicure el 15
anos de profissão, Tr:
9905-2585,

SALÃO IDA UNISEX
Corte feminino/masculino

Estética completa
Massagem - Depilação
Manicure - Pedicure

Limpesa de pele
Novas linhas

Calterização
.

Oueratenização

CORREIO DO POVO 11

Rua Victor Bramorski, 86, Centro - Massaranduba

Fone: 379-1078

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.

radar de Produção
nsino médio em curso. Para

atuação em segundo turno com

montagem de estruturas
metálicas,

,

,
c

'I,
0': •

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
Procuro pessoas para atuar na área de
supervisor executivo, tendo seu próprio
negócio, trabalhando a partir de casa ou

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

Comunicativo e uma boa rede de contatos,

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

Mecânico de Manutenção
Industrial

Ensino médio completo,
..

'

Três anos de conhecimento em

caldeiras e máquinas a vapor.

Opeiador de Bobinagem
.

o !l1éd!o c?mpleto,
�tuação emindústl'Ía
otor��, em segundo

, NéciessáiiQ residir

DIARISTA - Ofereço-me
pi trabalhar, el referência
e exp. Tr: 376-0749.

MOTORISTA - Ofereço
me, pi trabalhar cl
categoria C. Tr: 273-
6595. AUXILIAR DE PRODUÇÃO

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

Com formação técnica mecãnica e experiência em

manutenção e montagem industrial.
DIARISTA - Ofereço-me,
pi trabalhar ou mensa- MONTADOR - Ofereço
lista. Tr: 372-2716. 'me, de móveis. Tr: 376-

0679.
DIARISTA - Ofereço-me,
pi trabalhar ou

mensalista, se preciso
pernoitar, não cozinha, Tr:
372-2716.

PEDREIRO - Ofereço-me
pi trabalhar, de
acabamento, lr: 8808-
2638.

CALDEIREIRO
Candidato deverá atuar em montagem de peças de aço. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

Possuir experiência na área têXtil. Para atuar em
Guaramirim.

LIMPEZA - Ofereço-me, PEDREIRO - Ofereço-me,
pi fazer em ex. d'água, Tr: pi trabalhar, Tr: 276-
9103-9436. 0562.

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

todo o processo de qualidade, coordenação de grupos
de CC0, 5' S e outras atividades ligadas a área.

OPERADOR DE EXTRUSORA
Para atuar no ramo de plásticos.

COORDENADOR DE PRODUÇÃO
Experiência nos setores de tinturaria e acabamento.

Conhecimento sistema ERP-Datasul.

PROFESSOR
Domínio Auto CAD, 3D.

'- ."'A
.\�

•�PEIVIIRI.IVI�'W CARGAS

ADMITE-SE CONSULTOR DE VENDAS.
- Salário fixo

- Comissão sobre

resultado de vendas
- ��ea de atuação:

Jaraguá 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

PROFESSOR
Para atuar na área contábil.

COORDENADOR DE MANUTENÇÃO
Formação técnico mecãnico, possuir experiência de 3

anos na função,
REPRESENTANTE COMERCIAL

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

COSTUREIRA
Candidata deverá ter experiência em máquina overlock

e montagem de peças de roupa.

SUPERVISOR ALMOXARIFADO

Experiência de 01 ano na função.

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO

TÉCNICO TÊXTIL
ELETRICISTA

Com formação técnica em eletrotécnica ou eletrônica

para atuar em empresa do ramo têxtil. É necessário ter
experiência na função. TRAINEE (inspetor de Vendas)

Formação em engenharia de alimentos,

Disponibilidade para viagens.
ENGENHEIRO MECÂNICO

Com experiência em coordenação de produção e

projetos industriais.'
VENDEDOR EXTERNO

FERRAMENTEIRO
Com experiência na função e 2° grau completo.

I
VENDEDOR EXTERNO

Para atuar em Jaraguá do Su( não é necessário

possuir veículo próprio.INSTRUTOR DE TRÂNSITO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R E C U R. 5··0 S HUM A NOS

A RHBRASIL está recrutando profissionais
para as seguintes oportunidades:

ANALISTA DE NEGÓCIOS
Necessário experiência em Banco de Dados. Sistema Corporativo. linguagem de Programação.

ATENDENTE
Conhecimento em informática e disponibilidade de horários.

AUXILIAR DE PCP
Com experiência em programação de produção.

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

CHAPEIRO
Com experiência em preparo de lanches.

COSTUREIRAS
Experiência em máquinas reta. overloque ou cobertura.

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

ELETRICISTA INDUSTRIALI MANUTENÇÃO
Necessário experiência de um ano.

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

ESTAGIÁRIA
Possuir condução própria (veiculo/mote].

Cursando superior.

'ESTAMPADOR

ESTOQUISTA

FRESADOR CONVENCIONAL

Experiência na função e conhecimento em leitura e Interpretação de Desenho.

INSPETOR DE QUALIDADE

Experiência com ISO 9000 e com informática.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Para atuar em empresa do ramo têxtil.

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

<'

OPERADOR DE CORTE

Experiência em preparação e serra fita.

OPERADOR DE GUILHOTINA

Experiência em empresa gráfica.

OPERADORA DE MÁQUINA DE BORDAR
Com experiência.

OPERADOR DE PRENSA
Não é necessário experiência.

PROJETISTA
Necessário experiência em SOllD WORKS.

REVISOR DE MALHAS

SERVENTE DE LIMPEZA
Com experiência em zeladoria.

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

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

,
.

,

TELEVENDAS

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

. Engenharia Qufmica.

.

Compareça à RHBRASIL:

QUINTA-FEIRA. 24 de Março de 2005

r

(47) 2·73-5427

- Auxiliar de produção
- Impressor de flexografia

- Fresador

- Pintor de automóveis ou preparador de tinta

- Consultor de vendas para trabalhar em Jaraquá e região

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

- Fisioterapia (possuir conhecimento e mecânica

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

- Comprador (ramo metalmecânico)
- Motorista mopp

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

,PRECISA-SE
URGENTEWORLD1t

BUSINESS

Auxiliar de Corte (Masc/Fem)
Auxiliar de Produção (Masc/Fem)

- Ferramenteiro (Experiência em moldes de Borracha)
Eletrecista

- Operador e Programador de Torno CNC
- Operador e Programador de Centro de Usinagem
- Torneiro Mecânico Convencional
- Mecânico Manutenção
- Aux. de Desenvolvimento(c/ Corei Draw)
- Talhador
- Estilista (Estagiária)

Costureiras
- Tecelão
- Programação de Controle da Produção (PCP) Exp. Àrea Têxtil
- Auxiliar de Expedição/Almoxarifado (Exp. Computação)
- Motorista p/ Empilhadeira
- Contábil/Fiscal
- Cozinheira
- Garçon
- Comprador

Impressor (Área de plásticos)
- Extrusor (Área de plásticos)

I

- Corte Solda (Área de plásticos)

.... ,
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,,'" rau
e.e.

UMENTOS PARA MATRICULA
* Reservista
'" RG e CPF
* Título de Eleitor ou Protocolo
* Certidão de Nascimento ou Casamento
'" Comprovante de Residência
'" Fotos 3x4
'" Histórico Escolar (autenticado)

ado válido pI Concursos,
Faculdades, etc.

senac

(47) 275-8400

PROGRAMAÇÃO

00'04 8 01/10
00'04 a 11JOO
13'04a3O'11 4'
18'0480509 2!'
26'04a1007 '.1ef1'

8tOOàs11h.'i)·
8tOOàs11�

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

TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

TEM CULTURA,
,

E TEM MUITA INFORMAÇÃO!
POR ISSO TODO MUNDO LÊ!

E AGORA, COM APENAS

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

E MAIS COMPLETO DIÁRIO

.REGIONAL NA SUA CASA!

CORREIO DO POVO 13

•
CORREIO DO POV,O

MICROLINS SUA ESCOLA
,."

DE PROFISSOES
Centro de Formaçio Profissional

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

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

•

BOM PARA TODOS OS NíVEIS. ��
ÓTIMO NO SEU CURRICULO ({(((({(({fi

Microlins

Ljgue já!!! 376-0628 Av. Ma.rechal Deodoro da Fonseca, 1085 - Centro

Valdir dos Santos
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO RIO MOLHA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO'

A Diretoria da Associação de Moradores do Bairro Rio
Molha, convoca todos os moradores do Bairro Rio Molha
para comparecerem à Assembléia Geral que acontecerá
no dia 10 (dez) de abril de 2005, às 9h30min, na Capela

. Nossa Senhora do Rosário, onde acontecerá a eleição da
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, com votação

secreta pelo número das chapas,
A inscrição de chapas deverá ser entregue até o dia

02(dois) de abril de 2005 na Secretaria da Capela Nossa
Senhora do Rosário (Fone: 276-3821) contendo dados

pessoais dos candidatos, com RG e CPF e nominata dos

.caraos, a saber, presidente, vice-presidente, secretário,
vice-secretário, tesoureiro, vice-tesoureiro e três nomes

para Conselho Fiscal.

ORDEM DO DIA
. Balanço da gestão anterior

. Inicio da eleição

Mais informações ligue 370-4522

PARTICIPE!
Jaraguá do Sul, 15 de março de 2005,

NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDI�IAL
Eu, CINTHIA CASSIA WILLE, brasileira, solteira, costureira,

portadora da cédula de identidade nO 3.513.263 e inscrita no CPF
sob o nO 031.037,809-58, residente e domiciliada na Rua Adenor

Horongosó, nO 555, em Jaraguá do Sul/SC, representando a

empresa, CINTHIA CASSIA WILLE ME, inscrita no CNPJ sob O nO
06.006.017/0001-32, estabelecida a Rua Joaquim Francisco de
Paula, s/n, em Jaraguá do Sul/SC venho através deste notificar a
revogação da procuração registrada no Tabelionato e Oficio de
Registro de Protestos Áurea Muller Grubba nesta comarca de
Jaraguá do Sul/SC, sob folhas 0055, livro 0333 em 01/10/04.
A Revogação da Procuração foi Registrado no livro 84·0, Folha
131 no Tabelionato e Ofício de Registro de Protestos Áurea Muller
Grubba nesta Comarca de Jaraguá do Sul/SC. Márcio José Wille
não pode mais assinar pela empresa, CINTHIA CASSIA WILLE ME,

Jaraguá do Sul, 08 de março ee 2005.
/ .

CINTHIA CASSIA WILLE
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LUSTRES A LUZ QUE FALTAVA
.

' .

NA SUA CASA

. (47) 375-1682

Comercial Zehnder LIda.
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

'I· .�.

Os lustres andavam meio esquecidos há uns quatro anos, quando só se falava 'em
spot, Como o lustre é uma das peças chaves da iluminação, é importante escolhe-lo'.
com bastante cuidado. Uma boa dica, são as luminárias antigas: elas ficam ótimas

para os mais variados estilos de decoração e ainda têm a vantagem de continuar a ter

valor de mercado daqui a 20 anos, enquanto um modelo novo apenas fica velho.

Hoje em dia, os lustres antigos podem ser usados nos mais variados estilos de

decoração.O segredo é o sentido de proporção.
Se o objetivo for um ambiente clean, então o lustre deve ser o único objeto antigo do

ambiente, enquanto um ambiente clássico comporta muito mais antiguidades.
Na hora de coloca-lo no ambiente, não existe se quiser apostarna modernidade e no

clássico juntos. A tendência, hoje, combina os dois opostos: de um lado uma tela de

plasma, a tecnologia de ponta e de outro um objeto do século XIX, por exemplo.
Qualquer um pode fazer essa combinação, a regra básica é o bom senso. Uma ou duas
peças antigas importantes são ideais para combinar com o resto do ambiente, mais
leve.

Na hora de reformar ou limpar seu lustre, tome alguns cuidados básicos. Lavar lustre
de cristal só com água e sabão. '

.

E, no bronze, é recomendado passar uma cera especial para esse material. Mas muito

cuidado para não arranhar os cristais.Quanto menos mexer,melhor. Isso porque
muitas pessoas acabam destruindo uma peça de milhares de reais para economizar

poucos reais.

Procure uma casa especializada.
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o delicioso sabor da carne de cordeiro
lnqredientes:
1 ossobuco de cordeiro
farinha de trigo
120 g de cenoura, cebola, salsão finamente picados
2 dentes de alhos amassados
1 xícara (chá) de vinho branco seco

2 xícaras (chá) de caldo de carne

1 xfcara (chá) de molho de tomate fresco

casca de limão siciliano picada (previamente aferventada)
tomilho, alecrim e sálvia picados
azeite de oliva extravirgem
sal e pimenta-do-reino a gosto
... ;- =: :;;'- .

-

.
.

-
-

Modo de Preparo:
Tempere o ossobuco com sal e pimenta-do-reino a gosto e

passe, rapidamente, na farinha de trigo, retirando o excesso. Frite

com um pouco de azeite de oliva extravirgem, selando os dois
lados da carne. Coloque numa assadeira e reserve. Numa panela,
refogue a cenoura (não use muito para não deixar adocicado), a
cebola e o salsão com um pouco de azeite e o alho. Regue com o

vinho branco e deixe evaporar. Junte o caldo de carne, o molho
de tomate e deixe apurar por 20 minutos. Regue o ossobuco
com o refogado, cubra com papel-alumínio e asse por 30

'

minutos. Retire o ossobuco do forno e da assadeira. Coe o caldo
de cozimento, coloque numa frigideira e deixe reduzir por

alguns instantes até ficar um pouco mais espesso. Coloque o

ossobuco num prato ou travessa, regue-o com o molho e

distribua as cascas de limão. Polvilhe com as ervas e sirva a

seguir com ervilhas frescas refogadas na:manteiga.

Dicas:

Caldo de carne: leve ao fogo uma panela com 1 kg de carne

(músculo e frango),2 litros de água,50 g de cenoura, 50 g de

salsão, 50 g de cebola, sal e-pimenta-do-reino a gosto e deixe '

ferver. Reduza o fogo e deixe cozin.har por 1 hora. Retire do fogo
e passe por urna peneira.

Fonte: Revista Menu

•
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SAUDE "INFORMA AO

200k de DESCONTO
à vista ou cheque

'

Pré-datado
para 30 diaslfá

Rua 25 de julho, 577 • Vila Nova

VICO-FARMA
elA E MANIPULAÇAO

,289 - SI. 01
á do Sul- se

MUITO + SAÚDE
Produtos Naturais

.

MARILENE NEGHERBON

(47) 371-5176 ou 9118-8.386
Av. Getúlio V�lrgaS, 49 Sab 105 - Em cima l:kU1CO Uníb�1m.:o

'" A OPORTUNIDADE DE APRENDER A
RELAXAR EM SITUAÇÓES

DE ALTO STRESS OU PRESSÃO

* TÉCNICA DE DEF�SA INTELIGENTE

*TÉCNICA SEM USO DA FORÇA' FíSICA

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL
PELOS MESTRES DA ALEMANHA:

HANS-JURGEN REMMEL
ANDREAS GELLER

@HERBALIFE
PERCA PESO DEFINITIVAMENTE

O Peso e o corpo que
você sempre sonhou.

Programas projetados
Individualmente.

sem fome. sem stress.

Empresa lança no Japão chiclete
•

que promete aumentar os seios

Uma empresa
lançou no

Japão um
.chlclete que

ela diz ser

capaz de
aumentar os

J. I J';»i. ,..', l ....

Segundo a companhia
japonesa, a goma de
mascar libera

gradualmente
substâncias que seriam

capazes de enrijecer e
aumentar os seios.

Um pote com 200

chicletes cor-de-rosa no

sabor morango é

Ht!p://www.bbc.co.uklportuguese/reporterbbc/story/2005/03/050318_

chicletems.shtml

vendido pelo
equivalente a R$ 52.

O Bust-Up Gum foi um
dos destaques de uma

feira de produtos de
beleza e saúde no

Japão, a Tokyo Health

Industry Shaw.

Segundo o diário
britânico The Times, o
chiclete Bust-Up foi "um
sucesso imediato entre

as mulheres de Tóquio".
"A companhia
fabricante recebeu

milhares de
encomendas e tem

planos de começar a
vender o produto em

WING T8UN A principal delas é uma
ARTE MARCIAL CHINESA erva conhecida como

pueraria mirifica,
vendida também em

forma de pílulas, spray
ou creme para os seios

em outros países
asiáticos, como a

Tailândia.

I DORES EM GERAL, LER,
I OMBROS, BRAÇOS, .

I PERNAS, COLUNA.
\ TEMOS TRATAMENTO

�. I ANTITABAGISMO
(47)370 3423 / 9163-7298 !

,___VA_N_ES_SA_G_UIZ_ON_E_-c_OR_SU_lto_ra_da_s_aú_de__.. I. 9955:º�ªQj a1.Q,=Q69Jt .

..

�
Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fítoterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone:_,..37�-8298
Rua João PiCO}Ii ' 110 - Centro

mascado três ou quatro
vezes por dia, "também
combate o

envelhecimento,
melhora a circulação e

reduz o estresse".

Entre outros produtos
inusitados encontrados
na feira japonesa pelo
correspondente do
Times estava uma barra
de cereal que tem entre

seus inqredientes rochas
vulcânicas. Os

lojas de conveniência." fabricantes "dizem que a

substância ajuda a

outros suplementos limpara intestino".
alimentares tomados

por meio de pílulas uma
Na �esma I:,nha, ha�ia o

vez por dia o chiclete Cafe Colon, um cafe

vai bombardeando o gelado em lata que é

proclamado como o

equivalente a. um enema

aplicado
profissionalmente".
E o que foi classificado

pelo jornal como a

. "principal atração" do
evento: uma barraca
inflada com oxigênio
que teoricamente

,

aumenta a beleza das

"Diferentemente de

seu sistema

constantemente,
restaurando o tecido
muscular que mantém
os seios saudáveis",
declarou ao Times uma

porta-voz da empresa.

Feira de Tóquio

Os cientistas da

companhia
argumentam ainda que pessoas que se fecham

o chiclete, que deve ser em seu interior.

Receituário
(;!crJ'6ItSltrií"i:I .

CRM/Se 1242 - 'rEGO 0:;10(79
ãe SOBRACU. 1.079

ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE·

(47) 27
farmácia demanipulação
www.receituario.com.br
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