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NOVO CAMINHO

Décio da Silva inaugurou
ontem a Weg na China
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e poucas nuvens, sem
probabilidade de
chuva

• Ouarta-feira de sol,
nebulosidade variada,

-::==--_ pancadas de

chuva isoladas

MAL DE CHAGAS

LIXO EM CORUPÁ

Prefeito pede mais prazo à

Fatma para·retirar o aterro

o noivo da moça 'internada desde semana passada no

Hospital São [ósé também está com Doença de Chagas.
Ontem o Posto de Saúde do centro lotou logo cedo (foto) e

1.300 pessoas esperam para fazer o exame. _ PAGINA6

Última cidade da região que tem aterro próprio (foto),
Corupá .. só tem prazo até quinta-feira para dar novo

destino ao lixo. Ontem o prefeito Conrado Müller
informou ao Correio que já pediu mais prazo à Fatma e

tem esperança de ser atendido. - PAGINA 5

ESPORTE

Campanha de
se contra a

MP do Imposto
o Movimento se Pró

. Brasil lançou ontem na

Assembléia Legislativa
(foto) uma campanha

contra a Medida
Provisória 232, que

aumenta os impostos e

que pode ser votada pelo
Congresso nas próximas

horas. Em Brasília, o
Governo anunciou o fim

do acordo Brasil-FMI.

- PAGINA3
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Confirmado mais um caso; 1.300 estão na fila
OS "SEM ÔNIBUS"

População fica "presa'lem casa

por falta de ônibus em Jaraguá

Milhares de pessoas quemoram nos bairros mais distantes
não têm como passear ou fazer compras no fim de semana
por falta de transporte. Muitos ficam por horas nos pontos
de ônibus (foto). Saiba o que diz a empresa
concessionária. - PAGINAS

Gilmar diz que
Juventus vai

brigar pelo 10

o novo treinador do
Juventus, Gilmar Silva
(foto), disse ontem em

entrevista ao repórter
Julimar Pivatto que não

veio apenas para
classificar o Juventus na

série A 1, mas para "ganhar
o título da A2': No futsal, a
Malweeestréia amanhã

em Blumenau na luta pelo
hexa 'Estadual.

- PAGINA 8
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Além da política
Na maioria das vezes, a

disputa pelo poder relega a

segundo plano as' necessi
dades da população, sub
metendo milhões de pessoas
à marginalidade, à so

brevida. Por centenas de
anos, a indústria da seca no

árido sertão do Nordeste
manteve o povo na miséria

e políticos no poder. As
"sol uções" propos tas,

sempre paliativas, enrique
ceram coronéis e políticos,
sem conseguir mudar o

destino dos sertanejos. O

projeto de transposição das

águas do Rio São Francisco

para irrigar a região e

acabar com o flagelo da seca

não conseguiu sair do papel
justamente em função da

disputa política.
Todavia, há uma

esperança. O presidente
Lula autorizou a liberação
de US$ 1,7 bilhão para a

construção de dois canais

com 3,2 mil quilômetros de

FRASES

extensão para a transposição
de 1% das águas do Velho
Chico, o segundo maior rio
do Brasil, para abastecer o

sertão, região mais pobre e

atrasada do país. Esta pode
ser a primeira fase de um

projeto mais ambicioso que
envolveria um futuro
redirecionamento de águas
da Bacia Amazônica para

iniciais. São favoráveis à

construção de mais açudes,
cisternas, poços e aque
dutos, uma alternativa que
alegam ser mais barata e

eficiente do que a cons

trução dos canais. Alegam
ainda que a transposição
das águas compromete o

fluxo de um rio já atingido
pela poluição e pelo

... A transposição das águas do R'io São Fran

cisco vai irrigar o sertão e pôr fim ao flagelo na

região mais pobre e atrasada do país

diferentes áreas do
nordeste, o que colocaria
um fim ao ciclo de seca e ao

êxodo diário de pessoas que
buscam no sul melhor sorte.

Todavia, os opositores do

projeto, incluindo grupos
ambientais e de interesses

empresariais, argumentam
que a iniciativa é de s
'necessária e bem mais cara

do que indicam os preços

desmatamento. Chegam ao

absurdo de afirmar que "o

problema não é a escassez de

água, mas a forma como

água é utilizada".

Apesar do ministro da

Integração Nacional, Ciro
Gomes, garantir que a

primeira fase do projeto é o'
reflorestamento e proteção
das nascentes e leito do rio,
a oposição se mostra cética.

Receia que o projeto em si

seja mais uma ação populista
eleitoreira. Ainda que o

argumento seja simplista
sem fundamento lógico, não'
pode ser descartado por

completo dado o objetivo
final da política. Por. outro
lado, há que se levar em
conta o resultado final e os

benefícios não só para a

região, mas ao país.
O que está em jogo no

momento é a disputa
política do próximo ano. Os
dois lados tentam. a todo
custo desqualificar o

adversário e conquistàr o

maior número de votos

possíveis. Um modelo

perverso que visa apenas os

interesses .pessoais ou .de

grupos, e não a população.
Enquanto persistirem as

picuinhas e a ganância, Os

avanços serão insigni
ficantes e o povo entregue
à própria sorte, mesmo

bancando' toda farra.

"Todos nossos mercados no exterior apresentaram crescimento, com destaque para o europeu,

responsável por um terço do total das vendas. Além do bom resultado no continente, fomos
favorecidos pelo Euro em alta."

• Décio da Silva, diretor presidente executivo daWeg, que ontem inaugurou a fábrica da empresa na China.

Mundo I Pessoas·& Fatos I
... INDONtSIA

Terremoto de 8,2 graus
atinge a Ilha de Sumatra
Um terremoto de 8,2 graus na escala Richter

atingiu ontem a ilha de Sumatra, na Indonésia.
O tremor de três minutos provocou pânico
entre a população e quedas na rede de
eletricidade. O centro de alertas de tsunami

do Pacífico emitiu comunicado informando

que o terremoto tem o potencial "de causar

um maremoto destrutivo': A instituição
recomendou às autoridades ações imediatas

para a retirada das pessoas da costa, em um

perímetro de mil quilômetros ao redor do

epicentro do tremor. A Tailândia já emitiu um

aviso de maremoto. O tremor chegou a ser

sentido também na costa oeste da Malásia.

... USANO

Síria retiramais dois
mil soldados do país
A Síria retirou cerca· de dois mil soldados do vale
libanês de Sekaa nos últimos dias, reduzindo

para oito mil o número de efetivos que ainda

mantém no Líbano. "Não sabemos o número

exato, mas cerca de dois mil saíram nos últimos

dias;garantiu uma fonte doMinistério da Defesa

libanês, que também negou os rumores que
afirmam que os serviços secretos sírios

começaram a regressar a Damasco .. A Síria

começou a retirar as tropas no início de março,

pressionada pela comunidade 'internacional e
pela oposição libanesa, que responsabilizao país
por instigar o atentado que matou o ex

primeiro-ministro Rafik Hariri.

" CORREIODO POVO
.I1irllli!r

FranciscoAlves
Editor-Chefe
Fernando Bond

... CHINA

Líder deTaiwan faz
visita histórica ao país'
Um líder taluaaês de oposição chegou à China
ontem para uma missão de boa vontade, mas

.
elevando a tensão por causa da aprovação pela
China de uma lei que autoriza o eventual uso
da força para que Taiwan ceda e aceite a

reunificação."Como maior partido de oposição
de Taiwan, esperamos fazer algo capaz de
contribuir com a paz e a prosperidade
necessárias para os cerca de 23 milhões de
habitantes de Taiwan'; disse Chiang Pin-kung,
vice-presidente do Partido Nacionalista. Trata
se da primeira vez na história que uma

delegação do principal partido de oposição de
Taiwan visita a China desde 1949.

... IRAQUE

Guarda Nacional abre

fogo contramanifestantes
O ministro do Interior do Iraque, Falah al-Naqíb,
advertiu ontem aos iraquianos para não

promoverem protestos. O aviso foi dado um

dia depois de guarda-costas de outro ministro
terem disparado contra manifestantes,matando
um deles. AI-Naqib alegou que concentrações
de pessoas podem ser alvos de terroristas. O
ministro avaliou que os protestos estavam entre

as "tentativas de desestabilizar a situação" no
país e acusou os manifestantes de terem

tentado invadir o escritório do ministro das
Ciências e Tecnologia, Rashad Mandan Omar.

.

Os quarda-costas apenas cumpririam as ordens
de defender o oficial'; disse.

... EGITO

Ministérioproíbe
manifestaçõesnopaís
A policia egípcia impedirá manifestações de

ativistas pró-reformas previstas para amanhã e não

permitirá outros tiposde protestos no futuro,alertou
oMinistério de Interiordo Egito.Oavisovem à tona

um dia depois de ampla operação repressiva ter
impedido manifestação de um poderoso grupo
islâmico. Entretanto, os organizadores do
Movimento Basta, responsável pelas
manifestações, avisaram que não recuarão.
"Estamos determinados a seguir adiante com os

protestos de quarta-feira nos locais e províncias
onde anunciamos. A polícia pode fazer o quê bem
entender;comentou Abdel-Halfm QandH,um líder
do movimento.

.

Sharon obtém nova

vitória no Parlamento
o Parlamento removeu ontem outro potencial
obstáculo aos planos do primeiro-ministro Ariel
Sharon ao rejeitar por ampla margem a

realização de um referendo sobre o

desmantelamento de todos os assentamentos

judaicos da Faixa de Gaza e de quatro pequenas
colônias na Cisjordânia. Em resposta, os colonos

ameaçam com violência e uma possívelguerra
civil.Com a reprovação da proposta de consulta
popular e a provável aprovação do orçamento
para 2005 pelo Parlamento ainda esta semana,

o plano de retirada apresentado por Sharon,
em 2004, parece ter superado todas as ameaças
legislativas contra a implementação.
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Conta-salário dos
endividados

Emanuel Gonçalves da Silva *

A folia que os bancos estão fazendo nas contas

salário dos funcionários públicos, federal, estadual e
municipal é umverdadeiro carnaval. O que tem de

gente penando por que não consegue receber no final

de cada mês o que e�perava é incalculável.A

manipulação é feita de todas as formas; oferecem
empréstimos, seguros, previdências, capitalização e,

além de tudo isso, debitam taxas legalmente
autorizadas pelo Banco Central e taxas ilegalmente
não autorizadas por ninguém.

Tome taxa em cima de taxa, tome juros em cima

de juros. E sistema financeiro aumentando sua receita

da forma mais segura possível, pois tem o controle do
salário do Servidor.

Recentemente ligou-me uma senhora de Vitória, .•

no Espírito Santo, desesperada, passou um, final de

ano terrível porque sua dívida cresceu de seis mil
reais para catorze mil reais em poucos meses. Para
livrar seu salário das apropriações que o Banco faz
todo mês, teve de fazer um acordo para pagar 36

parcelas de 980 reais. Um verdadeiro escândalo!
Infelizmente é assim que funciona. E tem mais,

no caso dessa senhora, que é funcionária pública
federal, sugerimos que ela solicitasse ao seu

departamento pessoal a troca de Banco, para não

continuar refém como estava acontecendo. Ela

respondeu que já havia tentado esse procedimento,
entretanto, segunda a mesma, o pessoal do RH falou

que enquanto tivesse dívida pendente não poderia
haver transferência de instituição financeira. Outro,
absurdo.Observe que os Bancos conseguem um

"lobby" tão forte a ponto dos próprios "colegas"
servidores trabalharem a favor deles. O jeito então

foi orientar que a "senhora desesperada" aceite a

proposta do Banco para pelo menos livrar a maior parte
do seu salário, e logo em seguida entre com ação
Revisional de Contrato contra a referida instituição,
discutindo o mérito do mesmo na Justiça, de acordo

.
com os direitos que lhe confere o artigo 51e 52 do

(\;O.c:-(Lei n.? 8078/90), além do decreto da lei de
Usura 22626/33, os quais possibilitam, em síntese, a

anulação de cláusulas contratuais abusivas e proíbem
o lucro excessivo caracterizado como "lesão enorme".

Nesse caso, o débito ficará "sub-judice" e o Banco

não poderá mais reter salário nem parte dele para
esta finalidade até a decisão final do Juiz! Quem agir
dessa forma poderá livrar-se da folia e do carnaval do
sistema financeiro em sua conta salário!

* consultor de dívidas de pessoa física e jurídica, juiz arbitral.
-e instrutorde palestras, cursos e seminários.

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de
fazer os cortes exigidos para adequar 0$ textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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� Eleição II
A coligação "Viva Jaraquá" que elegeu
o prefeito Moacir Bertoldi (PL), não
descarta a possibilidade de lançar um
candidato a deputado federal no
próximo ano, além de um postulante
à Assembléia Legislativa.
Segundo uma fonte, a aliança analisa,
"com carinho'; o cenário político para
2006 na .reqião, "Quantos. candidatos
a federal a região terá?,Quantos de
fora vêem disputar votes aqui?
Precisamos levar em consideração
tudo isso para não entrar numa

aventura'; disse.

� Eleição II
No outro lado, tucanos e pefelistas
avaliam as chances de uma dobradinha

para disputar as eleições do próximo
ano. O ex-prefeito Irineu Pasold (PSDB)
e o vereador Carione Pavanello (PFL)
são os mais cotados para candidatos a

deputado estadual.Também no páreo,
a secretária de Desenvolvimento

Regional, Niura dos Santos, (PSDB).·
Para federal, os partidos têm o ex

deputado Vicente Caropreso (PSDB)
ou a reeleição de Paulo Bauer (PFL).
Resta saber se o bom senso vai

conseguir vencer as vaidadespessoais.

� Gasolina
o vice-presidente da Câmara de Jaraguá
do Sul, Jaime Negherbon (PT),
apresentou na sessão de ontem o

resultado de pesquisa sobre preços de

combustíveis na cidade, realizada pelo
gabinete do parlamentar.
De acordo com Negherbon, a gasolina
em Jaraguá do Sul - R$ 2,47 - é uma

das mais caras do Estado."Em Joinville,
por exemplo, a gasolina comum pode
ser encontrada a R$ 2,28, com 40 dias

para pagar'; disse, lembrando que o

assunto já foi alvo de debates na

Câmara.

� Aliás
Em 2001, o então vereador João Prim

(PSDB) denunciou na tribuna da
Câmara a possibilidade de cartel dos
combustíveis na região. Também na

época, a Assembléia Legislativa criou
a Comissão de Investigação Externa,
presidida pelo deputado Nelson
Goetten (PFL), para apurar as denún
cias. A comissão esteve em Jaraguá do
Sul e constatou que os preços no

município eram mais altos, sem, no
entanto, apontar a prática de cartel.
O relatório final da CEI foi enviado ao

Ministério Público.

� Condomínio industrial
o vereador Pedro Garcia (PMDB) negocia
com a Prefeitura de Jaraguá do Sul a

instalação de um condomínio industrial
no Bairro Nereu Ramos e da construção
de casas populares no Bairro Santo Antõ

nio, redutos eleitorais do parlamentar.
Para o condomínio industrial, Garcia
reivindica área de 50 mil metros

quadrados, apelando para o programa

municipal de Incentivo às Empresas. Já
as casas populares são partes da

promessa feita por Bertoldi de construir

1,5 mil unidades habitácionais até o fim
do mandato.

MOMENTOS SOS PRó-BRASIL

Entidades se unem contra o

aumento de impostos no país
CAROLINA TOMASELLI

MP 232 é alvo de

campanha publicitária
lançada ontem na

Assembléia Legislativa

níveis de governo. "A
FLOR1ANÓ"POllS/JONAS CAMPOS/ALESC

.

Empresários e líderes lançaram o movimento ontem na Assembléia

da

campanha, o presidente do
Fórum Parlamentar Catarinense
de Debate Sobre a MP 232,
deputado Herneus de Nadai, leu'·
uma moção elaborada por
diversos segmentos e enviada ao

relator da matéria, deputado
Carlito Merss, e também ao

Fórum Parlamentar Catarinense.
"Esta é a contribuição que a

Assembléia procura dar contra a

cobrança abusiva de impostos,
que pune todo o nosso setor,

produtivo e o consumidor, que
também vai pagar muito mais

pelos serviços".
Os interessados em conhecer a

campanha publicitária e fazer
download do material devem acessar

o sitewww.scprobrasil.org.br.

Câmara de Guaramirim vota hoje projeto que reduz recesso

GUARAMIRIM - A Câmara de
Vereadores vota hoje o projeto de
Lei que reduz o recesso
parlamentar de 90 para 45 dias. A
proposta de emenda à Lei

Orgânica doMunicípio, de autoria
das bancadas do PSDB, PMDB e

PT, determina que o período de
recesso passe a ser de 15 de
dezembro a T" de fevereiro.
Atualmente, as "férias" dos
vereadores se estendem de 15 de
dezembro a 15 de fevereiro e de 1°

a 30 de julho.
Na primeira votação, no último

dia 17, apenas os vereadores
Belmor Bernardi e Luiz Antônio

Chiodini, ambos do Pl] foram
contra o projeto. Líder do governo
na Câmara, Chiodini é a favor da

diminuição do recesso, mas

daende que aconteça nos 30 dias
de julho e 15 dias no final do ano.

Mesmo com a maioria dos
vereadores, as bancadas do PSDB,
PMDB e PT temem que o projeto
seja rejeitado na segunda votação,
porque precisa de dois terços dos

'J

Chiodini, que votou contra.. defende 30 dias do 'recesso em julho

votos para ser aprovado, já que se

trata de proposta de emenda.
O presidente da Casa, vereador

MarcosMannes (PSDB), disse que
o período.de recesso proposto pelas

três bancadas está em sintonia com
o funcionamento da Prefeitura,
que não pára em julho, por isso a

definição do período só entre

dezembro e fevereiro. O vereador

Evaldo [unckes (PT), o Pupo,
lembrou que proposta semelhante
havia sido encaminhada por ele na

legislatura passada, mas não foi

aprovada pelos parlamentares.
"Acho que agora a Câmara está

começando a acertar, dando o

exemplo, porque se o trabalhador
só tem direito a 30 dias de férias,
por que o vereador precisa ter 90?",
questionou, lembrando que a

atuação do vereador não se

restringe ao período legislativo.
MICRORREGIÃO - Em

Massaranduba eCorupá, o período
de recesso parlamentar nas

Câmaras é realizado de 15 de
dezembro a 15 de fevereiro e de 30
de junho a 10 de agosto, conforme
determina a Constituição Federal.
Na Câmara de Schroeder, o

recesso aconrec« de 20 de
dezembro a 20 de janeiro e de 15 a

30 de julho, sendo que as duas

primeiras sessões extraordináriàs
não são remuneradas, segundo
acordo fumado entre os vereadores
na legislatura passada.

Inscrições para co�curso do
TRE vão até dia 11 de abril

DA REDAÇÃO - Começaram
ontem as inscrições para o concurso
do

-

TRE (Tribunal Regional
Eleitoral) de Santa Catarina. No

total, serão oferecidas 208 novas

vagas, omaior número já criado na
Justiça Federal do Estado. Aos

portadores de deficiência estão

reservadas 5% das vagas. As

inscrições - R$ 80,00 para nível

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

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

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

realizadas nessas cidades no dia
15 de maio. Os aprovados
indicarão, obedecendo a

-

classificação; uma das cidades que,
fazem parte do pólo escolhido, onde
irão exercer sua função. De lá só

poderão ser transferidos depois de
três anos.

As vagas disponíveis são: 105

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

para a qual é preciso ter ensino

médio. Na 60a zona eleitoral de

Guaramirim, serão duas vagas de

trabalho, uma de analista e outra

de técnico. Emjaraguá do Sul, serão
quatro novas vagas, duas de analista
e duas de técnico.

O salário inicial para o analista

judiciário é de R$ 3.724,00 e para o

técnico é de R$ 2.229,00. Em cada
um dos cartórios eleitorais, umdos dois
será escolhido para exercer cargo de
chefia, função comissionada que
renderámaisR$ 597,00 aomês.

Pelomenos 144vagas (7Cf'1o) serão
preenchidas imediatamente após a

homologação do concurso.O restante

dos cargos serão providos no iníciode
2006. Também estão sendo criadas

.

vagas para contador e para

odontólogo, que integrarãoo cadastro
de reserva do tribunal.

Informações sobre o concurso

disponíveis no site doTRE (www.tre
sc.gov.br), através do linkConcurso
TRE-SC/2005.

LEI - 'Os cargos de analista

judiciário e técnico judiciário foram
criados pela lei 10.842, de 20 de
fevereiro 'de - 2004 e,substitüirão as

funções que tradicionalmente eram
exercidas pelo escrivão eleitoral, que
deixa de existir.

publicidade elxiste

tradicionalmente para vender

produtos, criar e fortalecer

imagens, mas também está

servindo para mostrar a

indignação da sociedade
catarinense e o quanto está

errada a edição dessa MP",
FLORIANÓPOLIS - O Mo- declarou o presidente do'

vimento SC Pró-Brasil, formado, Sindicato das Agências de
por mais de 60 entidades, lançou Publicidade de Santa Catarina,

-

ontem, na Assembléia Saulo José da Silva
Legislativa, urna. campanha. O presidente da seccional

publicitária .contra o aumento . catarinense da OAB, 'Ad�iano
I -�' l.�"'�,l, ,( , �!n.'·:; f;"! � r:' I ,'/I'l'>"-\ ," ',0'

'I

de impostos. �.i!,lic:\at!,,:a.é uma, Zanotto, disse que a entidade
resposta diiê'ta·>Lá 'M�dtda"1 está trabalhando 'firme' na
Provisória 232, que eleva a' carga implementação dessa marca de
tributár ia de prestadores de repúdio diante das "retrógradas"
serviços e d:os pequenos medidas que atingem a

produtores rurais e que, segundo sociedade e que servem apenas
as entidades catarinenses, terá para o governo justificar suas
um efeito cascata sobre a despesas. "Nosso desejo é que
produção brasileira. amanhã (hoje), num dos poucos

A partir do meio-dia,' momentos de lucidez, o

passaram a ser vinculados filmes, Severino (presidente da Câmara
anúncios para jornal, spots para Federal) coloque em votação a

rádio, outdoors, folhetos, botons MP 232, para que a voz da
e adesivos para carros com o população brasileira ressoe na

objetivo de chamar a atenção da capital federal e no Congresso
população para os excessos Nacional".
tributários cometidos nos três No lançamento

• Na zona eleitoral de.

Guaramirim, serão. duas
vagas, uma de analista e

outra de técnico.

• Em Jaraguá do Sul, serão
quatro novas vagas, duas
de analista e duas de
técnico,

COLÉGIO MARISTA
..ti�i"ii

Marista realiza
encontro de

formação para

professores e

funcionários

Seguindo a tradição do carisma Marista e preocupados com a

formação, inteqração e espiritualidade da Comunidade

Educativa, o ColégioMarista São Luís realizou na última quinta
feira na Casa de Formação Sagrado Coração de Jesus, em

Jaraguá do Sul, uma manhã de formação.
Trabalhando o tema Solidariedade e Paz e Espiritualidade Pascal
a manhã de formação teve por finalidade a reflexão pessoal e
comunitária, bem
como fortalecer
os laços de
amizade e

solidariedade
entre o grupo,
conforme
destaca Andréa
Gomes Cardoso,
coordenadora de

, Pastoral.
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Décio da Silva inaugurou ontem aWeg China
.... Inauguração faz

parte da estratégia da

Weg de ser a maior do
mundo até 2007

}ARAGUÁ DO SUL - O diretor

presidente executivo daWeg, Décio
da Silva, está desde quinta-feira
passada naChina e ontem inaugurou
a Weg Nangtong Eletric Motor

Manufacturing, a primeira fábrica da
empresa na Ásia. Décio fica pelo
menosmais esta semana na China e

depois vai à Europa e os Estados

Unidos, numa longaviagemde várias
semanas em que consolidará de vez o

planejamento da Weg para se

transformar na maior fábrica de
motores elétricos domundo até 2007.
Em 2006, a empresacompleta 45 anos
(veja reportagem nestapágina).

A fábrica chinesa da Weg está

localizada na província de Jiangsu,
cerca de 250 quilômetros de Shangai, .

uma dospólos ecônomicos da China.
A fábrica já está em produção: faz
motores elétricos trifásicos de baixa e

alta tensão, para setores demineração,'
petroquímica, fabricantes de bombas
e compressores e beneficiadores de

aço.
ESTRATÉGIA - O ano de

2004, para a WEG, não foi só de
excelentes resultados. Foi um ano de

realizações e investimentos.Em 2004,
aWEG comprou a fábrica inaugurada
ontem na China, inaugurou uma

nova unidade no México, realizou
uma oferta pública-de ações, abriu
novos segmentos de mercado,
conquistou certificações importantes
emmeio ambiente, abriu uma nova
filial na. Índia, ampliou o parque
fabril de Jaraguá do Sul e gerou mais
de 2 mil empregos.Todas as

unidades de negócios .da WEG
tiveram crescimento de vendas em
2004.A ReceitaOperacional Bruta
Consolidada aumentou 29%,

concurso: 504

4° Premio: 60.726

Décio: negócios na China

atingindo omontante de R$ 2.602,8
milhões (R$ 2.015,1 milhões em

2003), superando as metas. Para

2005, aWEG estima crescer mais

25% e atingir o faturamento de R$
3,3 bilhões.

Apesar dos aumentos sig
nificativos dos principais insumos,
como aço e cobre, e da desva

lorização do dólar frente ao real, o
Lucro Líquido do Exercício de R$
402,7milhões (R$ 307,8 milhões em
2003), aumentou 31%, acom

panhando o crescimento da Receita
Operacional Bruta.

No mercado interno a Receita

Operacional Bruta totalizou R$
1.552,1 milhões (R$1.233,9milhões
em 2003). No mercado externo, a

Receita Operacional Bruta de R$
1.050,7 milhões (US$ 359,8 milhões)
contra R$ 781,2 milhões (US$ 256,4
milhões) no ano anterior representa
crescimento de 34% em reais e 40%
em dólares. Desse total, 70% foram
realizadas através das controladas no
exterior (67%em 2(03).

"Todos nossos mercados no

exterior apresentaram crescimento,
com destaque para o europeu,

responsável por um terço do total das
vendas. Além do bom resultado no

continente, fomos favorecidos pelo!
Euro em alta", afirma o presidente da
empresa, Décio da Silva.

AWeg Índia verriaproveirando

concurso: 03920

principal produto do Grupo Weg,
cresceram 10% em unidades e 19%

em CVs: Motores Monofásicos
utilizados principalmente em bens de
consumo durável (eletrodo
mésticos), em unidades: 9 milhões

(8,3 milhões em 2003); emCVs: 2,9
milhões (2,5 milhões em 2003).
M�tores Trifásicos Industriais
utilizados principalmente em bens
de capital, em unidades: 2 milhões

(1,7 milhões em 2oo3);emCVs: 12,8
milhões (10,7 milhões em 2003). '

A Weg gerou mais de 2 mil

empregos em 2004 (1.749 no Brasil
e 460 no exterior). Dos 11.294

- colaboradores de 2003, passamos
a 13.503, dos quais 1.408 atuam

nas controladas do exterior (948
em 2003).

Nomeio ambiente, onde foram
investidos R$ 3,3 milhões, uma
importante conquistamarcou o ano:

a certificação ISO 14001, concedida
pela gestão ambiental exemplar
praticada pelaWeg.

Em 2004, as ações preferenciais
da Weg S.A. valorizaram 49% na

Bolsa de Valores de São Paulo

(Bovespa). A cotação da ação PN

atingiu R$ 7, 14/ação (31/12/03, R$
4,80/ação). Realizaram-se 16.996

operações .no mercado a vista

(1.649 em 2003): um aumento de
931%. "O sucesso do Block Trade
realizado no ano reflete na base de
acionistas da empresa: depois da
iniciativa, o número passou de

1.796, em agosto, para 6.926 em

dezembro. Em termos de volume

negociado o aumento foi de 361%
com uma média diária em torno

de R$ 1.287 mil com presença em

100% dos pregões", diz o diretor de
Relações com Investidores da Weg,
Alidor Lueders.

Com 20 mil metros quadrados, a fábrica da Weg na China vai atender o mercado da Ásia

o potencial do país em geração de

energia. Potencial é o que não falta
na China, o país que mais cresce no
mundo atualmente. A Weg
Nantong, mais nova fábrica daWeg
noexteriorvem completar a cobertura
mundial com as fábricas do Brasil,
Argentina, México e Portugal.

Em 2004, a empresa investiu R$
206,1 milhões em ativos fixos (R$
125,7 milhões em 2003), e R$ 36,8
milhões em ativos diferidos (R$ 23,9
milhões em 2(03), visando aexpansão
e modernização dos parques fabris no
Brasil e no exterior. Em pesquisa e

desenvolvimento, foram investidos
R$ 33,5 milhões (R$ 30,4milhões em
2003) , destinado ao aprimoramento
dos atuais produtos, atendimento de
produtos engenheirados e especiais
por cliente, dos processos industriais e
principalmerite para o lançamento de
novas linhas de produtos.

A ampliação do Parque Fabril II,
em Jaraguá doSul, prossegue a passos
largos: 4 prédios já estão prontos, num
total demais de 40milm2• Além disso,
a Weg conta agora com uma

instalação industrial com 18.649m2
de área construída num terreno de
164.866 m2 em São Bernardo do

Campo;Sp'para produção demotores
de alta tensão e geradores até50MW
Por sua localização estratégica, a

planta será um importante Centro
de Serviços para manutenção de

grandes motores da indústria de
base no sudeste.

No exterior, além da fábrica na

China, o destaque é o início das

operações danova fábrica noMéxico,
com 2 prédios de 10.000 m2 cada,
destinados a fabricação de motores
elétricos monofásicos, trifásicos de
baixa e média tensão e geradores.
As vendas físicas demotores elétricos,

O caminho de sucesso empresarial de Werner Ricardo Voigt, Eggon João

da Silva e Geraldo Werninghaus começou em 16 de setembro de 1961,
quando os três fundaram a Eletromotores Jaraguá. Anos mais tarde, a
empresa criada por um eletricista, um administrador e um mecânico viria

a ganhar uma nova razão social, a Eletromotores Weg SA. O nome é a

feliz junção das iniciais dos três fundadores, que significa ""caminho" em
alemão.
A trajetória da empresa ao longo destes anos é marcada pelo êxito.

Maior fabricante latino americana de motores elétricos e uma das maiores
do mundo, a Weg atua nas áreas de comando e proteção, 'variação de

velocidade, automação de processos industriais, geração e distribuição
de energia e tintas e vernizes industriais.
Produzindo inicialmente motores elétricos, a Weg começou a ampliar
suas atividades a partir da década de 80, com a produção de componentes
eletroeletrônicos, produtos para automação industrial, transformadores
de força e distribuição, tintas líquidas e em pó e vernizes eletroisolantes.

Cada vez mais a empresa está se consolidando não só como fabricante
de motores, mas. como fornecedor de sistemas elétricos industriais

completos.
Em 1989 os três fundadores passam para o Conselho de Administração
da empresa e Décio da Silva é escolhido o Diretor Presidente Executivo

da Weg_ Dois anos depois é implantado o Programa Weg de Qualidade
e Produtividade, consolidando o processo da administração participativa.
Líder do mercado de motores elétricos na América Latina e figurando
entre os cinco maiores fabricantes do mundo, a Weg se prepara para dar
um salto muito maior em. sua história: ser a maior fabricante de motores
elétricos industriais do mundo. Para isso, já exporta para mais de 100

países e conta com filiais e assistência técnica nos cinco continentes.
Boa parte desses ótimos resultados influencia diretamente a vida na

cidade. Uma das formas mais visíveis é a distribuição de lucros aos

colaboradores. Além da injeção de capital em todos os setores da economia
de Jaraguá que a distribuição de lucros provoca, a Weg ainda participa
de forma direta na melhoria da qualidade de vida do município."Os bons
resultados da WEG sempre foram e sempre vão ser sinônimo de bons

resultados para Jaraguá do Sul e toda a região�afirma o diretor presidente

Werner, Eggon e Geraldo: uma história única na economia nacional

Décio da Silva."Um dos nossos quatro compromissos é:'Ser uma empresa

cidadã, participando da vida comunitária e preservando o meio ambiente.'

E na Weg, compromisso assumido é compromisso cumprido'; completa.
Além disso, a Weg é uma das duas únicas empresas brasileiras a aparecer
na lista das 100 maiores pequenas empresas globais, da revista Forbes.

Em 1997, recebeu õ Prêmio Nacional da Qualidade, maior premiação
brasileira do setor.

• Grande parte deste êxito deve-se à àdministração participativa, um conceito

aplicado desde o chão de fábrica. Os Círculos de Controle de Qualidade

(CCQ), implantados em 1982,já fazem parte da cultura da empresa. Através

desses grupos, cada colaborador pode apresentar sugestões sobre

segurança no trabalho, saúde e qualidade de vida. Muitas das sugestões
resultam em novos processos de produçãoe até em novas máquinas,
gerando mais economia e produtividade.
Outro destaque da Weg é o setor de treinamento, que investe em cursos,

tanto internos quanto externos, para os colaboradores.

Criado em 1968 para suprir a falta de mão de obra na área de mecãnica, o

Centroweg cresceu e diversificou suas atividades juntamente com a Weg.

II
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PROBLEMA CRONICO

População 'presa' por causa da falta de ônibus
CAROLINA TOMASELLI

� Bairros chegam a

não ter horário nos

domingos, feriados e

até no sábado

]ARAGUÁ DO. SUL - Andar
de ônibus não é uma �pção, mas
quase sempre a única maneira

para as pessoas poderem chegar
aonde precisam. Pior do que
enfrentar a superlotação e os

preços altos das passagens é

precisar e não ter ônibus. O

problema da falta de linhas ou

simplesmente a inexistência

'd�las é tão comum quanto a
..

necessidade de ir de um lugar
a outro, seja a trabalho, para
visitar um parente, passear ou

fazer compras.
Em J araguá do Sul e região,

é grande a lista dos bairros em

que não passa um
ô

n ibu s

sequer nos domingos e feriados.
Geralmente, quanto mais longe
o bairro, menos linhas.

Algumas localidades, inclusive,
não contam com ônibus nem no

sábado. É o caso da linha que
vai de Chico de Paula para a

Barra, da Barra para o Rau e

também as de Piraí, Serenata,
Rio Branco e Santa Luzia, todas
com desrin o ao centro de
Guaramirim.

A família de Zulma Martins

'mudou-s�'par� Já�ag'uá do Sul'
s'ó faz um mês, mas já sente na

pele as dificuldades da falta de
ônibus. Zulma, o marido Tadeu
e o filho Vanilton moram no Rio
Cerro I e trabalham a seis

quilômetros de casa, numa

fábrica de portas. No começo,
'o caminho era feito à pé, mas a

demora em chegar ao trabalho
e a falta de segurança obrigou
a família a comprar três

bicicletas, mesmo sem dinheiro.
"Não tinha condições de

comprar, porque ainda nem

recebemos o primeiro salário,
mas não tem ônibus", reclamou.

O vizinho de Zulma, Marcos
Perin, também sofre com o

problema. Para chegar ao

trabalho, ele precisa pegar dois
ônibus, mas acaba pegando um

só e indo à pé na outra metade
do trajeto, porque precisaria
esperar mais de meia hora até

chegar o segundo ônibus. "Tem
cinco pessoas que vão

caminhando, porque no tempo
em que se espera o ônibus

chegamos ao trabalho".
O rapaz de 21 anos disse que

em muitos finais de semana se

vê-obrigado a ficar em casa por
não ter como andar pela
cidade. "Não sei como são os

horários, porque geralmente
nunca tem ônibus. No sábado,
são três ou quatro horários e

depois não tem mais" Uma das
alternativas, disse, é sair de
bicicleta ou pedir carona ao

irmão, que tem carro. "Se
tivesse mais ônibus, com 'certeza
sairia bem mais".

RAAPHAEL GÜNTHER

D. Zulma, marido e filho tiveram que comprar bicicletas

No outro lado da cidade, no
Bairro João Pessoa, outra família
reclama da falta de horários no

transporte coletivo. Francisco
da Silva, a filha Juliana, o genro
e a neta tinham acabado de

perder o ônibus e não sabiam
nem dizer quanto tempo
teriam que esperar para vir o

próximo. "A hora que era pra
sair de lá, já estava aqui. Com
certeza saiu antes", reclamou.
Aos 4 7 anos, Fr��cisco diz que
muitas vezes vai trabalhar de

Prefeito quer mais tempo para o aterro

Co.RUPÁ - O prefeito Conrado
Müller espera que a Fatma concorde
em dar um prazomaior para o aterro

sanitário. A data limite para o

funcionamento termina na quinta
feira, mas o departamento jurídico da
Prefeitura de Corupá já entrou em

contato com os técnicos da Fatma

pedindo "mais um tempo". De acordo
comoprefeito, o termo de ajustamento
de conduta foi assinado em 2000. Na

época, aPrefeitura se comprometeu a

fazer algumas adaptações no local e,
segundo o prefeito atual, todas as

exigências foramatendidas. Corupá é

oúnicomunicípio damicrorregiãoque
ainda tem aterro sanitário�ntrolado.

''As chances de a Fatma atender
nosso pedido são muitas", acredita
MüllecSegundo ele, nestes últimos três
meses de governo foram providen
ciados o tratamento da lagoa de
chorume (líquido que escorredo lixo),
construção de taludes (encostas ou

barrancos), controledevetores (moscas
e outros insetos) e também o

monitoramento da águaqueexiste no
terreno. Técnicos daFatma estiveram
no local, no dia 16 deste mês

inspecionando a área. "Com certeza

vão dar parecer positivo pelo bom
trabalho que estamos realizando",
afuma o secretário de Agricultura e

MeioAmbiente,JúlioDomínoni.
OprefeitoConradoMüller conta

com a prorrogação do prazo porque,
segundo ele, não existe verba

específica para marrdar o lixo para
outras cidades."Nosso orçamento
arrual é deR$ 9milhões, 6% destinados
a investimentos.Opreço, por tonelada,
é de algo em tomo de R$ 70. Imagine

Aterro de Corupá recebe cerca de 5 toneladas de lixo por dia

cinco a seis toneladas por dia sendo
enviadas paraoutra cidade.Um gasto
desses inviabiliza os nossos outros

projetos", afirma o prefeito, que
pretende instalar no local umCentro
de Reciclagem. Ele espera ainda que
a solução para o lixo seja coletiva,
com a instalação de umúnico aterro

que venha a atender todos os

municípios daAmvali.
De acordo comDominoni, a área

tem38 milmetros quadrados e recebe

cerca de cinco toneladas de lixo por
dia. O terreno é alugado e o contrato
de locação também vence no final
deste mês,mas aPrefeitura conse�iu
prorrogação com. o proprietário.
"Fizemos umacerto no iníciodo arro.
Estamos pagando R$ 1 mil por três

,

meses de uso", informaDominoni. A
separaçãodo lixoé feitanopróprio local
por três catadores. O vigiaEdsonGorll
garante que o controle é feito quase
que diariamente.

bicicleta, para não enfrentar a

"lata de sardinha". "Não é fácil
essa superlotação", emendou,

Uma das filhas de Francisco

precisou até se mudar do bai�ro
para o centro, onde trabalha,
devido à falta de linhas em

alguns horários. Segundo ele,
na semana passada foi visitar

parentes em Joinville e teve que

esperar cerca de três horas no

trevo de acesso ao bairro para ir

pra casa. "Cheguei às 6 e fiquei
esperando até as 9h".

A Canarinho, empresa responsável pelo transporte coletivo

intermunicipal e interurbano, afirma que não há passageiros
suficientes para colocar mais linhas de ônibus em circulação,
especialmente nos domingos e feriados, quando há redução
ou não existem horários disponíveis.
Segundo o engenheiro de tráfego da Canarinho, Rubem
Missfeldt, a conseqüência de colocar "muitos" horários à

disposição da população seria "o aumento brutal no preço da
tarifa': "Normalmente, os passageiros querem ônibus à hora

que precisam, mas se não tiver o mínimo de pessoas necessário,
se torna deficitário e aumenta a tarifa, algo que não é de
interesse da Canarinho'; disse ele.

Missfeldt explica que o custo do quilômetro rodado por
ônibus para a empresa é em média de R$ 3. Com a tarifa a R$
1,80 são necessários dois passageiros por quilômetro,
teoricamente.O engenheiro também disse que _o transporte
coletivo é mantido pelos horários de turnos de fábricas,
comércio e escolas. "A gente aproveita a lotação nesses

horários de pico para proporcionar outros horários durante
o dia':
Sobre os problemas de superlotação, Missfeldt alega que a

empresa atende os requisitos exigidos, pelo Deter

(Departamento de Transportes e Terminais). Segundo ele, o

órgão estadual tolera que o ônibus tenha o mesmo número

de passageiros em pé que os sentados. "Nós trabalhamos-com
a faixa de 70 a 80% em pé. Nem deixamos chegar a 100%. Mas

quando ocorrem reclamacões. colocamos fiscais para verificar':

Madre Paulina / Terminal

Garlbaldl / Terminal
Seara/ Terminal
Alto da Serra / Terminal
Santa Luzia / Terminal

Água Verde / Rio Cerro II

Piraí / Guaramirim
Serenata / Guaramirim
Rio Branco / Guaramirim
Itaum / Guaramirim

*A relação das !i�has, e resw�ctivos horários está.disponivel no �jt)�,,�a
empresa: www.canarinho.com.br .

Tifa Schubert / Terminal -

Vila Rau / Barra
Cohab/Centro
Nereu Ramos / Vila Lalau
Ribeirão Cavalo/ Terminal
Ribeirão Grande do Norte /Terminal
Francisco de Paula / Centro
Francisco de Paula / Barra
São Luiz / Terminal

Descentralização.: educação
ide qualidade para a TalDires.

Com a descentralização, a educação em Santa Catarina está vivendo
um novo tempo. Em apenas dois anos, centenas de escolas de todo
o Estado receberam benefícios. S/lo reformas, ampliações, compra de

equipamentos, construção de ginásios e quadras cobertas. É_ muito
mais qualidade na educação. O que faz com que milhares de alunos,
como a Tamires, sintam ainda mais vontade de aprender.

(j
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Feriado com 10 mortes nas

estradas estaduais e federais
JARAGUÁ DO SUL - Na região

o número de aCidentes nas

estradas federais e estaduais foi
considerado baixo. A Polícia
Rodoviária Federal registrou 18
acidentes na BR-280, cinco com

vítimas com ferimentos leves. Já
nas SCs, a Polícia Rodoviária
Estadual registrou quatro
acident�s. No Estado o balanço
foi pior do que no ano passado,
quando seis pessoas morreram.

Ao todo 10' pessoas morreram

neste feriado de Páscoa.
Os trechos onde aconteceram

os acidentes mais graves foram a

BR-101 Sul, que ainda não está

duplicada, e a BR-470, onde

quatro pessoas morreram neste

feriado. No trecho Sul daBR-101
aconteceram 73 acidentes, com
40 feridos e três mortos. J á nas

estradas estaduais os acidentes

mais. graves foram registrados na
SC-422, em Taió e na SC-283, em
,Chapecó, onde duas pessoas
morreram.

Dos acidentes registrados na
BR-280 nenhum deles foi
considerado grave pelos
patrulheiros, O primeiro acidente
com vítima leve foi registrado no
km 35, próximo ao trevo de acesso

à BR-280, na quinta-feira. Na
Sexta-Feira Santa dois acidentes
com vítimas Com ferimentos
leves. Um no porto de São
Francisco do Sul, envolvendo
dois carros e o outro, foi um

atropelamento no km 58,
próximo à Fameg. No sábado
mais um acidente com vítima

leve em Araquari, e no domingo
uma batida de duas motos no km
64, na saída para Corupá, deixou
uma pessoa com ferimentos leves.

o outono chegou mas o calor não vai embora. Esta semana
promete sol forte pelo menos até quinta-feira. Hoje a temperatura
fica como ontem, com mínima de 20 e máxima de 30 graus,
tempo firme e nenhuma chance de chover. Amanhã pode chover
(60% de probabilidade), mas a temperatura máxima sobre pelo
menos 2 graus: Na quinta-feira, a chuva é quase certa (70%). mas
em pouca quantidade. O calor permanece: mínima de 22 e máxima
de 3]'graus. O fim do horário de Verão e a chegada de do outono

. fez muita gente mudar de hábitos, principalmente as caminhadas
pela manhã e à noite, por causa do nascer e do pôr-de-sol. Nesta
próxima semana o horário médio do raiar do dia será às 6h25,
enquanto que o sol-se põe em média às 18h15. A lua cheia vai
embora na sexta-feira: às 21 h54 já será a fase minguante.

I

Faleceu às 17:40h do dia 26/03, o senhor Moacir Silva, com
idade dê 74 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às .11 :00 do dia 26/03,0 senhor Odevino Spredemann,
com idade de 58 anos. O velório foi realizado em sua re�idência e

o sepultamento no cemitério Ribeirão Grande da Luz.
Faleceu às 06:00 do dia 26/03,0 senhorManfredWilhelm Albus,
com idade de 69 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.

Falecimentos

JARN>t)AtóNl:lc
.

CLINICAS no".

371 0882, 371 2322

MAL DE CHAGAS

Confirmação de dois casos:
preocupa população da região
MARCIA BENTO

� Mil e trezentas

pessoas já estão na

fila para fazer os
exames em Jaraguá

JARAGUÁ DO SUL - Com mais

uma caso confirmado ontem, já são
dois os exames positivos de Mal de
Chagas em [araguá do Sul. Os dois
doentes são noivos, que tomaram

caldo de cana num rodízio em

Navegantes. O caso da moça já
estava confirmado desde o fim da
semana passada eontem foi a vez do

rapaz. Os dois estão internados no

Hospital São José. José. Atéontem,
mais de 1.300 pessoas tinham feito o
cadastro para passar pelos exames
cadastro naSecretariamunicipal de
Saúde. Além da confirmação dos
dois casos, outro fato deixamédicos
e a população alarmados: quatro
casos de pessoas sem sintomas foram Posto de Saúde do centro: em menos de 15 minutos, 20 pessoas estavam na fila de manhã

confirmados emjoínvílle,NoEstado,
são 30 casos, Com cinco mortes e

cerca de 150suspeitos.
Por isso, omovimentoera grande

já cedo no posto central da Reinaldo
Rau. Emmenos de quinzeminutos,
20 pessoas aguardavam para ser

atendidas. Quem não apresentou
sintomas deve começar a fazer os
exames hoje. O cadastro pode ser

feito em todos õs postos de saúde da

região.AVigilância Epidemiológica
espera testar todos os cadastrados até
o fim da semana que vem.

"Esperamos fazer doismil testes em

JaraguádoSul", afirmou aenfermeira
da Vigilância Sanitária Denise
Thum. Até agora foram feitos 36
testes na cidade.

A equipe da Vigilância espera
que o surto esteja no fim. Como os

pontos de venda de caldo de cana

foram fechados no dia 21 demarço e

os pacientes levam de 4 a 10 dias para
apresentar os primeiros sintomas, até
o fim desta semana não devem

aparecer novos registros do Mal de
Chagas agudo. "Sabemos que em

alguns casos a doença pode levar até

A busca por novos animais que podem estar infectados com o

tripanossomo continua na região Norte do Estado. A suspeita
da Vigilância Epidemiológica é de que a urina de animais

infectados tenha contaminado a cana de açúcar utilizada nó

preparo da garapa. Cinco morcegos já foram analisados e

gambás e preás e tatus estão sendo recolhidos para que o

laboratório da Ufsc.
'

Em nenhum dos mamíferos analisados pelo departamento de

microbiologia da Ufsc foi encontrado o protozoário causador
da Doença de Chagas. Os focos de barbeiros, insetos

tradicionalmente transmissores do protozoário, também estão

sendo procurados. A procura por animais silvestres infectados

está por conta do Ibama. As ações de combate ao surto também
incluem a Secretaria de Saúde do Estado e o Ministério da Saúde.
Ainda não foi encontrado nenhum foco do barbeiro transmissor
do tripanossomo. Técnicos da Vigilância Epidemiológica fizeram
busca noturna nos 61 pontos de. produção de cana relacionados

pela Secretaria Estadual de Acrlcultura. ,

Hoje à noite a final do BBB
DA REDAÇÃO - "Quem deve

vencer o BigBrother Brasil?". Esta
é a pergunta que será feita esta

noite, depois da novela ''América'',
aos telespectadores da Rede Globo
e dará a um dos três escolhidos -

Grazi, Jean ou Sammy � o prêmio
de R$ 1 milhão, o maior já
oferecido em todas as cinco

edições do BBB. SemAlan na casa,
os três finalistas Grazi, Jean e

Sammy acordaram tarde ontem,
ao som de muito hip-hop.

Na noite de domingo, depois
da eliminação do engenheiro com
76% dos votos, eles comentaram o

resultado do paredão, vencido pelo
professor. "Estou feliz porque ele
saiu com a imagem limpa. Se ele
tivesse saído na época do Rogério

.

e do PA ... ", comentou .Grazi. ''A
gente -nâo teria se aproximado
desse Alan que ele é", completou
Jean. "Um mês atrás, éramos

quatro pessoas acuadas. E agora
estamos aqui", lembrou o professor.
"Deus é grande, grande demais,
por isso a gente está aqui", disse
Sammy. "O problema daquela:
turma era a pretensão, era a

arrogância de se acharem os donos
do destino, do jogo", opinou Jean,
referindo-se aos Gígantes.Alan foi
o último eliminado do Big Brother
Brasil 5, dando adeus ao jogo
justamente na teta final. Jean
venceu seu quinto paredão e agora
só lhe resta a finalíssima pelo prêmio
inédito de R$ 1 milhão, que disputa
com Grazielli e Sammy.

20 dias para aparecer, mas não é o

que estáacontecendo no Estado".

[oinville registra quatro casos de
pessoas comoMal deChagas, mesmo
sem apresentar sintomas. Os exames ,

estão sendo realizados pelo
laboratório da Univille

(Universidade da Região de

[oinville) e a contraprova no Lacen

(Laboratório Central de Saúde

Pública), em Florianópolis. O

município foi o primeiro do Estado a

realizar exames em pessoas sem
sintomas.Mais de 17 mil pessoas estão

'I
r

cadastradas na cidade. Du\as!llsr't�s •

foram registradas, ruas nenhuma ,'1
.
delas foi confirmada,scimo'M�tde
Chagas. .. '

. ,�.,. ,
'

O Ministério' da Saúde já
entregou 10 mÜ)<i'ú pa�� testar'

., ,t '

amostras de sangue ni;J.spes�oas C0m
suspeita de terem contraído .'3.

; �
. ,! I, ]I U J t, j� 1 , ! 'o. _i ,�', '

doença, Nos próximos di.ªsmai�,28 _ .. _

mil kits devemchegara Saqta
Catarina .. O 'EStàq:o está firraapdo
parcerias com laboratórios particu
lares para evitar filas de espera no

, , .t � , i:

Lacen.
.

:'
,

A médica sanitarista e bióloga Nazaré Lisboa, de Florianópolis, afirma que
o protozoário que tem infectado catarinenses que tornaram caldo. de cana

pode não ser o tripanossomo e o surto pode não estar relacionado ao Mal.
de Chagas. Segundo ela, vários protozoários semelhantes ao tripanossomo
podem causar os mesmo sintomas, "Precisamos analisar as pessoas
infectadas para saber qual protozoário está causando o� sinto(l1as�disse.
Nazaré alerta também que a procura pelo barbeiro está sendo feita em

locais onde ele não Vive. "O barbeiro se alimenta de sangue e eles devem
estar onde tem animais de sangue quente.Para ela a Vigilância deve abrir
mais opções de contaminação. O primeiro passo é definir qual protozoário
está infectando as pessoas. Depois quem transmitiu."O lugar para começar
é no prontuário e não onde as pessoas comeram':
O biólogo Carlos Pinto, do departamento de .f.Qicrobiologia da Ufsc, que
realiza análises do surto descarta a possibilidade sugerida pela colega.
"Quando vejo o sangue, vejo células e o parasita Irypenossome cruet:

Se.gundo ele, serão analisados tecidos e o sangue das pessoas infectadas,
mortas ou internadas. Ele ainda aposta 'na hipótese de contaminàção por'
ingestão do barbeiro esmaqado no preparo do caldo de cana, ,;

.

Polícia investiga cassinos em se'
\

FLORIANÓPOUS - Todos os hotéis
de Balneário Camboriú, no litoral
norte de Santa Catarina, passarão
por uma vistoria daPolíciaCivil, e
todos os ambientes que ficarem
caracterizados como cassinos serão
fechados e seus responsáveis,
autuados. A informação foi dada
na manhã de ontem pelo delegado
regional da cidade, Maurício José
Eskudlark, em entrevista. à rádio
CBN/Diário. "Vamos fazer uma

inspeção em todos os hotéis para
verificar o que realmente
acontece. Se tiver algum
ambiente caracterizado como

c as s ino, vamos tomar,

providências. Os ambientes serão
fechados e os responsáveis,
autuados na forma de lei" ,disse.

O delegado afirmou que, corno
BalneárioCamboriú é uma cidade
turística, é normal que. os hotéis
tenham salas de entretenimento
e jogos dentro da lei. " Não há
uma fiscalização, não, fizemos
trabalho nesse sentido.até porque
temos preocupação muito grande
com o tráfico de drogas, os furtas,
enfim, a atividade policial no
geral", afirmou, segundo notícia
do Globo Online.

Para Eskudlark, os hotéis da
cidade são de alto nível. At,é ele

próprio freqüenta eventossociais nos
auditórios dos estabelecimentos,
sem nunca ter recebido qualquer,
denúncia. ''A atividade .turística
sempre funcionou tranqüilamente.
"Os hotéis são-de excelente nível" .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Malwee começa amanhã a luta

pelo hexacampeonato estadual

,
" ('OlmEIO 00 povo

JULIMAR PIVATTO

� Ferretti deve dar

oportunidade para
Jogadores que ainda
não atuaram no ano

]ARAGUÁDO SUL - o calendário
daMalwee começa a ficar cada vez
mais apertado. Depois de disputar
duas competições e conquistar dois
títulos em 2005 e do início da Liga
Nacional, o time jaraguaense
começa amanhã mais uma

importante competição: o

Campeonato Estadual de Futsal da
Divisão Especial, em que busca o

hexacampeonato. O jogo será na

Sociedade Vasto Verde, em

Blumenau, contra o time-da casa.

O técnico Fernando Ferretti
deve utilizar jogadores que ainda
não atuaram este ano, como o ala
Rafinha e o pivô Christia�. "Todos
os jogadores fazem parte do grupo.
Precisamos cumprir nosso plane
jamento para que os resultados

apareçam". O time continua o

treinamento em quadra de 40x20
metros, na Recreativa da Duas
Rodas, para oCampeonatoMundial.

Com tantas competições

TERÇA-FEIRA, 29 de março de 2005

FUTSAL

-----------_.__.---.-_._,,-------------------

testes com jogadores e com o sistema

tático, principalmente para o

Mundial, que é o objetivo imediato
da Malwee. A .primeira fase do
Estadual começa amanhã e o time

volta a jogar 'somente depois que
voltar da Espanha. Depois de
enfrentar o Blumenau, a equipe já
viaja para Horizontina (RS), onde
enfrenta o John Deere pela Liga
Nacional no sábado e, na segunda
feira, joga em Erechim contra o

ESPORTE

Internacional-Rf enfrenta o

Glória precisando da vitória
DA REDAÇÃO - O Inter

naclonal-Rê precisa vencer o

Glória, hoje, em Vacaria,' para
recuperar a condição de favorito
da Chave 5 do campeonato
gaúcho, perdida no domingo,
quando foi derrotado pelo mesmo
Glória por 3 a 1 no Beira-Rio. Se

empatar; o time de Porto Alegre
vai continuar um ponto atrás do
adversário e não dependerá mais

somente de suas forças para chegar
à final do campeonato. E se perder,
ficará com chances remotas de

conquistar o tetracampeonato,
O técnico Muricy Ramalho

deve escalar o ala Élder Granja,

recuperado de contusão, no lugar
de Bolfvar. No ataque, é provável
que Diego, também liberado pelos
médicos do clube, recupere a

condição, de companheiro de
Rafael Sobis que havia deixado

para seu irmãoDiogo, No outro jogo
da chave, o Juventude,
praticamente eliminado, enfrenta
o Veránópolis em Caxias do Sul. O
Glória lidera o grupo, com sete

pontos, seguido pelo Internacional,
com seis pontos; Veranópolis, com
três pontos; e Juventude, com um

ponto. Além dos jogos desta terça-
.

feira, o campeonato tem rodadas
na sexta-feira e no final de semana.

SeleçâoBrasileira não pensa em dar show
DA REDAÇÃO - Por que os

craquesbrasileiros brilham naEuropa,
mas não conseguem encantar

jogando pela seleção? RobertoCarlos
r-esponde. "É simples. Nos nossos

clubes trabalhamos 11 meses juntos
em tomo de um objetivo.Na seleção
'nos juntamos em cinco dias e temos
que fazer a mesma coisa. Ou seja: é
impossível", explicou o lateral do Real
Madrid.

. A questão voltou à tona após a

mâgta vitória por 1 a O sobre o Peru,
domingo, emGoiânia. Ontem, já no
Uruguai, adversário dequarta-feira
no estádioCentenário, os jogadores
continuaram a dar explicações sobre
a fraca atuação diante dos peruanos.
RobertoCarlos, O segundo jogador
m.a� experientedoatual elenco foi
quemmais falou sobre o assunto. De .

Time treina forte para o Estadual, onde busca o hexacampeonato consecutivo

simultâneas, é a hora de comprovar
a qualidade do elenco. Para Ferretti,
isso não será problema,
principalmente pelos resultados que
o time vem conseguindo nessa

temporada. Com a base que vem do
ano passado, mais as contratações
deste ano, o técnico acredita que

poderá ter um time competitivo em
todas as competições.

Ferretti também aproveita o

início de temporada para fazer alguns

acordo com o lateral-esquerdo, a

torcida nãopode se iludir, imaginando
que a seleção vá dar espetáculo em
jogos pelas Eliminatórias. "Nós só .

conseguimos jogarbemquando temos
uns quarenta dias de treino, como é
naCopa doMundo", revelou.

Para Roberto Carlos, a seleção
pode até pensar em começar a dar
"show" depois que garantir a vaga na
Copa de 2006, naAlemanha. "Mas
até lá, nosso objetivo vai continuar
sendo exclusivamente a

classificação", avisou. "Enquanto
estivermos na luta pela vaga nas

Eliminatórias, os jogos serão assim,
complicadoscorno foram contra o

Peru. Até porque todas as seleções
que enfrentam o Brasil jogam
fechadas, principalmente em nossa

casa", disse Roberto Carlos.
Roberto Carlos: "Na Europal
temos mais tempo de preparo"

DARIDAÇÃo-baniellaCicarelli
não está grávida como chegou a ser

noticiado nodomingo,A informação
foi divulgada ontem pela assessoria
de imprensa da modelo e

apresentadora, que se casou' com o

atacante Ronaldo no dia 14 de
fevereiro, em P�ris. Em um

comuni�ado oficial, a assessoria nega
a gravidez e conta que Daniella vem
mantendo sua rotina de treinos físicos
de triatlon, alémde suas atividades
naMTY, onde trabalha.

De acordo com os assessores,
Ronaldo e Cicarelli planejam ter

filhos,masnão para já.Anotícia surgiu
no domingo, num diário carioca. De
acordocom apublicação, um exame

feito pela esposa do atacante teria
dadopositivo. Agravídez de Daniella

'I�

vem sendo especulada já há algum
tempo. Jornais espanhóis publicaram
fotos damodelo saindo de uma clínica
de Madri há duas semanas. Na
ocasião, porém, ela afirmou que
estava fazendo apenas alguns exames
de rotina.

Veja na íntegra da nota da
assessoria de imprensa de Daniella
Cicarelli: "A assessoria da
apresentadora Daniella Cicarelli
desmente a informação que. ela
estaria grávida, inclusive-Daniella
vemmantendo seus treinos habituais
de triatlon desde que retomou ao

Brasil, além de suas atividades na

MTY. Ter filhos é um plano próximo
do casal, quando a apresentadora

. estiver grávida a informação será
anunciada oficialmente".

• A notícia surgiu no

domingo, num diário
carioca. De acordo com a

publicação, um exame

feito pela esposa do
atacante teria dado

positivo.

• Em um comunicado

oficial, a assessoria nega a

gravidez e conta que
. Daniella vem mantendo
sua rotina de treinos
físicos de triatlon, além de
suas atividades na MTV.

Atlântico. Ferretti também

aproveitará essas duas partidas C0)J10

preparação para oMundial.
O supervisor técnico Kléber

Rangel informou que já pediu o

adiamento da partida do dia 9 de
abril, quando aMalwee receberia o
lndaial. Nessa data, o time estará na
Espanha disputando oMundial. '�
Federação (Catarinense) já está

sabendo, mas ainda não confirmou
a data do jogo".

r'_I.)i--'))i

•
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Gilmar Silva:IIQueremos um time campeão"
JULMAR PIVATTO

.... "Se o time foi campeão no ano passado, a
torcida não vai querer vir aqui pra ver um
time apenas pra se classificar':

o novo técnico do Juventus, Gilmar Silva, chegou ontem
a Jaraguá do Sul. Junto com a diretoria e com o

preparador físico Carlos Gamarra, vem discutindo as

çontratações do time que estréia no dia 8 de maio em

Palhoça,
.

contra o Guarani, pelo Campeonato
Catarinense da Série A2. Gilmar já adiantou que quer
brigar pelo título. Sobre nomes de jogadores, nem ele
nem a diretoria querem divulgar nada.
Por trabalhar por tanto tempo com Itamar Schüller,
Gi�mar diz que tem um jeito parecido c�m o atual técnico
das categorias de base do Figueirense e campeão pelo
Juventus ano passado. Para ele, o treinador é também
um psicólogo, por ter que trabalhar muito com o ser

humano. "O trabalho se estende fora para das quatro
linhas': O novo técnico do Juventus conversou ontem

com a reportagem Correio do Povo, no Estádio João
Marcatto.

nicamente melhores do que a

gente tinha no ano passado.
Correio - Então a torcida pode
ficar tranqüila que terá um time

competitivo .•.
Gilmar - A gente vaimontar um
time para brigar pelo título da

(Série) AZ. É claro que podem
existir alguns percalços. Mas não
pode ser diferente. Porque o time

foi campeão no ano passado e a

torcida não vai querer vir aqui pra
ver um time apenas pra se

classificar. E vamos deixar isso bem
claro para os jogadores.
Correio - No ano passado o

clube teve a melhor média de

público da competição. Dá pra

esperar o mesmo retorno para
esse ano?
Gilmar - Com certeza, porque dá

pra perceber que o jaraguaense
gosta de esporte, principalmente de
futebol. No ano passado, quando
eu pisei pela primeira vez no

estádio e vi que estava cheio,
comentei com o (diretor). Sérgio
Silva: "Como que esse clube ficou
tanto tempo sem futebol?". Porque
é uma cidade rica e próspera e por
isso que o Juventus será um dos
clubes que mais vai trazer torcedor

para o ·campo. Porque eu tenho
certeza que a gente vai fazer uma

campanhamuitoboa. _ . �

que será sua primeira
experiência como treinador
profissional!
Gilmar - Eles resolveram me dar
essa oportunidade, até porque no
ano passado eu trabalhei com eles

aqui e eles conheceram o meu

trabalho e o meu caráter e

resolveram apostar nisso. Até

porque eu conheço a maioria dos

jogadores que a diretoria tem

interesse em trazer porque já
trabalhei com eles. Eu acho uma
boa aposta porque será muito mais

difícil de dar errado comigo do que
com outro treinador que não

conheça nem o futebol
catarinense .

Correio - E como andam as

negociações dos jogadores?
Gilm�r - Elas estão bem
adiantadas. Já tem algumas
contratações em vista, umas mais
adiantadas que as outras. Eu sei

de atletas que já acertaram, mas

por uma questão de estratégia, eles
(a diretoria) pediram pra não

divulgar ainda pra evitar, que

alguns clubes possam interferir nas

negociações. Mas posso te garantir
que o clube ja tem uma base
montada e a gente agora só está

procurando fechar com mais

algumas peças que venham somar

e que essas peças sejam tec-

Correio do Povo - Quando e
.

como você começou no futebol?
Gilmar Silva - Eu comecei jogando
futebol nas categorias de base do

Joinville. Joguei lá três anos, em

1986,1987 e 1988, nos times juvenil
e junior. Joguei com o Pingo,
Roberto Gaúcho, Toninho e que
foi a base do time do Joinville.
Conquistei o terceiro lugar na Taça
São Paulo de Futebol Junior,
perdemos as semifinais para o

América de São José do Rio Preto.
Então por causa de alguns
problemas pessoais eu acabei

parando de jogar e voltei para Rio
do Sul, minha cidade natal. E
desde então, estava trabalhando

com escolinhas e quando o Itamar
(Schüller) parou em jogar, em'
1995, fomostreinar oAtlético Alto
Vale e fiquei dois anos nas

categorias de base. Então saímos e

fomos para o Atlético de lbirama,
de lá para o [oinville, onde ficamos
dois anos. Depois fui para o Caxias
e voltei para o Alto Vale, como
auxiliar do Itamar. Em ZOOl fomos

para o Águia do Vale e em 2002 no
São Bento; quando subimos a

equipe para a Série A2. Daí para o
Nacional de Rolândia (PR) e ano
passado estivemos aqui no

[uventus.
Correio - E como você vê essa

oportunidade no juventus, já
'-- - __ o

Gilmar Silva diz. ter um estilo parecido com o ex-técnico 'ltam.ílr,Schüller
...

.. ,····· .. ····:r'······

Arco Iris, 20 anos colocando

Fundada em 1985.,csucessora da Biscoitos Caseiros Arco-fris (1958) e Doces de Frutas Mathedi (1948), a Arco-lrls iniciou
suas atividades numa área de 120m2.A empresa foi vencendo todos os obstáculos surqidos.até consolidar a sua posição
atual. Hoje instalada em 1.500 m2, investindo maciçamente em treinamento e desenvolvimento, bem como utilizando

,modernas técnicas industriais e adm inistratívas, oferece prod utos de qualidade e sabor su periores, assim como

atendimento ágil e eficaz.
'

A comemoração foi marcada em grande estilo dentro da própria empresa, pelos proprietários e funcionários da empresa,
com muitas atividades: reciclagem em sala de aula, almoço, homenagens, brincadeiras e distribuição de brindes, .•
A Arco-Irls sobreviveu a várias dificuldades. Hoje é uma empresa ainda pequena em estrutura, mas grande em

.

perspectivas concretas de novos neqóclos,

'i

Parabéns ARCO-íRIS pelaequipe formada ao longo de sua história!

-M SER
ALIMENTOS

.

Rua se 474 Krp 21 'sinO
Guaranl-Açu .. Massaranduba
ti (47) 379 ..1379

.Ó, j.t
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�ndústria Metalúrgica Ltda._

Fone: 276-151 O

R:Carlos Oechler, 1 165
n i I ma r@nilmar.ind.br

Soluções para telefonia e segurança eletrônica.

Vendas, locação e assitência técnica

Rua Barão do Rio Branco,
nO 353 - si 01

centro - Fone 275-2992

(49) 561-5000

[1]1SINCOL I·
Soluções para quem exige qualidade

Rua Ado!f Püttjer, 444
Barra do Rio Molha
Fone 370-7393

E-mai! mflorida@ten·a.com.br

" ; I ! li '

PJ1lQ:
, I I "

Indústria e comércio de madeiras

372·0280

PARABENIZAMOS A FUTURO
EMPREENDIMENTOS
POR SEUS 10 ANOS

GEOFORMA
Engenharia ltdo.

(47) 435 4776 - geoforma@lerra.com.br

Março de 2005

.
A Futuro Empreendimentos Imobiliários
Ltda. é uma empresa jaraguaense que atua'

na administração da construção de edifícios,
através do Sistema de Condomínio Fechado
a Preço de Custo,' um serviço que consiste

no acompanhamento e na prestação de

contas da obra, desde a negociação do
terreno até a entrega das chaves. Este

sistema também permite que osclientes

participem das assembléias de condomínio,
dando opiniões durante a construção e

tendo acesso à toda movimentação
financeira da obra. É um sistema

transparente que dá ao cliente uma visão

geral de todo o empreendimento.
A empresa foi fundada em 1 º de março de

i995, através de um grupo de estudos. Em

2000, firmou uma aliança estratégica com a

maior e mais lembrada imobiliária de Jaraguá
do Sul, a Chalé Imobiliária Ltda., que atua

no mercado há 23 anos. Além de captar os

melhores terrenos no centro da cidade, a
. Chalé realiza a promoção e venda de todos
os empreendimentos da Futuro e administra

as locações das unidades após a conclusão

das obras.
Trabalhando em parceria com empresas

especializadas, a Futuro é Líder de Mercado
na Construção de Edifícios com 7 Andares,
tendo sido a primeira a oferecer edifícios
com sistema de aquecimento solar da água e

ar condicionado split em todos os

apartamentos.

Exatidão jurídica
com certidões negativas
Atualmente a empresa possui apartamentos
com escrituras em andamento no Registro
de Imóveis e apartamentos com escrituras já
registradas. A empresa também não deve
nada aos cofres públicos, possuindo as

Certidões Negativas de Débitos do INSS, da
Receita Federal e do �unicípio. Todos esses

.

dados podem ser checados na internet

através do CNPJ 00.506.583/,0001-27. Em
10 anos 'de atividades, a empresa se orgulha' ,

de nunca ter tido títulos protestados ou

enviados para protesto em cartório e

nenhuma reclamatória trabalhista. Também
nunca enfrentou ou moveu qualquer
processo judicial.

Líder de mercado em

edifícios com .sete andares
A Futuro Empreendimentos Imobiliários já
lançou no mercado 253 apartamentos e salas

comerciais, divididos em 14 edifícios, entre
obras entregues, em fase de construção ou

lançamento. Quando iniciou suas atividades,
o mercado da construção civil em Jaraguá do
Sul oferecia apenas empreendimentos com
três ou doze andares. Desde o 'seu

surgimento, a empresa inovou, lançando
edifícios com sete andares e com apenas um

ou dois apartamentos por andar. Hoje, isto é

uma tendência de mercado, confirmando o

que já era uma convicção da empresa em

1995: este é o tipo de empreendimento com

melhor custo x benefício para quem compra
o imóvel.

ESPECIAL - COE

Fut ro 10 a

Residencial Ágata
Foi o primeiro edifício administrado pela
Futuro, tendo sido entregue para moradia em

junho de 1999. Conta com apenas dois

apartamentos por andar e cobertura do
condomínio com área para festas, piscina, detk
e solarium. O diferencial neste

'

empreendimento, são as enormes sacadas, com
18 metros quadrados, inspiradas nos varandões
dos edifícios à beira-mar de Balneário
Camboriú. O Residencial Ágata localiza-se na

rua Nelson Nasato na 61, no centro de Jaraguá
do Sul, próximo à Justiça Federal.

,Edifício Diamante
'Este edifício possui 23 apartamentos e

área dupla de lazer na cobertura do
condomínio, sendo uma área de festas

, com churrasqueira, piscina e deck e uma

área de festas com churrasqueira e
.

solariurrt As sacadas terão revestimento
rnetalizado. A obra está em fase de
construção, na rua Cabo Harry Hadlich nP

625, no centro-de Jaraguá do Sul, próximo
ao Angeloni.

Residencial Águas-Marinhas
Lançamento com sete andares, com apenas um
ou dois apartamentos por andar, tendo uma

área de festas com espaço gourmet, home
theater, piscina, deck e solarium. Os

apartamentos terão dois dormitórios, sendo
que um deles (com duas janelas), poderá ser

modulado para dividir-se em dois quartos.
Edifício em fase de vendas e poupança da obra.
Localiza-se na rua José Ersching s/nv, no centro

de Jaraguá do Sul, próximo ao Marcatto.

AGRADECIMENTOS
A Futuro Empreendimentos Imobiliários Ltda. agradece a todas as pessoas e

empresas que colaboraram na realização deste Caderno Especial e a todos que
ajudaram a Futuro a ter suce?so nestes 10 anos de atuação no mercado imobiliário.
Para mais informações sobre a empresa, acesse a página www_guiajaragua_com.br, e

entre em "busca rápida'; digitando a palavra "futuro':
-

ptl;da EKTINMAX
ml.TORES

comunicação
TeI.(47)371J.l183:l-"-�1IIiIlk

-------

Pêsos de Madeira

,(47) 375-2606 (47) 371-7433

ANDREGHETONI
E CIA.

ElTAQUfAMENTO
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Ametista Loft Residence
Edifício com 12 andares, área de festas com

churrasqueira, espaço gourmet e varandáo
panorâmico. Possui área.de jogos para ,

instalação de Lan-house. É o primeiro Loft de

Jaraguá do Sul.Tem.salas comerciais no térreo,
dois elevadores, tubulação para TV a cabo, fio
terra para computador, portão e porteiro
eletrônico, sem janelas de um apartamento
para outro e ambientes com iluminação·direta.
Edifício em fase de construção (estrutura), está
localizado na Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, ao lado do na 1369, no centro de

Jaraguá do Sul, próximo ao Marcatto.

Residencial Talismã
Foi o· primeiro edifício da Futuro a contar com

uma unidade penthouse (de andar inteiro).
Tem apenas um ou dois apartamentos por
andar e cobertura do condomínio com área

para festas, piscina e deck com solarium.
Grandes varandas dão estilo único ao

empreendimento. O Talismã está localizado na
.

rua Jorge Lacerda na 315, no centro de
Jaraguá do Sul, próximo ao Angeloni.

Edifício Safira
É o segundo edifício com sete andares

lançado pela Futuro em Guaramirim. Possui

quatro salas comerciais no térreo e, do

primeiro ao sexto pavimento, apenas um ou

dois apartamentos por andar. Na cobertura
do edifício está a área de festas do
condomínio, com churrasqueira e piscina
com deck e solarium. Neste empreendimento,
a Futuro conta com o apoio financeiro do Sr.
Frediani Bartel, que já adquiriu uma unidade.
O edifício está em fase de vendas e poupança
da obra. Localiza-se na rua Gerônimo Corrêa
sino, no centro de Guaramirim, próximo ao

Cartório Bartel.

r.P.:ICASAS
.

'l1l::I DA 'ÃGUA
Materiais para Construção e Eletrodomésticos

. Você encontra
toda linha de

pisos, azulejos,
metais e louça
sanitária.

Estrada Bananal do Sul, nº7264 - Guaramirim - se.

E-mail:mauriline@mauriline.com.br - www.mauriline.com.br

�I anos de sucesso t' b..... ...ra a ••anuo sem · re

com qualidaae!

� COI'! 9 an e alegria que q c emas

parabenza a

FUTURO E �PREENDIME TOS

pe os seus 10 ai os de s cesso

e Iam m aq-aoe Ia '" ceria
:1iii-� com nossa eM resa

maurício christen

designer de interiores

�- �

�.(
GCV EPRESENTAÇÕES LTD/
Fo e: 47 9963 0038 - www.e.dne.com
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Residencial Clarice Koch
Primeiro edifício da cidade feito
totalmente com vidros verdes
temperados. Possui 23 apartamentos e

área dupla de lazer na cobertura do
condomínio, sendo uma área de festas
com churrasqueira, piscina e deck e uma

área de festas com churrasqueira e

solarium. Localiza-se na rua Marina
Frutuoso na 391, no centro de Jaraguá do

Sul, próximo ao Beira Rio Clube de Campo.

Residencial Esmeralda
Possui dois ou três apartamentos por
andar. Na cobertura do edifício há uma

área de festas, com churrasqueira e piscina
com deck e solarium. Grandes varandas
dão a volta ao redor dos apartamentos. O
edifício, em fase de conclusão, localiza-se
em área bucólica e excelente para
moradia, na rua João Picolli, ao lado do na

449, no centro de Jaraguá do Sul, próximo
ao Angeloni.

Royal Palace Condominiu
Este edifício teve sua estrutura concluída
em 2004, antes do prazo previsto. Conta
com um ou dois apartamentos por andar
e estão previstas a instalação de sistema
de aquecimento solar da água € de ar

condicionado split em todos os

apartamentos.Também possui grandes
varandas arredondadas que dão charme
único ao empreendimento. O edifício está
em fase de construção e situa-se na rua

GuilhermeWeege s/n=, no centro de

Jaraguá do Sul, próximo ao Angeloni.

Best Place Residencé
Este edifício, o primeiro com sete andares
e apenas um apartamento por andar e o

primeiro com sistema de aquecimento
solar da água e ar condicionado split em
todos os apartamentos, é um
empreendiménto único na cidade. As
unidades possuem 350 metros quadrados
de área total, com quatro suítes e três

vagas de garagem.Varandões com até 25

metros quadrados de área, A taxa de
condomínio estimada é de R$ 190,00
mensais. A obra está em fase final de

construção e localiza-se.na rua João Picolli,
ao lado-do na 276, no centro de Jaraguá do

Sul, próximo ao AngelonL

ARTE LAJE
"O Nosso Negócio é Concreto"

(47) 275-2000
Jaraguá do Sul - se

artelaje@netuno,com,br

t,:lj,'s 1''''nlllld,"ÜIS "

.\11..1,110' d,' (illh·tHO

Residencial, Pedra Rubi
Edifício com sete andares e' 24

apartamentos, possui área dupla de festas
com churrasqueiras, espaço gourmet, home
theater, área para l.an-House, piscina com

deck e solarium. É o primeiro edifício da
cidade com Painel Artístico Decorativo na

fachada. Situa-se na rua Cabo Harry Hadlich,
esquina com a rua Leopoldo Augusto,
Gerent s/nv, no centro de Jaraguá do Sul,

.

próximo ao Angeloni.

Residencial Jade
Este empreendimento também apresenta
apenas um ou dois apartamentos por
andar.Tem área de festas na cobertura do
edifício, com churrasqueira e piscina com

deck e solarium. Grandes varandas
arredondadas dão um charme único à

construção. O edifício está em fase final de

construção e os apartamentos já foram
entregues. Está localizado na rua Jorge
Lacerda na 398, no centro de Jaraguá do
Sul, próximo ao Angeloni.

.

Edifíc�o Pérola Negra
Este empreendimento também possui
apenas um ou dois apartamentos por
andar e cobertura com área para festas,
churrasqueiras, piscina, deck, solarium e

varandas espaçosas. O edifício Pérola

Negra localiza-se na rua Marina Frutuoso

na 914, no centro de Jaraguá do Sul,
próximo ao Angeloni.

Edifício Topázio
Foi o primeiro edifício com sete andares
no município de Guaramirim. Este

empreendimento, construído em esquina
valorizada, conta com seis salas
comerciais no térreo e, do primeiro ao

sexto andar, possui apenas um ou dois

apartamentos por andar. Na cobertura do

prédio está a área de festas do
condomínio, com duas churrasqueiras e

piscina com deck e solarium. Este edifício
também possui ar condicionado split e
grandes varandas, onde foram usados
vidros fumês temperados. Apartamentos
e salas já foram entregues. O edifício
Topázio localiza-se na rua Gerônimo
'Corrêa na 61, no centro de Guaramirim,
próximo ao Cartório Bartel.

ESPECIAL - CORREIO DO POVO
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Rua Angelo Schiochet, 77

centro I haveg@terra,com,br
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Barra dO RIO MOlha
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o que há por trás das cortinas
Varão, trilho ou cabo de aço? Ponteira de madeira ou acrílico?

Braçadeira com cristais ou cordão de tecido? Essas dúvidas

aparecem na hora de definir a cortina para a casa. Os
complementos são tão importantes quanto a escolha do tecido e

seus arremates. Conheça algumas das infinitas combinações de
estilos e de materiais que o mercado oferece.

A diferença está nos arremates
Se a idéia é pendurar a cortina num varão aparente, saiba que são inúmeras as formas
de fazer isso. O estilo do ambiente por si só já ajuda na escolha. A praticidade também
deve ser levada em conta. Abrir e fechar, tirar e pôr precisam ser ações fáceis de
executar. E lembre-se: a quantidade de tecido varia muito com o modelo do arremate.

Pregas horizontais dão um efeito interessante e gastam menos material. Veja adiante
a5 opções.

IIhoses de aço cromado
facilitam o movimento de
vai-e-vem. Repare na

elegância da combinação
com o poliéster.

Em vez de costurar as

argolas no tecido, que
tal prender com

presilhas? Práticas, as
peças. A ponteira de

aço cromado.

lnstalação fácil com
alças. A cortina é de

algodão com

pingentes orientais.
Uma opção mais
trabalhosa: tiras
amarradas uma a

uma no. suporte.

Adequadas
para o

diâmetro do
varão,as
argolas são
alinhadas
aos pontos
das pregas
americanas.

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

Rua João Januário Ayroso, 341 - Jaraguá Esquerdo

Vidros, Espelhos, Molduras, Vitraux, Postas,
Jateamenl0 em Vidros e Acessórios

276-2212

(47) 375-1682

VIDRAÇARIA· BUKOSKI

Rua Prel. Waldemar Grubba, 2818 - Vila Lalau

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

Móveis Artesanais

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
TERÇA-FEIRA, 29 de Março de 2005

SANTO ANTÔNIO -

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, cl 324 m2• R$'
Vende-se, 2 cl 90m2 e 10.000,00. Tr: 371-2357.
49m2 e terreno 515m2• Tr: creci 4936
275-3752.

AMIZADE - Vende-se, cl
126m2• ou troca-se por

VILA RAU - Vende-se, cl apt. no centro. Tr: 372-
160m2 e terreno cl 425 0317 ou 9113-6055.
m2. à 100 m da Unerj. Tr:
371-2230.

96m2• 4 qts, garagem. Tr: R$130,OO. Tr: 376-0126. m2• Tr: 371-2230.
370-5778.

TIFA MARTINS - Vende
NEREU RAMOS - Vende- se, cl 3 qts. laje. R$

BARRA _ Procura-se, se, mista cl terreno de 30.000,00. Tr: 370-3556.

moças pi dividir aluguel. 1 000m2• Tr: 273-1860.

Tr: 376-0126.
VENDE-SE - Próx. a Madri

PiÇARRAS _ Vende-se, c/681 m2• R$ 55.000,00.
ou troca-se em Corupá. Tr: 9605-2252.

BARRA VELHA - Vende-
Tr: 375-0539.

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

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

"WM.!JHji!l.M
9973-9654.

BARRA DO SUL - Vende

ALUGA-SE _ Quartos se, 12x30. Tr: 376-3425.

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

PROCURA-SE - PI alugar,
BLUMENAU _ Vende-se, paga-se até R$ 300,00.
ou troca-se em Jaraguá. Tr: 376-1188.

Tr: 372-1309.

VENDE-SE - CI 305 m2•

próx. a Preto cl 4 qts. e CENTENÁRIO - Aluga-se,
suites. Tr:370-0757. kitinet mobiliados,

incluso, água, luz e gás.
Tr: 370-3561.

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

COMPRA-SE - Até R$
20.000,00. Tr: 9903-
0500.

SEGURANÇA PATRIMONIAL;
Guarda de Portaria
Recepcionista

!

Serviços de Limpesa e Conservação

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

VILA LALAU - Vende-se,

PROCURA�SE _ PI alugar sob r à d o c o me. e

em Jguá ou Guaramirim residencial c/2 casas. Tr:

até R$ 1.000,00. Tr: 371-3132.

8408-2400.

CZERNIEWCZ _ Vende- ERVINO - Vende-se, 288

se. Tr:9977-5408. m2,murado. Tr: 371-
1410.

SEGURANÇA E TRANQUILIDA�E
l'IiIte4, tÚ� 4i� tÚ4- s� Ús� tÚ�� tJ«,

;e�,���� lUIt-�tÚs� 41'1uttJtu
CENTRO - Aluga-se. Tr:
370-8097. creci 8097.

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

VILA LALAU - Vende-se, 'VILA NOVA - Vende-se, cl FIRENSE 2 _ Vende-se, cl
PROCURA SE PI I cl 150m2, 4 qts. murada e' 2 qts, suite, semimo-

350 m2• R$ 6.000,00 +- - a ugar $
Ó d A t

terreno de 561 m2• Tr: biliado. R 130.000,00. financ. Tr. 275-0938.pr x, ao morro a n ena.
370-0383. Tr: 9969-4207.

Tr: 275-2876.

VILA LENZI- Aluga-se, pi VILA LALAU - Aluga-se,
GUARAMIRIM -

vende$-COMPRA-SE - Na área RIO DA LUZ - Vende-se. R$ 25000 T kitinetmobiliada. Tr: 274- se, cl 800m2• R

R$ 26' 000 00 li 370 rapazes. ,. r: 20 000 00 T 8411
Central. R$ 45.000,00 à .,. r: -

9963-7129. 8398.
. , . r: -

8097. creci 9839. 7759.
R$ 65.000,00. Tr: 370-
7160 ou 376-1329.

RIO CERRO _ Vende-se,
VILA NOVA - Vende-se, cl PROCURA-SE - Moça pi NOVA BRASíLIA _ Aluga-

140' 2 3 t I R$
2 qtos, 1 suíte. Semi- dividir aluguel. Tr: 9903-

se, cl 600 m2• lir·. 9973-
CZERNIEWCZ - Vende-

65 omoo'ooqliS, 3s7'6c03z2'25 mob. R$ 130.000,OO.Tr:' 0096.
9654.

se, cl suite. Tr: 9113- . , . r: -

. 9969-4207.
6055 ou 372-0317.

RIO CERRO - Procura-se, VILA RAU - Vende-se, cl
FIGUEIRA - Vende-se, cl moças pi dividir aluguel. 160 m2, e terreno de 425 - PiÇARRAS - Vende-se, 2.

.Tr: 375-0539.

. ,

CASAS PRE·F'ABRICADAS

lavu
10T

Representações Ltda

,�
CONSTRU

MA�
JARAGUA DO SUL· se
Rua dos Imlgrantes,500 51 31 - Bairro Rau
Fana: 047 370-6103 Rarnal S't.
Email: casas@layout.arq.br

GUARAMIRIM • se
Rua: 28 de Agosto.3664 - Bairro Aval
Fone:047373-2005

telefonia e segurança

Centr_'s telefônicas Intelbras

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
I:'lacas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhas para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares íncustrlals
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias p/ telefones

Fone: 371·7007
.

. .

A melhor op,ão para sua empresa,
,

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

eletrônica e automação de condomínios.

I(lt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

."

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado :1.9;'
Patch Panel.20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones

/

Cancelas automáticas pi 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 ele imagens

Klt Pqrtâo Eletrônico + Interfolie

VENDAS E SERViÇOS: Rua: Onél;a Horst,104· Vila Lenz;· Jaraguá do Sul· se I ema;l: makete/@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371·7007

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

S10 - Vende-se, 98. GNV.

CHEVETTE - Vende-se, 86, Tr: 9143-4000.

prata. R$ 3.500,00. Tr:
371-9897 ou 9905-8113.

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

LOJA - Vende-se, no

Centro. Tr: 370-864.1.
RIO DA LUZ - Vende-se,
c/ 167.000.m'. R$
100.000,00. Tr: 370-8097
c/Tina. Creci 9839.TRÊS RIOS DO SUL •

Vende-se, c/ 2.600m'. c/
escritura e casa de mad.
Tr: 273-6230.

VENDE-SE - Bar e

lanchonete. Tr: 370-
ESTRADA NOVA - Vende- 6366.
se, ponto come. e resido
el móveis. R$ 5.500,00. VILA LENZI - Vende-se,

SANTA LUZIA, Vende-se, Tr: 376-2506.
.

sala come. c/,214 m2• Tr:
ou troca-se por carro. Tr: ,

371-8729.
274-8380. FLORICULTURA - Vende-

se, ponto comI. à 5 anos. VILA LALAU - Vende-se,
VENDE.SE - Na Walter Tr: 370-0412. sobrado come. e resido cl
Marquadt cll.111 m'. Tr: 2 casas. Tr: 371-3132.
370-8097 cf Tina. Creei FUNERÁRIA - Vende-se,
9839. em fune. Tr: 370-5208.

-
VENDE-SE - CI 490 012,
na lateral Walter
Marquadt. R$ 35.000,00.
Tr: 370-8721.

ILHA DA FIGUEIRA
Vende-se, padaria. Tr:
276-0576.

SOBRADO - Vende-se,
resido e come. c/2 casas.

Tr:371-3132.

ASTRA - Vende-se,
sedan. Branco. Gl, 99,
compt ou troca-se por
2p acima de 00. Tr: 372-
2907.-

LOJA - Vende-se, Santo
Antônio. R$
30.0oo,00.Tr: 276-1114. CHACÁRA Vende-se,

23.838,98 01'. c/
escritura, local pronto pi
construir. R$ 26.000,00.
Tr: 9163-7000.

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

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

.

LOJA - Vende-se ou

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

VENDE-SE - lateral c/
Planicheck c/450 rn2• R$
40.000,00. Tr: 9125-
0404.

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

KADET - Vende-se, GSI,
branco, compl. cl teto,
94. RS 10.500,00. Tr:
9118-5474.

KADET - Vende-se, 95,
R$ 6.000,00 + 15 x R$
280,00. Tr: 91 09-2185.

OMEGA - Vende-se, 94,
compl. Tr: 372-2772.

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

SAVEIRO - Vende-se, 03,
1.6 cf ar e gás. Tr: 370-
7144.

LOJA - Vende-se, Vende-se, c/ 1000m2•

decorações artesanais. Ribeirão Grande. Tr: 273-
Tr: 370-0433. 1860.

VECTRA - Vende-se, CD,
2.0, 97. cornpl. Tr: 9118-

CHEVETTE - Vende-se, 93. 03130u273-5542.
RS 3.500,00 + 7x R$
370,00. Tr: 9928-4550.

Sfratus comp 96 verde met G
Goll.8 (bola) 95 preto G
cnevene 89 bege A
8ellna L 1.6 86 bege A
F:ord tandal em COUIO 80 azul GNV

Voyage . 86 ve;de A

Jeep. em couro/dh/frelo a dIsco 65 Bordo G
Gol Preparado (De Corrida) 97 A,ul R$ 6.500
Opala SLE .ompl 89 Verde A
Gol Mll.9 97 Braneo 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-l000 Gab. Dupla "omp: Turbo 84 prata D

�no 1.6 comp 93 prata G
Kadett vd • trv ett. B dir 93 preto G
Monza comp 94 cinza G
Monza SLE compl 4p 94 azul G
Santana Quantum GL compl 94 bord6 A
Corsa Wind Sedan 99 prata G
Kadal! SLE 1.8 92 prata G
Ford Ka ccmpt- arei 27.0DDkm orlg. 01 braneo G ZAFIRA _ Vende-se, CD;

• • .i " Bellna Dei Roy GU 89 .erde. .
A .

..

-";,�.r- Flo,lno" :
c" .. •

9.7
.

.,ul
.

" o, GNV
.

f.O, prata, 02, ótimo es!..,
.

lfoiE \� f,�OOO cojn�lcabln.da'l!0tor mwm 3p 91."
. branca .•..0

.

.,

ftltnallB'mm � '·Av;'Pref.'Wàldémar'Gruliba, 2322 - Vila Calau � Tel: 371-721 t ter. 9963-7641 ; 6ª5�72-17Hl- ou 9975-.. ,

MINI-CHACÁRA

VENDE-SE - Na lateral cf
Walter Marquadt, 15x 26.

.

RS 30.000;00. Tr: 370-
7124.

VILA RAU - Vende-se,
2.360,10 012. R$
55.000,00. Tr: 9152-'
9117.

SaNVENDE-SE - CI 306 m2.
RS 16.000,00. Tr: 9997-
2020. compra - vende - troca - financia - novos e usados

i$!tJiti®.NtiijI4tttj-Bnitmltttljtj;rn�}In!tj;i,mm1lt!üF

VILA RAU - Vende-se, cl
2.360,10 012. Tr: 9152-
9117.

VENDE-�E - Cf 6.a1 m,.
próx. a Madri: <' árêa
central. R$ 55.000,00. Tr:
9605-2252.

VECTRA - Vende-se, CD.
98/98. OH, AR, CUR,
branco. R$ 24.500,00 .

Tr: 9973-9925.

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

VECTRA -Vende-se. GlS,
2.2, Dl/Dl. cornpl. R$
17.500,00 + cons. Ou á
vista. Tr: 371.-8153
9936-1304.

VECTRA - Vende-se, GlS,
2.2,01. cornpl. Tr: 371-
81530u9936-1304 .

VECTRA - Vende-se, GLS,
00. azul, cornpl Tr: 371-
9842.

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

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de C
e Leitor de OVO

Maquinas
Digitais

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

Um micro por aluno

Suprimentos
Novo 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

confíraesfãnovdade.

l(

CORREIO DO POVO 3

Motof1.616V 05/05, Ar-condicionado, Direção hidráulica,
Air bag duplo, Travas e Vidros elétricos, Computador de
bordo, Painel de instrumentos com fundo branco,
Sistema CAR - travamento automático das portas
aos 6 km/h, Fabricado no Brasil.

Ri; 52.990(5)
+ p.m. Frete incluso. ,

Taxa O,49�. Ent. 50% +18x

Frete incluso para todaLinha Renault

Para toda Linha Renault (excetoAuthentique)

cueAuthentique
Motor 1_0 8V 05/05 2P, Ar quente,
Barras de proteção lateral,Faróis

Vidros

(1) Para mais informações sobre preços e condições, consulte sua Concessionária Renault.(2) Taxá de juros
válida para a línha Clio 04/05 O Km (exceto ClioAuthentique), nas seguintes condiçoes: financiamento pelo CDC (
Crédito Direto ao Consumidor) comenlrada de 50% do valor à vista + saldo financiado em24 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 se houver mudanças significativas no

'mercado financeiro, sem prévio aviso. (3) Válido para os veículos ClioAuthentique 04/05 e 05/05 em estoque nas

concessionárias. (4) Preço à vista sugerido do Clio Authentique 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 linhaAuthentique) - esta promoção é valida de 10 a

19 de março de 2005. Condições válidas somente na data de veiculação deste anúncio ou enquanto durarem os
estoques. Fotos para fins publicitários.Alguns itens mostrados e/ou menclonadossão opcionais elou referem-se a

versões especificas. Modelos, códigos e valores estão sujeitos a alterações conforme política de comercialização
da fábrica. A Renault reserva-se o direito de alterar as especificações de seus veículos. sem prévio aviso.
Preserve a Vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags salvam vidas.

Rede Renault, Mais de 150 Concessionárias no Brasil. Vale do ltajai e Litoral Norte de se

ITAJAí
346·7400

JOINVILlE
435·3700

JARAGUÁ
370·6006

BlUMENAU
322·8800Liberte

Fmanceíra Renault
-------w
lI'OUI'. RCl Banqu.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Corsa Sedam OKm

Gol4p
Cella
�arali compl. Turbo
Twingo compl.
Picasso compl.
Fiesla 2p Ar/Oh
Corsa 4p
Gol2p
S-10 compl. Sld.
Mondeo compl. 4p
Palio 2p
Kadett
D-20

Omega compl.
Fiorino

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

·1993
1991

branco

prelo
cinza

preto
cinza
cinza
verde
branco
branca
cinza

grafile
cinza
branca
bordô
branca

G
G
G
G
G
G
G
G
G
GNV
G
G
G
O
G
GNV

Asila GLS
Astra GLS Perua
Pagero GLS compl.
Ipanema
Uno SX
Paratl 1.0 C/ope
Mondeo compl
Mondeo compl
Escort GLX comp 1.8
Escort
Flestal.0
Fiesta 4p
Versales

Omega GLS comp
Apolo
Gol 1.0 4p comp
Fusca

Vermelho 1

Vermelho
Azul
Chumbo I

Branco
Branco
R·oxo
Preto
Vermelho
Prata
Verde
Vermelho

Bege
Branca
Prata
Cinza

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

G
G
o
G
G
G
G
G
GNV
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G

1995
1995
1994
1990
2000
1998
1997
1995
1997
1994
1997
1997
1995
1994
1990
1998
1978

.

1983
1996

Corsa Wlnd ••e/t.e/al/aq 99

Astra Exp. Sedan comp 02

Corsa Halch compl 03

Corsa Classic Sedan 03

Meriva 1.8 comp 04

03

Uno Mille EP 96

Palio EX vd/lrv/al/rd 00

Palio EX I/dlaq/VIte 4p 00

Palio ELX conip 01

01

Palio Weekend ELX 01

Verde G

Praia G

Praia G

Praia G

Praia F

Prata G

Prelo G

B,anco G

Branco G

Preto G/GNV

Vermo -G

Branco G
.

Verde G

Preta G

Flesla 4p 97

Flesta 4p IImp/desem 98

Flesta 4p límp/desem 98

Ka GI Y/I/al/aq/ld 00

Flesta Streel ac/tv/dh 03

Clio RT 1.0 16V 4p 01

Cllo Exp. 1.0 16V Sedan 03

Cllo Aul. 16V compl 04

Scenle Exp 1.6 16V 04

Go1Cll.6MI 98

Gol16V 00

Gol P 1.0 16V comp 01

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 276-3466

GOlGIII PlUS
CLlDU,4P
PALIO FIRf, 4P
CLlO 1.0 Rl, 4P
CORSA MllENIUM 4P
FIESrAGL,2P
SAVEIRO GIII, COMPLETA C/GNV
S10, COMPLETA C/GNV
fSCORTGl
GOL 1.0
COilSASEDAN
ESCORT GL, 4p, COMPLETO CI GNV
PALIO EL, 4P
VECTRI\ Gl, COMPLETO (-AR)
PAUO EX,2P
TfMPRI\ HLX
ESCORT HOBBY
GOL 1000
PARATI
UNO MillE
VERONA GLX, COMPLETO
PARI\TI

log�s trio elet.
Escort .Zetec ar/di!;
EscortSW compl
Eseort Gl c/ ar
Ka

Flest;! 4p ar/gnv
Courler compl
Uno Fire
Palio c/ ar GIII
Uno
S10 compl gnv
Omega CO top de linha gnv
Vectra
Chevette

$••• Iro 1.6.
·Vectr. Gl compl
.Omega CO 4.1
Pa!lo EOX 4p
Corsa Seda_ 1.6
COISa WI_d 4p
Flesta 4p
Tempra IE 8V·
l·200 4p 4x2
tlol CU,1.6
Ve..ales 4p
Co"aWI_d
Escorl Hobby 1.0
Escorl GL 1.8
Sanlanà 4p compl
Mo_za SLE 2.0
TIImpra av
Che.eHel.0
Monza 2.0 compl
taravan
Eseorl Ghla
Ch••eUe 1.6
Uno 1.3
Passai 1.8
Fu_ea 1.300
cax 200
VaR 125

99
.97
94
94
97
98
96
00
97
98
03

01
93
96
95
95
88

1999
1998
1997
1997
1997
1997
1997
19.96
1996
1995
1995
1995
1994
1994
1993
1993
1993
1993
1990
1990
1988
1988
1987
1986
1977
1997
2002

BRANCO
BRANCO
PRATA
BRllNCO
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
1998
1997
1997
1997
1997
1996
1996
1993
1993
1990
1990

Corsa

Corsa 1.0

Celta

Corsa
Chevette SlE
EscortGL

PalloEO

GolPliwer

Voyage 1.6
Saveiro 1.6

Mondeo

Goll.6

Uno 1.5

Uno

branco
vinho
azul
verde
marrom

dourado
vermelho
branco.
branco
branco

prata

R$ 13.800,00
R$ 12.000,00
RS 8.000,.00
RS 8.500,00
R$ 14.000,00
R$ 16;000,00
R$ 9.900,00
R$ 13.800,00
R$ 13.500,00
RS 13.500,00
R$ 13.000,00
R$ 16.000,00
RS 7.000,00
R$ 21.000,00
R$ 18.500,00
RS 13.500,00
R$ 4.500,00
R$ 2.500,00

Palio Fire

Ford Ka Gl

Uno Mille Smart

Paratl GIII

Palio EX

Gol16V

GolCl

Goll

Escort Hobby

1.0 14p trio e dh

1.0/ldt ar/q
1.0/2p basico

1.0/4p Idt,a{q dh

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

1.6/2p dt, a/c

1.0/2p comp

1.0/ 2p Idt a/q

preto 1997

verde 1998

azul 2004

azul 2001

preto 1989

azul 1995

branco 1998

prata 2002

branco 1990

branco 2000

praia 1997
cinza 1990

vermelho 1996

vermelho 1995

branco 2001

Senic compl.
Slrada c/ kil gas
Calibra
Kadett
Fiesta Class
Kla LS
Voyage

.

Milsubchi Lancer
Corsa Sedan Gl c/ GNV
GoIMI'
Escort Ze1ec
Escort HObby
Uno
Monza
Furgão Expres.
Kombl
Palio
Tempra BV
Barco Fluvlmar, motor 2001 70HP

2002

2001

2000

2000

1998

1997

1995

1995

cinza

'prata
branco

vermelho

prata
branco

branco

vermelho

azul

Gol CL 1.6

Omega GLS 2.2

Monza SLE comp
Kombi

Cllo lR 1.6

F-lODO
CorsaMillenium 4p 1.0
Goll.8 MI

4p lim/desem/ar quenle/alarme
película/alarme/kit esportivo
4p
v.e/trv.e/limp/desem/aq/trv/al/farol/jg roda
roda esp./pelíc/aq/desemb/alarme

Iimp/desemb.
dir.hidr./roda esp./cd
gasollna/jogo de roda

pel./t.e/v.e/alarme/l.marit/prot.caçamba/G3
compl/banco de couro

gasolina/roda esp.
CS compl/c/ cd
v.eletr./trava/limp./desemb/ar quente/cd
desemb/arq/calha de chuva/trava eletr.

preto
preto
azul

branca

cinza
", preta

prata
Vermelho

Verde
branco

BARRA VEICULOS

Branco G

Preto G

Vermelho G

Prata G

Prata G

Branco G

Azul G

Branco G

Verde M. G

Vermelho G

Branco G

Verde Q

Br�nco
Prelo
Azul
Bordõ
Branco
Verde
Prelo
Prata
Praia
Azul
Bordô
Azul
Azul

.,

1978
2000

1992
1993

1993
2003

2000

1989

2001

1997

1996
2000

die

gas

gas

gas

gas
dle

gas

gas

gas

gas

ga's
dle

ale

gas

gas

Fusca 1975/ Amarelo I R$ 2.500,00

Gol CL 1.6 AA 119931 Branco / RS 2.BOO,OO + .presl KadeH GL 1994/ Branco / RS 8.900,�0
Gol CU 1.6 cl dh I praia /1996 I R$ 11.500,00 �deU Sl I praia /1992 / R$ 7.900,00
Gol CL I verde /1993-1 R$ 7.900,00

Rua: Angelo Rubini s/n. Barra do Rio CerrOI r

Branco
Branco
Preto
Branco
Prata
Praia
Vermelho
Cln",
Preto
Azul
Bordô
BralJco
PraIa
Praia
Prata
Azul
Azul
Cinza
Cinza
Bordá
Marrom
Cínzl
Branco
Branco
Bege
Vermelha
Prela

Ga.
Ga.
GaS/GHV
Ga.
Gas
Ga_
Gas
Gas
Dle
G••
aa.
Gas
GaB
O••
GaS/GNV
Ale
Gas
Ga.
Gas
Gas/ONV
Ale
Ale
Ale
Ale
O••
Gas
Ga.

GU1.8/prelo /1996/ R$ 9.500,00

Courler 1.6 • ar I prata 1199BI R$ 12.700,00

Escorl GL 1.6/ •.e./19931 Praia I R$ 8.900,00

Escorl L 1.6/1993 I Verde I R$ 8.900,00

Escorl SW GL comp I verde 11997 / R$ 14.500,00

Escort SW GL vid I verde/199B/ R$ 15.300,00

Kadett Sl I prata 11993/ RS 8.300,00

Kadetl Sl 1.8 11993/ Preto I RS 7.900,00

S-10 Cabo Dupla 4x4 2.8 Executive 2004

Corsa Sedan Classic 2004

Meriva 1.8 8y 2003

Celta 2p 2001

Strada Working 2001Monza GL / branco 119951 R$ 9.300,00'

Blazer 2.8 4x4

Veclra GLS 2.2

Gol 16V
Santana c/ ar + dlr

Flesta Class 4p
Golt GTJ comp

Toyota Bandeirante

Escort L

Escort GL 1.6

Escort HObby 1.0

Tempra 2.0 8V 4p comp1/1993/ bordõ I R$ 9.3ÓO,OO
Tipo 1.6 compl + teto 119951 prata I R$ 9.400,00

Uno Eletronic 19951 Vermelho I RS 7.900,00

Uno EX 199B/ Preto I R$ 11.800,00

Uno Young - vd/lr/al/199B/ Prata I R$ 10.500,00
Furlo lX 1.81 compllverm./19951 R$ 10.900,00

YBR 125 EO 2004/ Vermelha I R$ 4.500,00

2000

2000

2000

2000

1999

1995

1999

1988

1995

1994

praia
pre.to
prata
prata
praia
branca

cinza

vermelho

branco

vermelho

branco

bege
prata
branco

prata

Goll1.6 sr comp / vermelho I 20011 RS 31.500,00

00112.0 OLX comp /1995/ PraIa I RS 15.900,00
Goll Ol 4p comp / azul I 1995/ R$ 14.300,00

S-10 Cabo Dupla 4x41 branca/1999 / R$ 39.000,00.
Paratl 1.0 /16V I compl/l 9981 Verde I R$ 15.800,00

.

Palio 1.0 /2000 I Branco I R$ 13.200,00
Voyage / prelo 11984/ RS 3.BOO,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EscortGll.816V comp.
Corsa Wind 1 �O 2p
Sanlana GLS compl. 4p
UnoSX1.0

GoIGL1.8
GolMil.0

Chevettel.6

CheveUe Junior 1.0

Golt GL 1.8 compl.
Courier 1.6 GNV

Pampa L1.S
HiluxSW4die

Verde

Prata

Azul

Branco

Azul

Cinza

Vermélho

Azul

Vermelho

Branca

Vermelha

Cinza

Vermelho

Bordô

Ãrduíno
Veículos 371·4225

Gol Speciall.0 cl a.e,

Av. Pref .. Waldemar Grubba, ·1033 - Baependi

Branca1999

2000

1992

1998

1992

1997

1986

1992

1995

2000

1994

1993

1996

1996

Cella 1.0

Flesta 1.0

Saveiro 1.6 Ac/GNV

Gonl.0

Golll.6

5-10 ACIOH

Ranger XL klt gnv+ac+dh

Fusca 1.300 L

2p 2004

Prata

PraIa

Branco

Branco

Vermelho

Vermelha

Vermelha

Branco

VW 23.210 - 6x2

02/02

Dl/Dl

03/03

89/89

97/97

Chassi Branco

Carroceria Branco

Baú Branco

R$ 62.000,00
2p

4p

2p

·2P

2004

Motor AP Prata

R$ 78.000,00

R$ 123.000,00

R$ 7.300,00

R$ 65.000,00

373-0806
373-1881

Celta 4p cl ar
Goll.8

Astra Sedam 1.8 GL compl.
VectraGLS

Flesla Berson clOH

Fiesta Berson clAr

Blazer 2.4 compl + rodas

Clio4p

praIa
branco

verde

branco

preto
vermelho

branca

cinza

prata
bordô

azul

bege
preto

Ka 1.0 c/opcionais.
Scenlc RT 1.6 compl.

porsa Sedan (mod. Novo, c/ a.c/t.e/al)
Corsa Sedan.c/ar /I.e(al 1.0

03
96

99

97

03

03

01

03

03

98

00

00

03

00

Corsa Wind 1.0 gas/4p/limp/desm/aq/te
Corsa Wind gas/4p/limp/desm/aq
Corsa Wind 1.0/gas/2p/ar qt
Corolla XEI 1.8
Corolla XLl16V gas/4p/compl.
D-20 - die

2003

2003

1996

2p

2p

1995

1995

2p

2p

1995

1983

vermelha

azul

prata
cinza

prata
branc;a

Fiesta Slreet 1.0 • gas/2p/limp/desm. branca

Gol MI 1.0 gas/2p/básico branca

Paratl16V gas/4p/llmp/desemb/aq prata
Pickup Corsa al/trv/aq branca
Slena EX 1.0 .vermelha

Tipo 1.6 IE
.

azul

Uno Mille EX 4p verde

Uno ·Electronic gas/4p/limp/dem/aq/ve/te preta

Gol Limp/Des
Escort GL 1.6

Fiesta 4p c/ar
Celta

Corsa

Vectra GLS compl
Scenic RT compl. + couro

Corsa Sedan

Moto Falcon

Branco

Cinza

Prata

Prata

Verde

Bordô

Verde

Preto

Vermelha

2001

2000

1998
2003

2005
, 1989
2002

1998
1998

2003
2005

1994

2000

1995

R$ 17.800,00
R$ 16.800,00
R$12.900,00
R$ 43.800,00
R$ 53.000,00
R$ 19.500,00
R$ 15.300,00
R$ 12.800,00
R$ 16.800,00
R$. 19.500,00
R$ 24.800,00
R$ 8.800,00
R$ 13.400,00
RS 10.300,00

Galaxl.500
Bellnall

&:���o�I�Pc6lSI
Apolo BL

��r�1ng Mlda. 110
Verona OU
SlWIkl GSXR
Uno Mille
Golll.6
Mon.a SL
CB 125 man KS·
P....t 1.8 turbo top
Oodge/Polara GL

�o�Po"{l't"'tl:fonza SUE 2.0
Corsa Wind

�!��J:�:��! Montagem 2002

Escort L

�1.6IE
GolMI
Quantum CL
Sa.airo CL
Sahara NX 350;

Chassi Azul

G
A
G
G
G
G
A
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
o
G
G
G
GiGNV
G
G
G.

l>.:::;;::««:%:'>;;:!:::�:;:::::::'�::::::�:!:i:::;::::::�:�:!:�«:0�
77/77
86/86
9S/89
93/93
90/90
98/98
91/91
90/90
98/98
91/91
00100
90/90
03/04
98/99
77/77
75f75
91/91
87/87
99/99
65/65

, 86/86
86/86
95/95
99/99
99/99
89/90
93/93
91/91

vermelho
amarela
branca
prela
pr.l.
vermelha
branca
vermelho
branca
branca
prata
azul
verde
prata
marrom
vermelha
cinza
vermelha
·azul,
amarela
cinza
verde
prata

C�:��a
82ul
vermelha
cinza

FRONTAL Veículos371·4570 / 376·2895

91

03

03

98

00

00

()1;
03

Golf 1.6 compl.
Golf 1.6
Ka 1.0 DI AR
Fiesta 1.0 4p
Corsa 1.0 2p I

Escort 16V compl
Uno 1.0 2p
Uno 1.0 4p
D20 gabo Dupla
Monza 1.8 2p
S10 1.0 4p
Uno 1.0 4p

.. XR 250 tornado

Branco 2003

Branco 2003

Praia 2002

Branco 2002

8ranco 2001

Amarelo 2002

Preta 2001

Branco 2002

Branco 2001

Amarelo 2001

Branco 1999

Drand Bla... OLX 4,2 1B Praia 1.999

Branco 1999

Branco 1999

Verde
Azul
Branca
Branca
Branca
Dourado
Branca

Dourado
Prata
Bordá

Bordá
Bordá
Branca

Gas r. Vectra 2.0 com"
Gas I Blazer Ol.X 2.2 compl

i��
11 Bla.er ou Exec. 4.3

)
� Courlor 1.6 t

Das li: Omtiga·CD·4.1 comp
Gas ru

ii Omega GLS 2.2 comp
Gas �
Gas g Suprema GLS c�mp

ii �I!a 164 .ompGas ii
Gas II Bla.er 4.3 Execul.

#

OHV M Esoorl SW comp

Dle t' L200 4x4 conip

GHV I Varianl c/ manual
m

GNV

GNV

GNV © Caravan.

2001
2000

2002
2003
2001
2000

1997

2001
1989

1991

1994
1994
2002

Branco 199B GNV

Verda 1997 BHV

Prata 2000 Ga.

1996· GNV

1995 GHV

1995 GMV

1995 GNV

2000 GHV

1997 Ga.

1993 DI.

1974 Ga.

Preto

Cinza

Be9a

Azul

Prelo

Clnz.

Azul

Azul

Cln.a 1987

Flésta Completo Mod Novo
Fiest. Completo Mod Novo
Fiesta Completo Mod Novo
Fiesta Completo Mod Novo
Flesl. Mod Novo OH + Opc
Focus Ghla Completo
KaAC + Klt +
fiesta Street
EscortSW GL
Flesta
Escort Hobby kil + Roda
Escort Hobby
Escort
Veclra GLS completo
Corsa Sedan Mod Novo 1.8

Celta VHC
COISa 1.6 hatch klt+
Corsa 4p -1.6 OH + kit +
Corsa Sedan
Celta klt+

lempra compl
Vuel!a GL comjJl
Golt GTI comp
Monza cl ar + GNV
Audl compl
Goll000
Gol lODO
.Monza eompl - ar

Uno
Uno
Uno
Corsa Sedan el GNV
Corsa Super 4p
S-10 eompl
PampaGL
Escorl GL
Eseor! GL
launer Furgão
Carrellnha Baú

preto
vermelho
branco
branco

prata
branco
prata
cinza
verm

azul

prata
VBrm

prata
prata
pruto
branco
branco

04 Celta klt+
03 Veetra GL êompleto
03 Corsa Sedan Clanlc
03 Paratl Sumer completa
03 Gol- AC + klt+ OH + TE
03 Gol- completo.
04 Gol Hlghway - (-AC) + roda
03 Gol16v
98 Palio Flre 4p klt + AC
97 . Palio Fire 4p klt + trava I ai
96 Palio Completo + roda

94 Palio Fire 4p cl AC
95 Palio EL 1.5 -·Irlo + L + O

99 CUo Expression
03 Scenic 8T 1.6 - completa
03 Scenlc Rl 1.6 - compluta
02 Scenle RXE - completa
00 Scenie 8XE 1.6 - completa
01 Scenlc 8T 1.6 • completa
02 CUo RL - AR CONO.

Rua Pref. Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

97.
97
95
95
95
94
99
90
!l1
88
96
00
98
96
96
93
95
95
03

RS 12.000,00
R$ 19.500,00
RS 13.500,00
R$ 11.800,flO'
R$ 32.000,00
R$ 7.900,00
R$ 12.500,00
R$ 6.700,00
R$ .6.800,00
R$ 4.800,00
R$ 9.000,00
R$ 19.000,00
R$ 13.200,00
R$ 17.800,00
RS 9.500,00
R$ 8.700,00
R$ 9.500,00
R$ &.800,00
R$ 1.800,00

V8rm

preto
cinza
prata
verde

prata
bordõ
·verde

preto
branco
branco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO

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

FOX . Vende-se, total flex.
2 pts. compl. AR. Tr:
9117 -8501 cl Leandro.

FIURINO - Vende-se, 1.5,
94, longa cl capota de
fibra. R$ 8.000,00. Tr:
276-0397. FUSCA - Vende-se, 78,

bom est. R$ 2.650,00. Tr:

PALIO - Vende-se, 4p. 98, 372-0000.

cinza. Tr: 373-1631.

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

APARELHO - Vende-se, cl 3225.
2 pams de 6 9 e 2
autofalante. R$ 200,00.
Tr: 276-11 96.

FUSCA - Vende-se, 71,
SIENA • Vende-se, ELX, branco. VE. Al. R$ BATERIA - Vende-se,

1.0, 16V, compl. 01. R$ 2.500,00. Tr: 371-0311. eletrônica. Tr: 276-3456.

20.500,00. Tr: 376-1737.
FUSCA - Vende-se,

TEMPRA - Vende-se, 97 branco, 76. R$ 1.500,00.

compl. R$ 12.000,00. Tr: Tr: 273-11 02.

8813-7745.

CARTA • Vende-se, de
crédito contemplada pi
automóvel e caminhões.
R$ 36.700,00. Tr: 370-
9619.FUSCA - Vende-se, 74.

TEMPRA - Vende-se, 95, vinho. R$ 2.000,00. Tr:

compl. Tr: 91 09-2185. 9135-4229: SOM - Vende-se, JVC, cl
MP3. R$ 580,00. Tr:
9131-1721.TIPO � Vende-se, prata,

compl. GNV. R$
12.500.00 + financ. Tr:
9131-9367.

FUSCA - Vende-se, 71.

R$ 2.500,00. ou troca-se

por carro ou moto. Tr: VENDE-SE - Rodas 15°

370-5577. Rodão de aranha. R$
1.000,00. Tr: 275-0334 ou

8809-3544.
UNO. Vende-se, IE, 96, FUSCA· Vende-se, 72,
ar/a', Tr: 276-0397. vermo ótimo est. Tr: 9118-

u

1131.
VENDE-SE - 1 potência
OBS 4000 cl 900 wats
RMS. R$ 1.000,00. Tr:
9983-2124.

UNO - Vende-se, Ep, 96,
c o m pi. 4 pt s . R $ FUSCA - Compra-se, 69

10.900,00. Tr: 273-1988. ou inferior. Tr: 372-3922.

UNO - Vende-se, IE, 96 cl GOL - vence-se, 02,
som e AL. Tr: 276-0397. compl. Tr: 372-1309.

DT 180 - Vende-se,
preparada pi trilha. Tr:
371-9992.

SCOTER - Vende-se, 97.
R$ 1.200,00. Tr: 370-
3044.

SCOTER - Vende-se, 50
cilindradas, 96. R$
1.300,00. Tr: 9132-7991.

TITAN • Vende-se, ou

troca-se, 01. Tr: 370-
9010.

XR 200 - Vende-se, vermo
01/02. R$ 5.700,00. Tr:
9903-4060 ou 374-
1578.

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

-
AUDI - Vende-se, 99. R$
34.500,00. Tr: 9969-
4207.

COMPRA-SE - pi
revenda. Tr: 374-1117.

UNO. Vende-se, ELX, 95, GOL - Vende-se, Cl, 1.6, BIZ - Vende-se, prata, 02. r'

4 pts. Compl. Tr: 276- 90. R$ 6.000,00. Tr: 373- R$4.100,00. Tr: 373- COMPRA-SE - Corsa ou

0397. 1631. 3479. .

gol, 96 a 98. á vista. Tr:
374-5463.

Branca. 01. 4x4: Tr: 372- 7.900,00. Tr:371-6238. DT180 - Vende-se, pi
1527 clAdolar. trilha, à alc. R$ 1.600,00.

VOYAGE - Vende-se, 1.6, Tr: 376-2820.

__.'
" branco, à ale, Tr: 370-

!!!!!!! 6525.

GOL - vende-se, MI, CBX - Vende-se, estrada,
97/97. azul. R$ 7.000,00 99. R$ 4.600,00. Tr: COMPRA-SE - Uno ou
+ tínanc. Tr: 9125-3336. 9973-8730.

'

Escort Hobby. até R$
7.500,00 à vista. Tr:
8405-9888.GOL - Compra-se, 97 ou CBX - Vende-se, estrada,

ESCORT - Vende-se, 98.1.6, MI. Tr: 376-1293. 200. R$ 3.700,00. Tr:
XR3. 2.0, vermo compl. 9953-9966.
Tr:371-9992. GOL - vende-se, 89,

.
ótimo est. R$ 2.000,00 +

ESCORT . Vende-se, 98, finac. Tr: 9991-8719.
4 p. compl. Tr: 372-0230.

GOL- Vende-se, Special,
ESCORT - Vende-se, 99. R$ 12.800,00. Tr:
XR3. compl. CURo Tr: 370-1161.
371-9992.

COMPRA-SE - Carro ou

moto e assume financ. Tr:
CG - Compra-se, 90 á 97, 9969-1730.
ou estrada 97/98. Tr:
372-1580 ou 9995-
1418.

CLlO - Vende-se, RT, 99,
branco, 1.6. Tr: 9171-
2886.

GOL - Vende-se, 95,
FIESTA - Vende-se, 97, bordo. Tr: 9975-5167.
CO, vermo 4 pts. Tr: 9962-
9363.

CG - Vende-se, Titan,
125,01, cl partida, vinho. SPRINTER - Vende-se,
R$ 3.700,00. Tr: 9973- 98/98.branco. Tr: 371-
0367. 8598.

FIESTA -Vende-se, 95, cl
OH. Tr: 371-8040.

GOL - Vende-se, 01, Plus, .
CG 150 - Vende-se, 04. SEAT IBIZA - Vende-se,

4 pts. R$ 17.800,00. Tr: R$1.500,00 + financ. Tr: 01, motor, 1.0. 16V.
9962-3664. 372-3164. compl. R$ 20.500,00. Tr:

9983-2124.
GOLF - Vende-se, branco CG 150 - Vende-se,

FOCUS - Vende-se, 1.6, compl. Tr: 370-6728. assumir financ. Tr: 376-
p r a ta, c o m p I. R $ 3225.
40.800,00. Tr: 275- MONZA - Vende-se, 88 à
1526. ale. 2.0, preto. Tr: 273- COMPRA-SE - Biz ou

1715. Titan, 96 em diante. à XR 01 - Vende-se. R$
vista. Tr: 9142-4641. 371-9992.

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

MONDEO • Vende-se,
CLX, 95, compl. Tr: 376-
1372.

MONDEO - Vende-se, 97,
ótimo est. compl. R$ SANTANA - Vende-se,
16.500,00. Tr: 371- 98/99. compl. R$
3298. 20.500,00. Tr:371-7432.

MONDEO - Vende-se, 97, SANTANA· Vende-se, cf
compl. R$ 17.000,00. Tr: gás, compl. R$ 1.800,00
371-3998. + impostos.

SPORTAGE - Vende-se, SANTANA - Vende-se,
Grand turbo diesel. GlS, 91, compl. R$

.,

TOYOTA - Vende-se, 92,
branco, carroceria de
mad. Tr: 8406-6535.

CORREIO DO POVO
.

CLASSIMais
TERÇA-FEIRA, 29 de Março de 2005

� (47) 372-2900

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

,

TODA LINHA DE ACESSORIOS
,

.'

PICK-UP E AUTOMOVEIS·

. �"

". ri. "t·'.!

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 
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370-301'5

Temos o melhor preço e

tedas as taxas de.mercado

Eco Sport XLS
0505 46.500,00

.

Classe A 160 2000
Completa

Palio EX 2P 0505
25.300,00

Stilo 1.0 8V 0505
44.000,00

Cherokkê Spot 00
Aul. Completa +

Couro

Picasso Exclusive
2003 + Couro

POMBOS - Vende-se,
casal. R$, 5,00. Tr: 273-

MESA - Vende-se, cl 6 0779.
cadeiras. R$ 200,00. Tr:
376-1279.

R$ 300,00. Tr: 371 -8216. maq. de costura. Tr: 370- 350,00. Tr: 375-0482.
1856.

BIFÊ - Compra-se, ESCORRAS - Vende-se,
quente cl 8 cubas. Tr: CELULAR - Compra-se, acima de 3 mts. R$ 1,30
371-8772. Samsung fashion. A800. cada. Tr: 3]2:Q665.

Tr: 370-2059.

fazer fraldas e uma 9983-.2124.
seladora. R$ 800,00. Tr:

GELADEIRA - Vende-se, 9134-3815.
duplex. R$ 500,00. Tr:
273-0779.

375-0482.

MÁQUINA - Vende-se, de
costura. Tr: 371-1410.

BICICLETAS - vence-se, ESTANTE - Vende-se, pi GUARDA ROUPA - Ven-
ACEITA-SE, Doação de masco e tem. 18 m. Tr: CELULAR - Vende-se, apareíhcde som. Tr: 371- de-se, martln, c/3 pts. e MÁQUINA - Vende-se,
carintiop/bebê. 372.2628. 3310. R$ 1.200,00. Tr: 1410. gaveta. Tr:376-1279. Overlok. Tr:375-0519.

9135-4229.

RELÓGIO - Vende-se, de
PUlso digital. Cássio. Ir:

MESAS - Vende-se, 2 pi 276�31 04.
escritório. R$ 200,00. Tr:
275-2048.

ACORDEOM - Vende-se: BOX - Vende-se, pi FAX - Vende-se, digital. HOMETEATHER-Vende- MÁQUINA - Vende-se, 2 MOTOROLA - Compra-
R$ 2.000;00. Tr: 376- baoheito. 1,50 alt. R$ CELULAR - Vende-se, R$ 220,00. Tr: 9914- se, c/5 ex. de som, leitor Overlok. R$ 400,00 cada. se, V3CO. Tr: 370-2059.
0179. 180,00. Tr: 376,4420. Nokia 2280. R$ 180,00. 3167. decd. Tr: 8802-3688. Tr: 375-0272.

Tr:9137-1417.
.'

REPRODUTOR - Vende
se, MP3, cl cap. 128

mega .cl gravador de voz.

R$ 250,00. Tr: 8406-
2148.

AVIARIO - Vende-sé, OU .CÃO - Vende-se, poodle,
, íroea-se por gado. Tr:' maChO, branco CI 3

370�.7438. meses. R$ 80;00. Tr:
311-8772.

NOKIA - Vende-se, 2100.
GELADEIRA - Vende-se, LENHA - Vende-se, pi MÁQUINA - Vende-se, R$ 250,00. Tr: 370-2059. SIEMENS - Vende-se,

CELULAR - Vende-se, Cônsul, 280 L. R$ fogão econômico. Ir: cobertura cf 3 agulhas e A52. R$ 20.0.,00. Tr: 370-
Nokia, 2112. R$ 200,00.. 35o.,o.O.1r: 275-2048. � 276-0.340. uma reta. Tr: 375-0519. NOKIA· Vende-se, 2300. 2059.
Tr:9911-7233. R$250,00. Tr: 370-2059.

Tr: (47) 522-0256
9968-0588

COMPRO
CONSÓRCIO

CONTEMPLADO OU NÃO,
MESMO EM ATRASO.
Pagamento a vista

em dinheiro.

APARELHO· Troca-se, de GELADEIRA. Vende-se, LIMPAMOS - Fitas de MÁQUINA - Vende-se,
50 I d a. compl. por CAMÊRA • Comprá-se CENTRíFUGA· Vende-se. Cônsul. R$ 100,00. Ir: vídeo e trantormamos pi cobertura. Tr: 375-0519.
roçadeira. Tr: 370-743B. digital Kenno. A31à. Tr: R$180,00. Tr: 276-0340. 9117 '2144. dvd .. Tr: 371 c8772.

9916-7747. MÁQUINÁRIO - Vende-
BALANÇA - Compra,se; COMPUTADOR - Vende- GELADEIRA - Vende-se, MÁQUINA· Vende-se, 2 se, pi marcenaria. Tr:
eletrôniça cf mostrador .CAVALO - Vende-se .. Tr: se. R$ 1.000,00. Tr: Cônsul. R$ 600,00. 'lr: retilíneas Shima Seiki e 1 376-2345.
digital. Tr: 371-8772. 274-8077. 9131-1721. 376-1279. conicaleira piB cones. Tr:

. - - ,.;... 8608-5378.. MESA - Vende-se, de PLAY STATION • Vende- WAlITA • Vende-se,
BALANÇA - Vende'se, CELULAR. vende-se, ou COZINHA - Vende-se, GELADEIRA - Vende-se, som cl 16 canais, se, cl controle e cd's. Tr: Máster, seminova. Tr:
eletrônica digital, 10 Kg. troca-se porjomo elét ou cornpl. sernlnovo. R$ Eletrolux. R$ 500,00. Tr: MAQUINA· Vende-se, pi Ciclotron. R$ 550,00. Tr: 370-6525. 9969-4207.'

SIEMENS - Compra-se,
PALMEIRAS· Vende-se, SL55. Tr.: 370-2059.
pi jardim. Tr: 9969-4207.

VIDEO GAME - Compra
PLAY STATION - Com- se, super nintendo. Tr:

pra-se. Tr: 371-8772. 371-0408.

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

� Tela colorida
*. Agenda com 200
posições de memória no
TIMChip +.200 posições
de mehlória 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
'I< Agenda telefônica com 200
posições de memória no TIMChip
+ 300 posições de memória no

telefone
* Câmera digital integrada
*. Melodias personalizáveis
'I< Rádio FM integrado
* Viva�Voz integrado
* Personalização de capas
coloridas1

.

* Download de aplicativos e jogos
em Java
* Alerta vibratória, 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

"Iela colorida
*Agenda telefônica com 200
posições de memória no TIMGhip
+ 300 posições de memória no
telefone

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

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

REVENDA:

* Agenda telefônica com 200
posições de memória no

TIMChíp
� Jogos
.. Calculadora
* Protetor de tela

R$149,.00
á vista ou

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

'I< Tela colorida
* Agenda com 200 posições de
memória no TIMChip
+ 1 OOOposições de memória no

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

relógio
R$

.

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

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

1 + 9x RS 24,80
NO PRÉ PAGO

)

Na compra de qm celular, ganhe uma assinatura mensal do Jornal CQRREIO DO POVO. Caso seja aS,sinante indique R�ra um amigo.
"_ A ",:" ,:..,�"\,,,, "

,,�. .'0 , '''" �\,"!,:<:r:',

, l
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GUIA DE SERVI

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

'

Consulte nossas ofertas 275-2124
Rua João Planinchek, 27 - sala 3 - Jaraguá do Sul- se

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

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

(47) 275 34 75
(anexo à Fellows)

99759646

Aulas de Violão

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

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria'

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

ENCANADOR E ELETRECISTA

Tr: 275-0690 cl Bruno ou 9917-9859

Rua Gumercindo da Silva, 616 - Centro

TlRRAP1ANAGIM
RoIrp.W (ÍI Peáas e�. .

.

Cornpacladores de Solo. Serv�os com Retroescavadeíras

Colocaíão de Tubos de Concreto Tratores eEstciras

Remoção de Roclias Caminnõe5 Basculantes

Drenagem (omrfes5ores de N

Pa�mentaçào d ��tas Loteamentos rompletos

R: Wigandl) M�n5lin . Bar endi 275-1101/9104-2393
R. Carlos Eggert, 650 - Vila Lalau

Jaraguá do Sul/SC

COLOCAMOS PElíCULA, SOM,
ALARMES E AUTO-ELÉTRICA

370-0311

ASSISTÊNCIA TÉCNICA,
ESPECIALIZADA PARA

FERRAMENTAS ELÉTRICAS
E CORTADORES DE
GRAMA ELÉTRICO.

SALÃO IDA UNISEX
Corte feminino/masculino

Estética completa
Massagem - Depilação
Manicure - Pedicure
Limpesa de pele
Novas linhas

Calterização
üueratenização

Rua Victor Bramorski, 86, Centro - Massaranduba

Fone: 379-1078

Atendemos eles, elas e casais.

Realizamos todas as suas fantasias.
Atendemos mateis, hoteis e residência,

sem custo adicional.

Jaraguá do Sul e região.
.

Tratar: 9131-7231

�
REfRIGERAÇÕES
Consertos e Reformas

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

Condicionado, etc.

�MODELISTA
LINHA MASCULINA,
FEMININA E INFANTIL·
Tecidos plano e malha
Dá acompanhamento

na peça piloto
(no corte e na costura)
Tr: (47) 9935-6725

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.371··1·500·
Fax: 275-1500 - Plantão: 9975-1500

, ,

Nós da CHALE IMOBILIARIA
Sentimo-nos orgulhosos ..

.

em fazer parte desta história.
, ,

Nós da CHALE IMOBILlARIA
Sentimo-nos orgulhosos em fazer parte desta história.

Agradecemos á FUTURO pela seriedade, honestidade
e dedicação com seus

clientes e parceiros, .

parabenizando-a pelos
1 O anos de sucesso na

realização do sonho de
. , .

numeres jaraçuaenses.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
TERÇA-FEIRA, 29 de Março de 2005

EIBRlRGEnS
• A MAIS COMPLETA

Solicite 'uma visita
de' nosso representante

(47) 275-8400

HeúniôesPródutivas
Gestão de Pessoas

Qualificação em Secretariado
Palestra Gratuita: "Oportunidades
de Emprego na área Internacional" 31/mar 5a
Interpretação e Implementação da ISSO 9001 - 2000

.

01/04 e 02/04 6a e Sab 14h às 22h; 14h às 18h; 8h às 12h
Logística Integrada de Ma'teriais 04/04 a 08/04 2a a 6a 19h às 22h R$ 135,00 ou 1 + 1 R$ 70,00
Relacioriamento com

Qualidade e Motivação
Custos e Formação de Preço
De Venda com Enfoque Técnico 09/04; 16/04
E Gerenciâl ' 30/04 e 07/05
Telemarketing 11/04 a 15/04
Desenvolvimento de Líderes e Chefia 11/04 a 19/04
Vitrinismo 25/04 a 29/04

PROGRAMAÇÃO
GESTÃO E COMÉRCIO

DIAS HOR4810
2a a 6a 19h às 22h
2a a 6a 19h às 22h
2a a 5a 14h30 às 17h30

CURSO DATA
Abril
Abril
30;03 ajun

19h às 22h

04/04 a 07/04 19h às 22h

Sáb 8h às 12h

19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h

Técnico em Enfermagem
Técnico em Alimentos
Técnico ém Contabiíidade
Técnico em Cornércío Exterior

Abril
4/Abril
11/Abril
25/Abril

TÉCNICOS
2a a 6a 8h às 11 h
2a a 6a 19h às 22h
2a a 6a 19h às 22h
2a a 6a 19h às 22h

,
"

. INFORMÁTICA
Programação Java. - 14/03 a 19/07 2a e 4a 18h30 às 22h
AssistTéc. Mont. eMan. de Com. 22/03 a 12/07 3a e 5a 8h30 às 11 h30
Linux

.'.'

29/03 a � 4/06 3a e' 5a 19h às 22h
Desiçner Gráfico 09/04 a 01/1 O Sáb 8h às 12h
Auto Cad 3D 09/04 a 11/06 Sáb 13h às 17h
Web Designer ,'. 13/04 a 30/11 4a 19h às 22h
Digitação e Processador de Dados 18/04 a 05/09 2a 8h30 às 11 h30
Operador de Microcomputador 26/04 a 19/07 3a e 5a 8h30 às 11 h30

À VISTA PARCELADO
R$125,00
R$ 190,00 ou 1 + 1 R$ 100,00
R$ 390,00 ou 1 +5 R$ 65,00

Gratuita

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

R$ 150,0'0 ou 1 + 1 R$ 80,00

R$ 120,00 ou 1 + 1 R$ 65,00
R$ 180,00 Ou 1 + 1 R$ 95,00
R$ 140,00 ou 1 + 1 R$ 75,00

1 +30 R$ 240,00
1 +25 R$ 220,00
1+12R$195,00
1+17R$195,00

R$ 1.800,00 1 +5 R$ 208,00
R$ 590,00 ou 1 +4 R$ 125,00

1 +.2 R$ 226,00
1 +4 R$190,00
1+2R$121,00
1+7R$113,00
1 +4 R$ 88,00
1 +3 R$ 124,00

Atendemos atacado e vare]o com

um aten
•

Im t

personaliza o

--,

Icado vá II-do pi Convóniotarnbérncorno
Colégio Joon Mlró

::rfK1MCi(X!C e Aut,.JK>V(Xlo peos �-t::.!ecB!.€$ crcli?J 296í99,

rsos,Facu Idades. . .
m,?R 125i<J1 C[FI( 15M14

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

.�. Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA. 29 de Março de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 11 '

COLOQUE SEUS ESTUDOS EM DIA

FAÇA AGORA O SUPLETIVO MICROLINS
- Ensino Fundamental da 5a a 8a série em 6 meses
- Ensino Médio em 8 meses
- Eliminação por matéria
- Credenciamento no C.E.E., N° 15,5 de 22/06/2004
Vagas limitadas
Ligue já!!! 376-0628 Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1085 - Centro

CABELEIREIRA
Contrata-se c I
experiência. Tr: 376-
2752.

CABELEREIRA - Precisa
se, c/ 5 anos de

experiência. Tr: 372-
0938.

DIARISTA - Precisa-se,
que more na Barra. Tr:
376-2224.

MODELlSTA - Precisa
se, pi masco fem. e

infantil. Tr: 9935-6725.

PEDREIRO - Precisa-se,
e servente. Tr: 372-3214.

--
�

ADMINISTRAÇÃO
Ofereço-me pi trabalhar,
cl formação. Tr: 9903-
0096.

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

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

DIARISTA - Ofereço-me,
pi trabalhar. Tr: 370-
5491.

DIARISTA - Ofereço-me,
pi trabalhar ou

mensalista. Tr: 372-
2716.

DIARISTA - Ofereço-me,
pi trabalhar ou

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

PIZARRIA - Procura-se,
moças e rapazes pi LIMPEZA - Ofereço-me,
trabalhar. Tr: 275-2876. pi fazer em ex. d'água. Tr:

9103-9436.
PRECISA-SE -

Funcionário pi solda. Tr:
376-1722.

PRECISA-SE - De pessoa
pi encartar jornal, cl
experiência. Tr: 370-
7919.

MENSALISTA - Ofereço
me pi trabalhar meio
período ou diarista. Tr:
370-5491.

MOTORISTA - Ofereço
me, pi trabalhar cl cate
goria C. Tr: 273-6595.

VENDEDOR EXTERNO -

Procura-se, ambos os MONTADOR - Ofereço
sexos. Tr: 370-6511. me, de móveis. Tr: 376-

0679.
VENDEDOR - Procura-se,
c/ 20 grau compl. e

experiência. Tr: 371-
9442.

PEDREIRO - Ofereço-me
pi trabalhar. de acaba
mento. Tr: 8808-2638.

VENDAS - Precisa-se de PEDREIRO - Ofereço-me,
rapazes até 30 anos. Tr: pi trabalhar. Tr: 276-
376-0882. 0562.

Tr: (47) 9145-3229

" ITAPEMIRIIVI
�� CARGAS

ADMITE-SE CONSULTOR DE VENDAS
- Salário fixo

- Comissão sobre

resultado de vendas
- Área de atuação:

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

13h30 às 17h30.

É necessário possuir veículo para locomoção -.

Contato através do telefone

(47) 334-2933 o

Curriculum para: reinert@itapemirimcorp.com.br

Eletricista de Manutenção
Ensino técnico completo, experiência

de 2 anos em manutenção.

BAIXISTA - Procura,
'banda que toque, ragge

AUXILIAR - Precisa-se, ou rock. Tr: 376-3755.
de produção. Tr: 376-
1722.

superior. Conhecimento com

photoshop. corei drow e ONice.

Deselável o conhecimento do inglês
básico.

Auxiliar Administrativo / Vendas
Internas

Ensino médio completo. Desejável ter
boa tluência verbal e um bom
conhecimento em informática.

r

Auxiliar de Produção
Ensino fundamental completo.

Caldereiro / Caiandrista
Conhecimento em operaçáo de
máquina Guilhotina, Dobradeira.
Leitura e interpretaçáo de desenho
mecânico. Contratação imediata e

efetiva.

Ensino médio completo. Desejavel
domlnio com ferramentas de Otílce,

ser motorista habilitada, ter
persistência e uma boa fluência verbal.
Necessário residir em Guaramirim.

Auxiliar de Expediçáo
Ensino médio completo ou em curso.

Desejável conhecimento mlnimo de
seis meses na função.

Auxiliar de Tecelagem
.
Ensino fundamental completo.

Eletromecânico / Instrumentista
Ensino médio completo ou em curso.

Experiência de dois anos
na funçáo.

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.

"
,

OPORTUNIDADE DE NEGOCIO
Procuro pessoas para atuar na área de

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

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

Comunicativo e uma boa rede de contatos.

Tr: 9163-7298 ou 370-3423 (José e Vanessa)
.

NÃO SE TRATA DE EMPREGO

Cidadania
It.aliana

Montagem do processo
conforme o consulado.
Localizacão documentos

no Brasil e na Itália.

47 - 9147 6238
projetooriundi@yahoo.com_br

Mecânico Caldçlrelro
Ensino fundamental completo ou em

curso. Experiência de um ano na

função.

Pintor tndustrial
Ensino fundamental completo ou em

curso. Experiência de um ano na

função.

Encanador tndustrlal
Ensino fundamental completo

ou em curso. Experiência de um

ano na função.

Encarregado de Tubulação
Ensino fundamental completo ou em

curso. Experiência de um

ano na função.

Mecânico de Manutenção
Ensino Técnico completo,
experiência de 2 anos em

manutenção de teares.

Supervisor de Vendas
.

Ensino médio completo ..Conhecimento',
de dois anos na funçáo. Desejável
connecímento em Informática e ter

disposição paraviagens. Residir'
próximo ao bairro Rio Molha,Mecânico Montador

Ensino fundamental completo ou em
curso. Experiência de um ano na

função.
.....

.. Tele Vendas·
.

··Ensino médio completo. C
em informática e ter b�a comunl

Residir em próximo ao bairro.R
.

Molha.:
Ferramenteiro

Ensino técnico completo ou em curso.

Experiência de cinco anos na função.

Operador de Logis!ica
Ensino médio completo ..

Conhecimento de dois
anos na função. Residir

próximo ao bairro Rio Molha.

Torneiro Mecânico
Ensino fundamental completo,

o

conhecimento de dois anos na funçáo.
Líder de Produçâo

Ensino superior completo ou em curso:
-

ou técnico na área têxtil,
experiência de 2 anos em

cargo de liderança no ramo têxtil,
conhecimentos no sistema

ERP - Oatasut

Operador de Produção
Ensino médio em curso.

Para atuação em segundo.
turno com montagem de

. estruturas metálicas.

Vendedor de Automóveis
Ensino médio completo. Três anos de

conhecimento com vendas de
automóveis.PROJETOS E DESENHOS

EM SOLlD WORKS

- PROJETOS DE MÁQUINAS
EQUIPAMENTOS,
DISPOSITIVOS

E MÓVEIS.
- TRANSFORMAÇÃO DE
DESENHOS FOLHA PARA
DESENHOS ELETRÔNICOS.

- TRANSFOMAÇÃO DE
DESENHOS OU

CROQUIS PARA SOUD WORKS.

Coo.rdenador de Produçáo ,

3 vagas! Ensino médio completo'.
Três anos de atuação com liderança

de setores de produção.
Cursos na área de liderança

e qualidade.

a vapor.

Operador de Produçâo
Ensino médio completo, para atuar em
setor de serralharia e em setores de

.

montagem de painéis eletrônicos.

Mecânico de Manutenção Industrial
Ensino médio completo. Três anos de
conhecimento em caldeiras e máquinas

a vapor

Soldador
Ensino médio completo ou em

conclusáo. Residir a seis meses

na micro-região de Jaraguá
do Sul. Conhecimento de dois

.

anos em qualquer
, tipo de solda .

Técnico de Tráfego
Ensino médio completo. Experiência
minima de três anos com tráfego e

frotas,transportes,bons antecedentes,
dominio de rastreamento autotrac e

informática básica. Possibilidade de
trabalhar Sábado à Tarde.

., l"

Para conhecer outras oportunidades de trabalho visite nossa empresa
ou acesse nosso site: www.grupometa.com

JOINVILLE . CU'RITIBA . FLORIANÓPOLIS . GUARAMIRIM . JARAGUÁ DO SUL

Recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

AUXILIAR DE PRODUÇÃO Todos os setores (ES JE I .

AFIADOR DE FERRAMENTAS (6796 ESI
AUXILIAR DE CONTABILIDADE (7029/7030 JEI
ANALISTA DE LABORATÓRIO (7028 JEI
AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO (7021 ESI
AUXILIAR TÉCNICO (6800 ES)
AUXLlAR ADMINISTRATIVO (7081 7094 JE I
ALMOXARIFE (6949 ES)
ANALISTA DE NEGÓCIOS (Datasul) 7069 - JE

ASSISTENTE DE VENDAS (7086 JE I
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (7092 ES)
ANALISTA DE QUALIDADE ( JE I
AUX. DEPTO PESSOAljRH (7014 JE)
CALDEIREIRO ES
CHACREIRO (6916 JE)
CAMAREIRA (7014 ES)
COSTUREIRA (7053 JE)
COBRANÇA (7076 ESI
CONTAS A PAGAR (7077 ES)
COZINHEIRO (AI (7034 JE)
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS (7083 JEI
ESTILlSTA/MODELlSTA (7035 7058 JE)
ESCRITURÁRIO FISCAL (7036 JE) .

ELETRICISTA MONTAGEM DE PAINÉIS 97082 JE)
ESCRITA FISCAL (7075 ES)
ELETRICISTA INDUSTRIAL ( 71 06 JE )
FRENTISTA ( 7056 JE)
FRESADOR (6520 ES/6975 ES 7071 ES)
GERENTE DEVENDAS (7032 ES)
GERENTE ADMINISTRATIVO (7080 JE)
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6985 JE)
INSPETOR DE VENDAS ( JE)
LAVADOR DEVEíCULOS (7055 JE)
MODELADOR (6637 ES 6973 JE)
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (ALlM. MEl) (7003 JE

7110 ES)
MONTADOR COM CONHECIMENTO EM ELETRÔNICA

(6763JE)
MOTORISTNCONTíNUO - (7097 JE)
MONTADOR INDUSTRIAL ES
MECÂNICO INDUSTRIAL - ES
OPERADOR DE OXICORTE (7051 JE)
OPERADOR DE AUTOCAD/ADM. - (71 07 JE )
OPERADOR DE TELEMARKETING (experiência mín. De 1

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

ES)
TRAINEE ENGENHEIRO QUíMICO/ALIMENTO (7074 JE)
TECELÃO (EMENDADOR) _.( 71 05 JE)
TÉCNICO EM ENFERMAGEM COM VEíCULO PRÓPRIO - (

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL
PELOS MESTRES DA ALEMANHA:

HANS·JURGEN REMMEL
ANDREAS GELLER

�HERBALIFE

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

o Distúrbio do Pânico habitua/mente se inicia depois dos 20 anos.é igualmente prevalente entre
homens e mulheres, portanto, em sua maioria, as pessoas que tem o Pânico são jovens ou
adultos jovens na faixa etária dos 20 aos 40 anos e se encontram na plenitude da vida
profissional. Normalmente são pessoas extremamente produtivas, costumam assumir grandes
responsabilidades e afazeres, são perfeccionistas, muito exigentes consigo mesmas e não
costumam aceitar bem os erros ou imprevistos.
Os portadores de Pânico costumam ter tendência a preocupação excessiva com problemas do
cotidianos, têm um bom nível de criatividade, excessiva necessidade de estar no controle da

situação, têm expectativas altas, pensamento rígido, são competentes e confiáveis,

Freqüentemente esses pacientes têm tendência a subestimar suas necessidades físicas.

Psicologicamente eles costumam reprimir alguns ou todos sentimentos negativos, sendo os

mais comuns o orgulho, a irritação e, principalmente, seus conflitos íntimos.

Essa maneira da pessoa ser acaba por predispor a situações de stress acentuado e isso pode
levar ao aumento intenso da atividade de determinadas regiões do cérebro, desencadeando
assim um desequilíbrio bioquímico e conseqüentemente o aparecimento do Pânico.

Depois das primeiras crises de Pânico, durante muito tempo os pacientes se recusam aceitar
tratar-se de um transtorno psicoemocional. Normalmente costumam ser pessoas que não se

vêem sensíveis aos problemas da emoção.julqarn-se perfeitamente controladas, dizem que já
passaram por momentos de vida mais difíceis sem que nada lhes acontecesse, enfim, são
pessoas que até então subestimavam aqueles que sofriam problemas psíquicos.

ATAQUES DE pANICO*
* texto extraído do DSM.IV (Classificação da Associação Norte-Americana de Psiquiatria)
Os ataques de pânico são recorrentes (voltam) e caracterizam essencialmente este distúrbio.
Essas crises se manifestam por ansiedade aguda e intensa, extremo desconforto, sintomas
vegetativos (veja a lista) associados e medo de algo ruim acontecer de repente, como por
exemplo da morte iminente, de passar mal, desmaiar, perder o controle, etc. As crises de
ansiedade no Pânico duram minutos e costumam ser inesperadas, ou seja, não seguem
situações especiais, podendo surpreender o paciente em ocasiões variadas. Não obstante,
existem alguns pacientes que desenvolvem o episódio de pânico diante de determinadas

situações pré-conhecidas, como por exemplo, dirigindo automóveis, diante de grande multidão,
dentro de bancos, etc. Neste caso dizemos que o Distúrbio do Pânico é acompanhado de

Agorafobia.
Uma vez que os Ataques de Pânico ocorrem em diversos quadros de Ansiedade, o texto e o '

conjunto de critérios para um Ataque de Pânico são oferecidos separadamente nesta seção.
A característica essencial de um Ataque de Pânico é um período distinto de intenso medo ou

desconforto acompanhado por pelo menos 4 de 13 sintomas físicos citados abaixo,

O ataque tem um início súbito e aumenta rapidamente, atingindo um pico em geral'em 10
minutos acompanhado por um sentimento de perigo ou catástrofe iminente e um anseio por
escapar. Os 13 sintomas físicos são os seguintes:

1 - palpitações,
2 - sudorese,
3 - tremores ou abalos,
4 - sensações de falta de ar ou sufocamento,
S - sensação de asfixia,
6 - dor ou desconforto tprácico,
7· náusea ou desconforto abdominal,
8 - tontura ou vertigem,
9 - sensação de não ser ela (e) mesma(o),

'

10- medo de perder o controle ou de "enlouquecer",
11 - medo de morrer,
12 - formigamentos e

13 . calafrios ou ondas de calor,

Os ataques que satisfazem todos os demais critérios mas têm menos de 4 sintomas físicos são
chamados de ataques com sintomas limitados.
Os indivíduos que buscam os cuidados médicos para Ataquesde Pânico inesperados
geralmente descrevem o medo como'intenso e relatam que achavam que estavam prestes a

morrer, perder o controle, ter um ataque cardíaco ou acidente vascular encefálico ou

"enlouquecer". Eles também citam, geralmente, um desejo urgente de fugir de onde quer que o

ataque esteja ocorrendo.
A falta de ar é um sintoma comum nos Ataques de Pânico. O rubor facial é comum em Ataques
de Pânico ligados a situações relacionadas à ansiedade social e de desempenho. A ansiedade
característica de um Ataque de Pânico pode ser diferenciada da ansiedade generalizada por sua
natureza intermitente (em crises) enquanto na ansiedade generalizada a ansiedade não é em
crises mas continuada e a gravidade gera/mente é maior nas crises de pânico que na ansiedade

generalizada.
Os Ataques' de Pânico podem ocorrer em uma variedade de Transtornos de Ansiedade, tais
como:

1 - Transt'orno de Ansiedade,
2· Fobia Social,
3· Fobia Específica.
4 - Transtorno de Estr2sse Pós-Traumático,
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S - Transtorno de Estresse Agudo.
Na determinação da importância diagnóstica diferencial de um Ataque de Pânico, é crucial
considerar o contexto no qual ocorre o Ataque de Pânico. Existem três tipos característicos de

Ataques de Pânico, com diferentes relacionamentos entre o início do ataque e a presença ou

ausência de ativadores situacionais:

1 - Ataques de Pânico Inesperados (não evocados), nos quais o início-do Ataque de Pânico não

está associado com um ativador situacional (isto é, ocorre espontaneamente, "vindo do nada");

2 - Ataques de Pânico Ligados a Situações (evocados), nos quais o Ataque de Pânico ocorre,

quase que invariavelmente, logo após à exposição ou antecipação a um evocador OU ativador
situacional (por ex., ver uma cobra ou um cão sempre ativa um Ataque de Pânico imediato);

,

3 - Ataques de Pânico Predispostos pela Situação, que tendem mais a ocorrer na exposição ao

evocador ou ativado r situacional, mas não estão invariavelmente associados ao evocador e não
ocorrem necessariamente após a exposição (por ex" os ataques tendem mais a ocorrer quando
o indivíduo está dirigindo, mas existem 'momentos em que a pessoa dirige e não tem um Ataque
de Pânico ou momentos em que o Ataque de Pânico ocorre após dirigir por meia hora).

A importância dessa classificação quanto ao surgimento do ataque prende-se ao conhecimento

de que:

a - A ocorrência de Ataques de Pânico inesperados é um requisito para o diagnóstico
de Transtorno de Pânico (com ou sem Agorafobia),
b . Ataques de Pânico ligados a situações são rnais característicos da Fobia Social e

Fobia Específica.
c - Os Ataques de Pânico predispostos por situações são especialmente freqüentes no

Transtorno de Pânico, mas às vezes podem ocorrer na Fobia Específica ou Fobia Social.

O diagnóstico diferencial de Ataques de Pânico é complicado pelo fato de nem sempre existir
um relacionamento exclusivo entre o diagnóstico e o tipo de Ataque de Pânico. Por exemplo,
embora o Transtorno de Pânico por definição exija que pelo menos alguns dos Ataques de
Pânico sejam inesperados, os indivíduos com Transtorno de Pânico muitas vezes relatam

ataques ligados a situações, particularmente no curso mais tardio do transtorno .. As questões
diagnósticas para casos limítrofes são discutidas nas seções "Diagnóstico Diferencial" dos textos

para os transtornos nos quais podem aparecer Ataques de Pânico.

Normalmente,depois do primeiro ataque as pessoas com Pânico experimentam importante
ansiedade e medo de vir a apresentar um segundo episódio.Trata-se de extrema insegurança e

por muito tempo essas pessoas continuam achando que sofrem do coração ou, quando se tenta

afastar essa possibilidade mediante uma série de exames cardiológicos negativos, pensam ser

eminente um derrame cerebral.

A ansiedade é tanta que os pacientes ficam ansiosos diante da possibilidade de virem a ficar
ansiosos. Por causa disso esses pacientes passam a evitar situações possivelmente facilitadoras
da crise, prejudicando-se socialmente e/ou ocupacionalmente em graus variados, São pessoas

que deixam de dirigir, não entram em supermercados cheios, evitam aventurar-se pelas ruas

desacompanhadas, não conseguem dormir, não entram em avião, não freqüentam shows,
evitam edifícios altos, não utilizam elevadores e assim por diante. De qualquer forma a

mobilidade social e profissional de tais pacientes encontra-se prejudicada de alguma maneira.

Os pacientes com Transtorno do Pânico podem necessitar sempre de companhia quando saem

de casa e, posteriormente, podem até se recusar a sair de casa devido ao medo de passar mal na'

rua, de morrer subitamente ou enlouquecer ou perder o controle de repente, Eles também
citam, geralmente, um desejo de fugir urgente de onde quer que o ataque possa ocorrer:

Algumas vezes podem apresentar ansiedade antecipada diante da possibilidade de ter que sair
de casa. Normalmente esses pacientes têm muita dificuldade em dormir desacompanhados,
procuram insistentemente o cardiologista e recorrem ao auxílio religioso com entusiasmo.

As pessoas que sofrem deste mal costumam fazer uma verdadeira via-sacra a diversos

especialistas médicos e, após uma quantidade exagerada de exames médicos negativos,
recebem o frustante diagnóstico de que não têm nada, aumentando ainda mais a insegurança e

desespero.
Durante as crises de Pânico alguns médicos tentam confortar o paciente fazendo-o entender
que não está em perigo mas isso pode, inclusive, aumentar ainda mais s�a angústia. Podem até

julgar que o médico está sendo displicente e não estar valorizando devidamente seu grave
estado. Portanto, quando o médico usa expressões como "não é nada qrave", "é um problema de

cabeça" ou "não há nada para se preocupar", isso pode até piorar as dificuldades do paciente.
Pode dar a falsa impressão de que não há problema real ou de que não existe tratamento

entretanto, na realidade. A maioria dos médicos deveria dizer que não há nada de grave
fisicamente ou organicamente mas sim, um sério problema emocional que deve ser trata-do.

Depois de uma crise de Pânico - por exemplo, enquanto dirige, fazendo compras em uma loja
lotada, dentro de um elevador ou na fila do banco - a pessoa pode desenvolver medos
irracionais, chamados de fobias à estas situações e, daí em diante, começa a evitar as

'

circunstâncias supostamente capazes de desencadear novas crises. O nível de ansiedade e o

medo de uma nova crise vai gradativamente aumentando, até atingir proporções onde ii pessoa
pode se tornar incapaz de dirigir ou mesmo de pôr o pé fora de casa, Desta forma, o distúrbio do
Pânico pode ter um impacto tão grande na vida cotidiana da pessoa como qualquer outra
doença grave,

Fonte:www.psiqweb.med.br
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