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DEFESA DO CONSUMIDOR

Procon já pesquisou postos
e agora divulga os preços

• PÁGINA4

mínima: 16° máxima: 24° Máxima: 25°mínima: 16°
• Quarta-feira
de sol e lIebulosidade
variável, 'sem
previsão de chuva

HOJE: � • Terça-feira
'" '. ( de sol e nebulosidade

,'-'( _.

variável, sem

i'c"r'� previsão de chuva

rânsito mata mais quatro no fim de semana
atro jovens entre 19 e 22

os morreram em três

[dentes no fim de semana.

um deles, em Guaramirirn,
amoça foi atropelada e o

otorista fugiu sem dar

OITO. Na SCA13, tam

'm em Guaramirim, dois

vens caíram de uma moto

foram esmagados por uma
eta. O pai de um dos ra
es morreu num acidente,

o mesmo trecho, há dez
os. O terceiro acidente
mbém envolveu uma

to, dirigida por um rapaz
22 anos. Ontem a Comis

. de Trânsito anunciou

campanha publicitária
diminuir os

• PAGINAS A rua onde foi atropelada Cleide Zedunec (detalhe), de19 anos, está em péssimo estado. O motorista fugiu

LAZER E SOLIDARIEDADE

Passeio de,bicicleta abre a

Campanha do Agasalho 2005

Famílias se reuniram no centro de Jaraguá para
começar a Campanha do Agasalho 2005 com um

passeio Ciclístico, promovido pela Fundação de

Esportes e pela Unimed. • PAGINA4

emodiálise continua a serfeita em Jaraguá
_. r _,

Centro Pró,Rim, que funciona no Hospital São José, voltou a ser credenciado para tratar os 44 pacientes de hemodiálise. A Saúde deu mais um prazo para a ampliação.• PAGINA 7 �?,

Malwee vence

por 7x4 com
"

3 gols de Eka

m jogo de dois tempos
istintos, a Malwee goleou
Macaé em casa por 7x4 e

hegou aos 1J pontos na

[gaNacional de FutsaL Os
Is do time jaraguaense
ram marcados por Éka
), Leco (2), William,
árcio e Valdin, que fez
eu oitavo gol na

lllpetição e assumiu a

Itilharia ao lado de
stavo Néri, de Chapecó.
próximo jogo da Malwee
tá sábado, em casa,
ntra o Vasco da Gama. A
ttida está marcada para
19horas. • PAGINAS

--------

o daslgn do sabor

www.duesrodes.com

SAÚDE PRIVADA

Laboratórios ainda não cobram
['.1

de clientes de plano de saúde"

Os 30 laboratórios de análises clínicas da reqrao
ainda não aderiram ao movimento estadual pela
cobrança dos exames dos clientes de planos de saúde.
A negociação sobre valores começa hoje. • PAGINA 6

www.studiofm.com.br
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OPINIAO

Casa própria
Pelo menos uma medida

da equipe econômica do

governo federal vai aten
der também outras classes
sociais e não somente às

dos banqueiros e espe
culadores. Por decisão do
Conselho Monetário Na

cional, os bancos serão

obrigados, ainda neste

trimestre, a elevar em pelo
menos 45% o volume de
recursos destinados ao

financiamento da casa

própria em relação ao

mesmo período de 2004.
Com a medida, decretada
na semana passada, os

financiamentos terão de

atingir, no mínimo, R$ 1,1
bilhão. A moradia é uma

das principais necessidades
sociais do ser humano.

O conselho reviu uma

decisão tomada no início
do ano, quando foi

estipulado, em caráter

experimental, um percen
tual de crescimento de

FRASES

30% válido para os primeiros
três meses do ano. Na
esteira oficial de créditos

para a casa própria, a Caixa
Econômica Federal infor
mou que vai acelerai, a

partir de agora, os recursos

para o setor habitacional. A
meta é liberar R$ 10 bilhões
até dezembro. Nos três

primeiros meses deste ano,

casa própria no ano pas
sado, o que representa R$
12 bilhões. A medida,
todavia, esconde o emara

nhado burocrático e aten

de os interesses dos bancos.
Embora pareça voltada para
a ampliação do crédito
imobiliário, tem objetivo
oposto. Sem ela, os bancos
teriam de seguir a legisla-

� A expectativa é que o governo aproveite
o clima favorável e amplie também os

recursos para os programas habitacionais

a instituição financeira
estatal financiou, com

recursos do FGTS, R$ 728
milhões. Só com renda até

R$ 3.670,00 foram bene
ficiadas 198 mil pessoas.

Especialistas do mercado
imobiliário calculam que a

decisão do Conselho
Monetário Nacional vai

multiplicar por quatro,
neste ano, os R$ 3 bilhões

emprestados a mutuários da

ção que determina a

aplicação obrigatória de
65% dos depósitos das
cadernetas de poupança
em financiamentos habita
cionais.

Não obstante, ainda que
as medidas não tenham
sido guiadas apenas pela
necessidade social, é

importante lembrar que
beneficiarão parte signifi
cativa da população. Se

fosse mantido o percentual
sugerido - 30% -, os

financiamentos habita
cionais chegariam a R$ 3,9
bilhões este ano. Já se o

percentual de 45% perma
necer até dezembro,. o
volume mínimo será de R$
4,46 bilhões. A expectativa
é que o governo aproveite
o clima favorável e amplie
também os recursos para os

programas habitacionais.
O déficit habitacional

do Brasil é uma chaga
social centenária e os pro

gramas habitacionais tími

dos, quando não corroídos

pela corrupção. Além do
mais, há muita politicagem
em torno das ações oficiais.
Os governos devem tratar

a questão com mais res

peito, lembrar que os

recursos são oriundos de

impostos e não usá-los como
mote de campanha. A

solução está na liberação de
verbas e na responsabilidade ..

"Posso dizer que até 2008 iremos cumprir nosso compromisso de levar luz elétrica à casa

dos 12 milhões de lares que ainda não têm energia.':

.1 ;1,

• Do presidente Luiz Início Lula da Silva, falando na f�sta do Dia doTrabalhador,em São Bernardo do Campo (SP),já como "reeleito':

I Fatos & Pessoas

LuizHenrique está em
plena campanha 2006

Florianópolis - Como esta coluna havia

antecipado na semana passada, o

governador Luiz Henrique está
acelerando o passo e vivendo em ritmo de

campanha eleitoral. Tem uma explicação:
como vai deixar o cargo em abril para
poder concorrer, LHS está com um

calendáriodiferentedos outros candidatos.
Para ele, faltam 11 meses no poder e mais
seis de campanha propriamente dita. No

. "prlrnelro tempo" o governador quer
afinar as secretarias regionais e fazer com

que elas se transformem na caixa de
ressonância das ações e obras que realizou.
No íntlmo, Luiz Henrique sabe também

que não pode contar muito com o vice
Eduardo Pinho Moreira, mesmo sendo
ele fundamental para o "segundo tempo':
Neste fim desemana, o governador estava
até trajes de campanha (foto) durante o 80
Rodeio Internacional e o 330 Rodeio
Interestadual, promovido pelo Centro de

Tradições Gaúchas do Os Pralano, em São
José. Junto, o deputado federal Edinho
Bez. Esta cena deve se repetir com muita

freqüência a partir de agora, já que Edinho
é desde agora o candidato ao Senado pelo
PMDB.

Fernando Bond

Sem continência
Se tem por um lado vários problemas "externos"
para resolver visando 2006, o governador
enfrente hoje no campo interno urnaforte
rejeição na PM. Este cenário ficou bastante

explícito ontem 1 à noite na Assembléia

Legislativa, onde foi realizada sessão

comemorativa dos 170 anos de criação da

corporação. Hoje, às dez da manhã, está prevista
cerimónia póstuma lembrando os policiais
mortos em serviço. A PM conta hoje com um

contingente de 11.700 policiais, distribuídos em
15 batalhões. O descontentamento na tropa
com o Governo LHS é público e notório,
principalmente depois da queda do último
comandante .

I
Bauer, O disputado
o deputado federal Paulo Bauer está

jogando com o tempo, que está a seu

favor, para deixar em banho-marta a sua

saída do PFL. Semana passada, foi a vez

do PTB cercar o deputado, mas ele se fez
de desentendido.

Pior sem ele
Quem imagina que o MST, que começa
esta semana mais uma marcha Brasília,
vai estar no lado oposto ao de Lula no

ano que vem, pode ir recolhendo a .

barraca do assentamento. Na opinião dos

sem-terra, "ruim com ele, pior sem ele':
Outra entidade que de vez em quando
bate de frente com o Governo Lula, a

CUT, também já chegou à mesma

conclusão.
SOSaeroportos
A Infraero definitivamente considera Santa
Catarina um Estado de segunda categoria. É só
constatar: o novo Aeroporto de Joinville foi
inaugurado (há quase um ano) mas não está

pronto. O Aeroporto Internacional de

Navegantes está cheio de goteiras, apesar de
ter sido reformado recentemente. E as obras do

Aeroporto Internacional Herdlío Luz, em
Florianópolis, até agora não saíram do papel.

Circolo Italiano
o deputado estaduaf Mauro Mariani,
agora secretárlo de Infraestrutura,
informa que estão sendo liberados R$ 3
mil para o Circolo Italiano de Jaraguá do
Sul.

FLORIANÓPOLlS/IVONE MARCARINIISEI

fbond@ibest.com.br
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AMORIM

SUA OPINIÃO

A questão do transito dei

Jaraguá do Sul:

Por várias vezes, questionei atitudes dos nO!

governantes em relação ao problema do fluxo do trâ�
em Jaraguá do Sul. Várias ações foram tomadas, de�i
para cá, mas efetivamente não consegui identificar mel�
significativas. Podemos tomar por exemplo, a inverss
sentido do fluxo nas ruas Reinaldo Rau e Marechal De�
da Fonseca (e consequentemente algumas laterais,
mesmas). A mudança obrigou a instalação de sinaleiro!
vários pontos, antes desnecessários. Próximo ao Mare;
por exemplo, não era necessário sinaleiro. No finall
Reinoldo Rau (antes início da Reinoldo Rau), o mesmos
O investimento para tais mudanças foi altíssimoj

acabou "trancando" ainda mais o trânsito. Para o fluxi
trânsito ser mais eficiente, ele precisa ser contínuo.! ar

paradas dos automóveis fazem com que os mesmos fi�1
mais tempo no centro e tornam o trânsito mais lento, gernj rê1

ainda mais congestionamentos. .'í

Já ouvi e li frases como: o problema de Jaraguá éiJ1·'.i
há muitos carros para a população existente. O padrá:i'
vida da região é muito alto e a quantidade de carres' et

entre as maiores médias do país.
1

Até aí tudo bem, mas vamos diminuir o poder de COIjí
da população? Penso que não. Há outras ações ques
sequer são observadas e que ajudariam em muiu

diminuição dos congestionamentos. Os caminhõesí
exemplo, transitam livremente pelo centro em qual�1
horário do dia, inclusive nos horários de pico. Cito cami�
me referindtl aos transportadores de cargas pesadast
atravessam a cidade pelo fato de o caminho ser mais I

do que as alternativas apresent adas pela p.�i

administração. Quem conhece a cidade, sabe que ém�

mais fácil vir pela BR 280 do litoral para Corupá, por exe�

e passar pela Rua Bernardo Grubba, passando pela�
Epitácio Pessoa ao invés de fazer o contorno pela mi:
Figueira, passando Vila Nova e Vila Lenzi (rotai
caminhões) .

A nossa PolíciaMilitar, no entanto, está mais preocu�
em pegar e multat carros com lâmp!1
queimadas, estacionados em locais proibidos, rebaixI1
com som ligado (mesmo que em volume baixo), enfim, I

que são importantes mas não essenciais para ali
I

andamento do trânsito da cidade. Acho que não V�I '-:::1
pena entrar no assunto nesse mo�ento mas, às vezes� '-:I

que a nossa polícia ao invés de ajudar e instruir o condÓ
de veículos da cidade, está mais preocupada em arruj
motivos para multar, não se utilizando de bom senso., fa,

Enquanto não aparece solução para a retirada da' D,
280 do centro da cidade (e também dos trilhos do ui q\
penso que deveriam ser tomadas atitudes alternativas+ rn
governo e sai governo (uns inclusive tendo ganho elei! úl
enfocando a retirada dos trilhos do centro da cidade)'! re

o problema continua exatamente o mesmo.
}

n,

Por que é que não existe controle-sobre o tráfef
caminhões na cidade? Por que é que não se estuJ
hipótese de se voltar o trânsito para o sentido que era ai'.
para se eliminar novamente alguns sinaleiros? por�g p

que se empurra o problema com a barriga há vários aI

não se tem resultados expressivos?
.

B
• Vale para reflexão. Faço votos de que o Sr. Mo v

Bertoldi seja diferente de seus antecessores. Tomara.

José Augusto Demarchi, Tecnólogo Mecânico

I

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de (�
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o dl�1
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

� ,

correções ortográficas e gramaticais necessárias. , '\.U
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MOSAICO�M���m�o�o-------------------------------------�--�---------��-�
�( Aos 45 minutos' ,

'd anç'as do PT de Jaragua do Sul
LI er .,

t ndem resgatQÍ'o projeto que proíbe
�e .

,.

· ntratação de parentes
- ate o terceiro

a co. .

ta
.

rau'",do prefeito,vlce, secre ano.s e

:ad�res, que a bancada do partido
ere . ,'o • " •

r�seniou em fevereiro 2001.
.

�r;postà. amplia a.do'.vereadorDleter
·

ssen (pP'l> Quer'!nclUir fundações e
an "'. . .,.

tarquias, eSrlél/ crrtenos para a

�ntrat.aç�o, 'dé'cpm.issionados -:c
J

maç�() 'a'cadêmica 'e' experíências' naar ,'.. "'.:

área. Quer empatar o jogo no final,

d�pois que Janssen, numa bobeada do

PT, fez o gol.

� Preferência
Enquanto os veículos da frota pública
ficam expostos ao sol e à chuva,
estacionados no pátio da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, os carros dos secretários,
gerentes e diretores estão protegidos
das intempéries na garagem.
Por falar em veículos, o que o prefeito
Moacir Bertoldi (PL) fez com o Omega
oficial? Logo depois de assumir o

governo prometeu vendê-lo. Aliás,
poderia vender os outros e ir trabalhar
com. o carro próprio, como faz os

demais trabalhadores. Seria um bom

exemplo.

� Troca-troca
O secretário-geral do Diretório do PSB

de Jaraguá do Sul, Emerson Gonçalves,
assumiu a vice-presidência do partido
no último sábado. O cargo estava vago
desde o início do ano, quando o então

vice-presidente Rubens Flecha saiu.
Com a filiação do ministro da

Integração Nacional, Ciro Gomes, - a

legenda tem também o ministro da
Ciência e Tecnologia, Eduardo

Campos -, os socialistas estão faceiros.
Por aqui, o presidente Luiz Hirschen,
o Luti,já iniciou a campanha para filiar
novas lideranças.

� Greenhaugh
A direção do PT regional quer
aproveitar a visita do deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh a Joinville, no dia

23, para tentar trazê-lo a Jaraguá do
Sul. Pretende agendar palestra na Únerj
e reunião com representantes de
entidades de defesa dos direitos
humanos do Estado.

Greenhalgh foi defensor de presos
políticos, de pessoas enquadradas na

Lei de Segurança Nacional e de

lideranças rurais e comunitárias. É
membro Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados.

ELEiÇÕES

Pvai.lançar candidato próprio
,.,

.

ao governo do Estado em 2006

o i

z. Será Biehl ou Amin:

m para governador e

Qutro será candidato
oSenado

�ARAGUÁ 00 SUL - O PP vai

ariçar candidatura própria ao

ijemo do EStado rias eleições do
8ximo 'ano. A informação é do

'1sident� estadual do partido, Hugo
. :

"

�iqüeési:e{ie'ebjaraguá'tÍ6 Silif,' c'

o:&liifu8 sábado, partléÍpâh'db âê i I: l'

B .

eunião com 70 lideranças de
xecutivas, além.de prefeitos, vice
r�feitós e vereadores 'dos sete

�1icípios da região.Nomês passado,
rxecutiva estadual também esteve
li.:, ,

o \TIunicípioe já havia confirmado
oÇorreioo interesse embrigarpelo
�cipal cargo no Estado. .

liO presidente do Diretório

�nicipal do Pp, vereador Dieter
a�sen, disse que, segundo, Biehl,
orF descartados os nomes da ex

r�feita de Flonanópoli�, Ângela
]pim, e do deputado federal

Lé8degar Tíscoskí na disputa da
Cnaparnajoritáriaem 2006. ''Agora a
d

. ,

BeJ!nição do candidato será entre

tfhl eAmin, umparagovernador e

8iehl (dir.) não revelou preferência, mas Esperidião Amin disse que deseja ser governador
outro para senador", revelouJanssen. não demonstrou preferência. AntônioChiodini, e do ex-deputado ..

Na visita a Jaraguá do Sul, o A reunião de sábado também federalEni voltoliní, ,i

presidente de honra do Pp, ex- fortaleceu a intenção do partido de O presidente do Diretório do PP
governadorEsperidiãoAmin, quando lançar candida tos a depu tado informou ainda que as lideranças da
perguntado sobre se prefere se estadual e federal pela região, onde' região vão se reunir a cada 45 dias:
candidatar ao senado ou ao governo o PP apresentou um resultado para discutir assuntos de interesse,
doEstado.foi taxativo: "Meu sonho bastante satisfatório nas últimas

.

especialmente as eleições, já que é

é fazer omelhor porSanta Catarina e eleições. Janssen, que já colocou o, ano pré-eleitoral. O próximo
acho que posso fazer isso exercendo nome à disposição do partido, disse encontro ainda não tem data
o cargo de governador, porque ele que ainda não há definição quanto definida, mas será realizado em

faz, ele tem a responsabilidade de aos candidatos à chapa Schroeder. "O objetivo é unir a região
administrar", Da mesmamaneira, proporcional. Entre os nomes já paraque tenhamos um representante
Biehl também já havia colocado seu apontados estão, além de Janssen, o naAssembléia Legislativa", resumiu
nome à disposição do partido, mas do vereador de Guaramirim, Luiz Janssen.

:;SDB bus� consenso, mas três
c I

--o

1: ereni ser presidente' do partido
. ,

'Ir

JARAGUÁ DO SUL - O rSDB
f8.Jl ele' -

"

tçao para renovação do
Dtret- ,

,

• 1 ono no dia 19junho dataem
qu

'

"e acontece as' convenções
�ntCtpais em todo o Estado. No
U�tmo -b d '

, sa a o, o partido esteve
reunido

.

·

para começar a definir a
nommata '

,

-

,
que VaI compor a chapaul)tca c -,

D:
' omo e a intenção do

,lretório do í c
,

' segun o mrorrnou o

P�estdente C-I' B
'

,

e to ayer. Para a
PFfStdência

_
' no entanto, três nomesestao se d

'

B
n o apontados: além de

í\yer, a disput d f'v
a eve tear entre o

ereador E ' , '
'

Pr id
ugenlO Garcia e o vice-

eSt ente d .

E k
o partído, Antônioc en.

-- Naopin'- d
�

tao
. ,o atual presidente,

'" portanteque id h1j1Jrn
.

,
o partI o cegue

€�
consenso em torno de uma

apaúnica "N'

ess "

. assa preocupação
- a, resumiu S dnosábadof, .

. egun o Bayer,
"Ue _

0\montada a nornínata
1 sera apr d

'

.

esenta a para cada um

dos respectivos nomes para ver se
há interesse, e colhidas às

.

assinaturas. ODiretório é formado
. por 70 nomes, sendo 45 membros
efetivos, 15 suplentes e dez pessoas
no Conselho de Ética.

OvereadorEugênioGarcia não
confirma, mas também não nega o

interesse em serpresidente doPSDB.
Ele disse que "está discutindo à

possibilidade" e que algumas
lideranças o apóiam, já que é o único
vereador do partido. "Estamos
procurando entrarnum consenso.O
Antônio quer ser", disse.

O vice-presidente, Antônio
Eckert, confirmou que quer ser

presidente e disse que a idéia é

buscar umamudança de perfil e a

reoxigenação do partido. Segundo
ele, um grupo da base tucana está
conversando com outras alas
internas para formar uma chapa,
que já conta com 20 e 25 nomes.

Lojistas pedem apoio de Dionei

para cumprir exigência fiscal

}ARAGUÁ DO SUL - O

presidente em exercício da CDL,
Sandro Morétti, e o presidente
eleito, Waldemar Schroeder,
estiveram reunidos com o

deputadoDionei da Silva (PT) na
última sexta-feira. Os

representantes dos comerciantes

pediram que o deputado buscasse,
junto ao governo do Estado, uma
alternativa para a.jnedida da
Secretaria estadual da Fazenda,
que exige o tumprimento de lei
federal que determina a instalação
de equipamentos para registro-da
transferência eletrônica de fundos
do cartão de crédito no cupom
fiscal. O cumprimento da lei

obrigará empresários do setor a

investirdeR$3,5 milaR$10mil.
Fiscais da Fazenda do Estado

percorreram o comércio local
comunicando a exigência e

informando que a partir deste mês;

logo após o dia das mães,
começarão a recolher as

máquinas de leitura de cartão e a

aplicar notificações. A legislação
federal, em vigor desde 1997,
obriga as lojas com faturamento
anual superior a R$140mil e que

.

disponham de meios eletrônicos
de controle fiscal, a implantar o
sistema TEF (Transferência
Eletrônica de Fundos). O

equipamento faz com que a

venda feita por cartão de crédito
também seja registrada no cupom

,. fiscal. Em Jaraguá do Sul, apenas
as grandes lojas �stão habilitadas,
conforme essa lei, a operar com

cartão de crédito.
Uma das maneiras de

diminuir o impacto damedida, na
opinião do deputado Dionei, seria
a busca por incentivos fiscais ou
aberturas de linhas de crédito, por
parte do Governo do Estado.

� Quanta bobagem
Estudo elaborado pelo PT na Câmara
dos Deputados demonstra que,

proporcionalmente, o ex-presidente
Fernando Henrique (PSDB) editou mais
medidas provisórias do que a atual

gestão. Em 29 meses, Lula (PT) editou
143 MPs - média de 4,93 mensais. Nos
últimos 15 meses, FHC editou 102 -

6,8 por mês.
Os números revelam as contradições e

desvendam a disputa política. Na

oposição, o PT criticava a emissão de
MPs e agora, o PSDB reclama da

quantidade. Faltam compromissos.

Menos de 4% dos eleitores da'

região regularizaram os .tfrulos

}ARAGUÁ DO SUL /
GUARAMIRIM - Apenas em torno

de 3,5% dos 573 eleitores com os

títulos irregulares procuraram os

dois cartórios eleitorais da

microrregião para regularizar a

situação. Na última sexta-feira,
terminou o prazo para que os

eleitores faltosos - que deixaram
de votar nas três últimas eleições,
não justificaram a ausência ou não

pagaram as multas - procurassem
a justiça Eleitoral para não ter os
títulos cancelados.

O cartório da 17 a Zona

Eleitoral, em Jaraguá do Sul, ainda
não realizou o balanço dos dados,
que serão processados pelo
Tribunal Superior Eleitoral,
-responsâvel.pelo cancelamento
dos títulos. "Mas não chegou a 15

pessoas que nos procuraram",
informou ontem o auxiliar

eleitoral, Liandro Piske. Na
semana passada, 378 eleitores de
Jaraguá do Sul e 37 de Corupá
precisavam regularizar a situação.

Já na 60a Zona Eleitoral, em
Guaramirim, eram 158 eleitores
faltosos - 97 de Guaramirim, 36
de Schroeder e 25 de
Massaranduba -, mas apenas
cinco procuraram o cartório,
segundo a chefe do cartório,
Maria da Graça.

Além dos títulos cancelados,
o eleitor faltoso ficará proibido de
inscrever-se em concurso ou prova

para cargo ou função pública, bem

como receber vencimentos por
eles; de participar de concorrência
pública ou administrativa da

união, dos Estados, dos Territórios,
do Distrito Federal ou do�
municípios e suas respectivas
autarquias; de obter empréstimos
nas autarquias, sociedades de
economia mista, caixas

econômicas federais ou estaduais,
nos institutos e caixa de

previdência social e em qualquer
estabelecimento de crédito
mantido pelo governo, ou de cuja
administração este participe, e

com essas entidades celebrar

contratos; de obter passaporte ou
carteira de identidade: e de
renovar matrícula em

'.".estàbelecimento de ensino.ofieial
ou fiscalizado pelo governo.

Segundo o auxiliar eleitoral
Liandro Piske, os eleitores que não
regularizaram a situação poderão
fazê-lo a partir do dia 6 de junho.
Se nesse período eles precisarem
da certidão eleitoral, basta

procurar o cartório, que emitirá
uma certidão provisória, chamada
circunstanciada. Piske lembrou
que a falta é contadapor turno de
eleição, portanto se o eleitor deixou
de votar em duas eleições �,se
houver dois turnos em uma delas,
já terá seu título cancelado. A

regularização do título el�itoiâl
pode ser feita em qualquer
cartório, mesmo que a pessoa vote

em outra cidade ou Estado.

ACAMPAMENTO
MARISTA

COlÉG'IO MAR.ISTA Aconteceu neste final de semana, dias 30 de

Iq.II'JUiI Abril e 10 de Maio,o Acampamento da Pastoral
Juvenil Marista - EDA do Colégio São Luís,

envolvendo 62 marinheiros(alunos), além dos coordenadores e Timoneiros .

. O encontro foi marcado por momentos de muita descontração e integração. O '

Acampamento é um momento marcante na caminhada dos participantes da
Pastoral Juvenil.que têm como objetivos: desenvolver a socialização e partilha,
aprender a superar limites e despertar o espírito de liderança.
No Acampamento todos os participantes (marinheiros) misturaram energia,
criatividade e muita amizade, nas diversas provas realizadas em meio a uma

natureza exuberante.

Agradecimento especial à família Krieger, pelo maravilhoso espaço cedido e

entre os participantes a certeza de dois dias inesquecíveis.
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PANORAMA

CORREIO ECONÔMICO
Balança tem superávit recorde

. Nos últimos 12 meses" as exportações brasileiras registraram a

marca de US$ 104 bilhões, com saldo comercial de US$ 37,6
bilhões. No mês passado, a balança comercial apresentou
superávit recorde de US$ 3,876 bilhões, 97,8% maior que os US$
1,960 bilhão de abril de 2004. Em relação a março, quando o

saldo comercial ficou em US$ 3,849 bilhões, o crescimento foi

,:, .de apenas 0,7%. No entanto, abril teve menos dias úteis que

março: 20 contra 22. Economistas aflrmam.no entanto, que, além
dos fatores externos, a desvalorização do real tem sido causada

';: também pelo patamar elevadoda taxa básica de jurosno Brasil,
o \(que atrai capital externo e aumenta a oferta da moeda norte-

:fi�J�t; americana no país, derrubando sua cotação. '.

�";;�'..

o empresário Vicente
Donini (Marisol) vai ser o
próximo diretor-primeiro
secretário da Fiesc. A

eleição será no dia 30 de

junho e Donini faz parte da

chapa única que terá na

cabeça o empresário
blumenaunse Alcãntaro

Corrêa, atual primeiro vice

presidente.

Novo porto
É projeto do grupo
Batistella a construção do
Porto de Itapoá,
praticamente "em frente"
ao Porto de São Francisco
do Sul. As obras da estrada
entre Garuva e Itapoá estão
em ritmo acelerado e

foram prometidas pelo
governador Luiz Henrique
para incentivar o grupo
Batistella a tocar a.obra, que
exigirá investimentos de R$
.100 milhões.ltapoá vai ter
finalidade distinta de São

Francisco, cuja maior

vocação é de terminal

graneleiro.

Na China
O governador Luiz
Henrique adiou a viagem à
China prevista para este mês e

vai integrar a comitiva do vice

presidente da República, José
Alencar. A nova data é de 7 a

10 de junho. Vão estar em

Pequim e Xangai. Santa
Catarina é o Estado brasileiro
com maior número de
unidades empresarias na

China, entre ela a Weg.

VestibularSenai
o Senai abriu ontem inscrições
para seis cursos superiores de
graduação e tecnologia. Serão
abertas 270 vagas nos cursos

superiores de graduação em

tecnologia em Alimentos de

Origem Animal e Vegetal
(em Chapetó), Processo de

Produção Mecânica (Jaraguá
do Sul), Gestão da Produção
Industrial (Jaraguá do Sul e

Pomerode) e Mecatrônica

Industrial, Redes Industriais e

Gestão da Produção e Serviços
Industriais (Joinville). O
vestibular está marcado para o

dia 19 de junho.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

" . �uina

. üoteria Eeâeral,
concurso: 03930
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TERÇA-FEIRA,3 de maio de 2005

COMBUSTíVEIS

Procon quer que consumido
saiba onde é mais barato

MARIA HELENA DE MORAES

... A pesquisa
será quinzenal.
nos 30 postos de
gasolina da cidade

}ARAGUÁ DO SUL - o Procon
fez ontem a primeira pesquisa de

preço de combustíveis; Todos os

30 postos da cidade foram
pesquisados pela fiscal Cristiane
Stammerjohan. O result�do será
divulgado· ainda hoje. A

intenção .do coordenador do
Procon, [uliano Nora, é fazer a

pesquisa deIf em 15 dias até o

final deste semestre e depois uma
vez por semana. "Queremos que
o consumidor saiba qual o preço
do combustível e onde é mais

barato", argumenta Nora.
Esta é a primeira vez que o

Procon pesquisa os· preços dos
combustívé'is vendidos' em

[araguá do Sul, A decisão de
informar ao 'consumidor quais os

valore� cobrados nos 30 postos e

onde é mais barato faz parte do

projeto de trabalho do
coordenador do Procon. Segundo
ele, a idéia surgiu por causa das
inúmeras reclamações de

consumidores, que questionam os

preços cobrados nos postos que,
além de mais caros que em outras

A fiscal do Procon terminou ontem a pesquisa nos postos e agora vai divulgar os preços

cidades, são muito parecídos.l'A
pesquisa está na agenda de
trabalho do Procon desde
fevereiro, quando o assunto foi
discutido pelo Conselho

Municipal de Defesa do
Consumidor", comenta Nora.

Ainda de acordo com o

�oordenador do �rocon, o

resultado da pesquisa será

analisado em conjunto com o

Ministério Público depois de três

a quatro meses de trabalho. Os
preços cobrados aqui em Jaraguá
do Sul também serão comparados
com os de outras cidades de
Santa Catarina. Depois dos

preços, a intenção do Procon é

pesquisar a qualidade dos
combustívei.s vendidos em

Jaraguá do Sul.
O resultado da pesquisai

preço dos combustíveis (gasolin
comum e aditivada, álcool.de ,tu
e botijão de gás de 13 quilos)ser, ld:

publicado na imprensa na 18,
Prefeitura, sede do Proconl �fa
enviado' por e-mail aI m

interessados que fizerem o peail
aoProcon.

<'

Passeio ciclístico arrecadou agasalhos no dia do trabalhador
}ARAGUÁ 00 SUL - Paramarcar

o início da Campanha do Agasalho
2005 deste ano a FME (Fundação
Municipal de Esportes) e aUnimed
promoveramumpasseio ciclístico. O
percurso, com cerca de quatro
quilômetros, atraiu muita gente,
principalmente pais e filhos que

doaram uma peça de roupa ou

cobertorpara a campanha.Os ciclistas
saíram da sede da Unimed, na Rua
Marina Frutuoso, seguiram pela
Marechal beodo�o da Fonseca,
passando pela Rua Expedicionário
Zapella, até a Rua Epitácio Pessoa.
Entraram �a Rua Bem�rdoGrubba
e depois, seguindo pela Coronel

Procópio Gomes, chegaram até o

ponto final do passeio na Praça
Ângelo Píazera, onde foram recebidos

commúsica ao vivo.
As roupas doadas pela

comunidade vão ser distribuídas
através do cadastro da Prefeitura.A

campanha segue até o começo de

junho, quando mais um evento

patrocinado pela Unimed vai
encerrar a campanha. O quarto
torneio Trioball da Unimed vai

acontecer nos dias 4 e 5 de junho, no
Colégio São Luiz, e vai dar

oportunidade à comunidade de
mostrar tudo o que sabe sobre o

basquetebol.
No seu discurso, oPrefeitoMoacir

Bertoldiconvidou toda a comunidade
a participar de uma nova edição do
passeio ciclístico. "Vamos pedalarnum
dos dias que mais gostamos, a

.

segunda-feira 25 de julho, aniversário

A Prefeitura de Corupá, em parceria com a Lunelli Têxtil, lançou, no
último dia 28, a 4a edição do projeto "Preservar é Amar" e apresentou o

projetoReciclar é Preservar';que fazem parte do Programa Municipal de
Preservação Ambiental, lançado em junho de 2004. O objetivo do projeto
"Reciclar é Preservar"que envolve 199 alunos de 8a série, é conscientizar
a população sobre a importância da reciclagem para a preservação
ambiental e aumento da vida útil do aterro sanitário,

...".+":..,./...... .)
Na noite de ontem o Núcleo de Jovens Empresários da A(�:
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) lançOU o

�I
Ecaje (Encontro Catarinense de Jovens Empreendedores) eO�:
Encontro Sulbrasileiro de Jovens Empreendedores, Os eventosse��!
realizados entre os dias 8 e 9 de julho na Estância Ribeirão Gran��11
O Núcleo espera atrair mais de 300 participantes dos três esta I

do Sul.

Ciclistas doaram agasalhos para a campanha da Prefeitura

de Jaraguá do Sul", disse. mais enfeitada _ troféu e ceM. o :,

Na Praça Ângelo Piazera foram Alémdestesprêmios foramsorteA\ 1

distribuídosprêmiosparao ciclistamais umaTV 20 polegadas, duas bicicltll
novo - troféu e brinquedo -, para o adulto e uma infantil, um DVDI
ciclista mais idoso e para a bicicleta diversos outros brindes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

um fim de semana trágico: quatromortos
ÁLBUM DE FAMluJ,Z';

Ás vítimas eram

'ovens entre 19 e 22
o�

nos. As famílias

stão traumatizadas

GUARAMffiIM - Mesmo com
,

os os alertas e com as tragédias
e vêm se sucedendo na região o

'mero de acidentes só cresce.Neste

r de semana quatro pessoas

orreram. O primeiro acidente foi

a noite de sexta-feira, quando'
oWamuito. Dois jovensmorreram

iepois de uma queda de moto. ?
�otorista de uma carretaScaruanao
wnseguiu frear e atropelou os dois

�a SC-413, em Guara.mirim.
�orreram no acidente o piloto da

ioto, André Luiz Terribile, de 22

anos, e Ricardo Luis Lüdtke, de 19

�os.O segundo acidente aconteceu
ilbminutos depois, pertoda substação
da Celesc, no Bairro Amizade, em
buaramirim. A estudante Cleide

Zedunec, de 19 anos, foi atropelada
I'

�morreu com ferimentos na cabeça.
Omotorísta fugiu, semprestarsocorro.

'Testemunhas dizem que o carro era

um Ford Escort, de cor clara. O
terceiro acidente, foi no começo da
�oite de domingo. O motociclista

rJr)jonathan Afonso Bécker, de 22

,anos, bateu de frente comum ônibus
, idaCanarinho e morreu na hora.
I.�f' Noprirneiro acidente comVíthna

:fatalneste fimde semana, dois jovens
anorrerampróximo ao trevo de acesso
(3 Guaramirirn, na SC-413. André

Morador aponta o lugar da Rua Cláudio Tomaselli onde Cleide foi atropelada na sexta-felra

Luiz Terribile, de 22 anos,e Ricardo
Luis Lüdtke, de 19 anos, viajavam
em sentido a Guaramirim, quando
André perdeu o controle da moto
HondaCBX TwisterMBY 4884, tie
Jaraguá do Sul, e caiu na pista. O
caminhão Scania KCC 7338, de
[oinville, vinha no sentido contrário e

atropelou os dois jovens quemorreram
na hora.Amãe de André Luiz disse

por telefone que não tinha condições
de' conversar sobre o assunto.

"Quando a gente nasce já sabe que a

vida vai terrnirtar. Eu só não esperava

que fosse assim, de umamaneira tão
brutal", disseÉrica.

Namesmanoite, em outrobairro
de Guaramirim, a jovem Cleide
Zedunec, de 19 anos, foi atropelada e
morreunahora. O acidente foinaRua
CláudioTomaselli, noBairroAmizade.
A rua não tem calçadas. Cleide
voltava da faculdade quando foi

arrepeladaomotorista fugiu.Apolícia
encontrou rro, localum'písca alerta é
um rerrovisor do ladddireito. O caso
está naDelegacia de Guaramirirn.

No domingo mais um acidente

Campanha de trânsito nas ruas em 15 dias
.: JARAGUÁ DO SUL - A primeira
(iniciativa prática da Comissão de

[Educação noTrânsito foipedir ajuda
'" ,

ftecntca para uma agência de
Ipublicidade da cidade. Esta agência
l�erá responsável pela criação das

lpeças da campanha de trânsito, que
�erá lançada dentro de 15 dias
�'egundo informou um do�
!1ntegrantes da Comissão, Aurélio
[Luiz Junckes, que é supervisor de
lfirculaÇão viária da Prefeitura.
�, Ontem aconteceu a primeira
t;eunião 'da Comissão, criada
recentemente por decreto do

. ,;�refeitoMoacirBertoldi, e que tem
-

1�. desafio d: traçar planos para

I�Ulf o numero de acidentes de
) I

nsito emJaraguá doSul. Durante
a reu

'-

ruao, coordenada pelo diretor
�e Trânsito da Prefeitura, Sérgio'
Zapella, também foi definida pela
ípartlclpação de mais integrantes'ai' d

'

i! em os 10jánomeados. "Mas nada
I,mpede que Contemos com a

colabor -

dI. açao e outras pessoas
, mteressada h -

,
s e que ten am relaçao

- ! Com educação no trânsito" afirm!Za li
. ,ou

I pe a.

,
,

I

Reunião da Comissão ontem: agora é hora de conscientizar

A Comissão de Educação no

Trânsito foi criada comomedida de
emergência e será dividida em dois

grupos, que ficarão responsáveis pela
implantação de projetos nas escolas
e pela comunicação com a sociedade
através da publicidade e campanhas
para atingir toda a comunidade,
especialmentemotoristas, ciclistas e
pedestres.

Na avaliação de Junckes, as

campanhas de trânsito devem ser

�� a.co�do com o engenheiro civil e integrante da

P mf�ssao de Educação no Trânsito, Afonso Piazera, a
re eltura táes a na etapa final dos estudos sobre o trânsito,

que começaram em abril com a orientação do doutor

eFm engenharia de transportes Antônio Clóvis "Coca"
erraz qu'

'

d de
e esta prestando assessoria para a Prefeitura

es efev '.' .'

red -

erelro. Piazera informou que o trabalho para a

n
�çao de acidentes vai ser norteado a partir de ações

le�:r:� da .e�ucação, engenharia de trânsito e efeito

estão
Punlçao. Por enquanto, ainda segundo Piazera,

sendo levantados os pontos de maior freqüência

constantes e a fiscalização rígida.
Ele também destaca a neces

sidade de modificações no

trânsito e a conscientização de
todo o conjunto da sociedade.

"Quando acontece um acidente
são duas famílias a sofrer",
constata [unckes. Segundo ele, é
preciso reverter o quadro de

banalização da vida
-

e

especialmente os casos em que há
mistura de álcool e direção.

de acidentes. Depois, a meta é descobrir as causas e
finalmente implantar as modificações no trânsito, que
consiste em 10 quilômetros de ciclovia, asfalto em várias
ruas da cidade, construção de passeios públicos e a

instalação de terminais urbanos, permitindo a

implantação da Tarifa Única. Piazera informa ainda que
a implantação do Transfácil vai depender de adaptações
ao orçamento da Prefeitura e à realidade da cidade. O
Transfácil foi aprovado pelo BNDES e está à espera de

liberação de recursos pelo Tesouro Nacional. O valor é
de R$ 43 milhões.

com vítima fatal, desta vezno Bairro
Rio da Luz, emJaraguá.O ônibus da
linha Rio da Luz, que ia em direção
ao bairro pelaRua Eurico Duwe não
conseguiu desviar de ummotoqueiro
que vinhaem alta velocidade e pela
contramão. O,' motoqueiro
Djonathan Afonso Becket, de,22
anos, I1l,OrrelU1.O local do acidente,
com,Q"impa6to(eJ� teve 9- perna
esqu�daJ; ampqtaqa,;O 1ltiOtiorist:;t do
ônibusNelsonRahn, de 54 anos, foi
afastado da função e.está recebendo
apoiopsicológico. '

, ' ,

Cleide numa foto em dia de festa. O motorista atropelou e fugiu

A família Lüdtke, que mora no Bairro João Pessoa, é marcada por
tragédias de trânsito. Na última sexta-feira o caçula da família Ricardo
luis Lüdtke, de 19 anos, morreu depois de cair da moto e ser atropelado
por um caminhão Scania. Ricardo era amigo do motoqueiro André Luiz

Terribile, dê 22 anos, que também morreu no acidente/O grande sonho
do meu irmão era abrir uma empresa, uma lanchonete ou alguma coisa
assim'; lembrou o irmão Diego André, de 22 anos.

Muito abalada, a mãe, Maria Aparecida, de 39 anos, teve que ser internada
no Hospital São José/Ela ficou nervosa e a pressão subiu"contou Diego.
Durante o enterro, que aconteceu no sábado no cemitério do João

Pessoa, Maria Aparecida passou mal mais uma vez.

Há 10 anos o pai, Mário Lüdtke, morreu em um acidente de trânsito na

SC-413, próximo ao trevo de acesso a GLiaramirim."Foi exatamente no

mesmo trecho da estrada onde o meu irmão morreu'; disse Diego.
Mário voltava de Massaranduba quando perdeu o' controle do Verona ,

que ele tinha e acabou batendo em um poste. Ele morreu na hora. .

Dieço.também.já.passou por uma situação. difícil.depois de-um acidente

',d�;,trânsito. "i'Joifim do, ano passado também tive..em um acidente Ide
moto, 0(011tfiO\Jml�toqueiro acabou morrendo'; disse. Ele sofreu 'uma

luxação no ombro direito: "Vou vender a minha moto, nunca mais

quero saber disso, é muito períqoso; disse Diego.

. - .. _.

E.slrada da Amizade
leva m,ais oportunidades a
municípios calarioeoses.

Depois de 56 anos de espera, os moradores de Calmon, Caçador, Matos
Casta e Porto União já estilo aproveitando os benefícios gerados com

a conclusão da SC 302, conhecida corno Estrada da Amizade. As

propriedades às margens da rodovia valorizaram e a custo do transporte
de madeira de reflOlt1stamcnto, principal atividade da regii'io,foi reduzido.

, É o Governo de Santa Catarina investindo para que D desenvolvimento

chegue a todas as regiõesdo Estado ..

secretaria III EstadO da
Inlra-esuumra

.1'"\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. -------------
,

I�I PANORAMA

yats faz protesto em frente à

Scar com "a faca nas costas"
I

'Ttegrantes do grupo usam a faca para simbolizar o que chamam "traição"

I }ARAGUÁ 00 SUL - O Grupo apenas do teatro e estão passando
qats promoveu na noite se sábado dificuldades. Mas já estão pensando
oi sexto protesto desde que foi no futuro e anunciam para breve a

proibido pela diretoria da Scar de apresentação da peça "Tanto

ercenar peças ou mesmo usar o Trabalho Para Nada 3 - Os

l1"édio para ensaios, no dia 7 de abril. Descartados", que será encenado

�
sábado, cerca de 30 pessoas, naNotre.

tre atores, diretores e alunos de A atriz e diretora teatral Sandra

tro engrossaram o protesto, feito Baron, que durante os últimos 10

frente ao Centro Cultural anos se dedicou ao trabalho de

tinutos
antes' do início da formação de público e revelação de

resentação de uma peça teatral. novos talentos, lamenta a atitude
Vestidos com camiseta preta e da diretoria da Scar. "Gostaria de

�ma "faca nas costas", os saber qual o crime que cometemos

iptegrantes do Gats tentaram para sermos expulsos de um local
hamar a atenção para o problema que ajudamos a construir e que
ue enfrentam. Cerca de 20 julgávamos, ser a nossa casa",
tegrantes do Gats sobrevivem pergunta ela.

_,

I F.lec�s F.lece��}!:��o�� !�o�, a ••nhoraTer."
lArildP

ry'Ipr�.irª, corry )d,açiJ�, g�J;3 anos. O velório foi realizado no

,sal�õda Igreja Santa LU:;1;ia,e,Gl.-?,epultamento no'êerrliterio de Santa
'Luzia.
�'Faleceu às 17:00h do dia 30/04, o senhor Geraldo Hornburg,
'icom idade 73 anos. O velório foi realizado na Igreja da Paz e o

:sepultamento no cemitério Municipal de Schroeder.
:Faleceu às 22:00h do dia 01/05,0 senhor José Avelino Fagundes,
;com idade de 74 anos. O velório foi realizado no Salão Glória

tMassara�duba e o sepultamento no cemitério de Massaranduba.

1�,",'��eu às 21 :30 do dia 30/04,0 jovem André LuizTorribile,com

I :ida,?,�de 22 anos. O velório foi realizado na, Igreja Católica de João

I iR�s50a e o sepultamento de João Pessoa.

tFàle<eu às 1 O:OOh do dia 29/04, a senhora Adela Morsch, tom

íid,,�de de 84 anos. O velório foi realizado na Campinha Central e o
�septlltamento no cemitério de Campinha em Massaranduba. '

�Faleceu às 22:10h do dia 29/04, a jovem Cleide Adonek, com
�idade de 19 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

�sépultamento no cemitério de Guaramirim."

�Faleceu às 21 :30h do dia 28/04,0 senhor AugustinhoTornazelli,
[com idade de 90 anos. O velório foi realizado na Igreja Santo
Antônio e o sepultamento no cemitério Municipal Schroeder.

...

_-------------'---'-_
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CASO SERÁ DISCUTIDO HOJE

laboratórios não querem cobrar
dos clientes de planos de saúde I

Eus BINI

� Ao contrário de
outras regiões, aqui
os laboratório

preferem negociar

}ARAGUÁ DO SUL - Represen
tantes dos 12 Laboratórios de
Análises Clínicas de Jaraguá do sul
e da microrregião (Guaramirim,
Corupá, Schroeder e Massaran

duba) reúnem-se hoje, às seis da

tarde, para discutir formas de

garantir o atendimento aos usuários
dos planos de saúde. Os
laboratórios estão resistindo à

orientação dada pelo Sindilab/SC
(Sindicato dos Laboratórios de
Análises Clínicas de Santa

Catarina) para que os serviços
prestados a estes clientes sejam
cobrados: Estes clientes teriam que
buscar o reembolso do valor pago
pelos exames depois, junto à

operadora do plano.

Os clientes de Plano de Saúde continuam tendo atendimento normal

Um texto do Sindilab que prega
a cobrança como forma de pressão,
distribuído à imprensa, diz que "o

, movimento é uma resposta aosmais
de 10 anos que os laboratórios estão
sem receber qualquer tipo de

reajuste ou reposição inflacionária".
Segundo o presidente do Sindilab,

Egon Paulo Kasten, neste período
em que as operadoras não

reajustaram os valores pagos aos

prestadores de serviço, os usuários
dos planos já tiveram suas

mensalidades aumentadas em

mais de 180%. O Sindicato
denuncia ainda as freqüentes

ameaças de descredenciament�
feitas pelas empresas e até mesm� �
a proposta dos planos de reduzir� fE
valores pagos"

De acordo com o proprietári; B
do Laboratório Jaraguaense ai SI
Análises Clínicas, bioquímico
Marlo Sousa Júnior, ã reunião Com

representantes dos laboratórioS\ll::
definir também uma data parn
discutir com os planos de saú�e
uma maneira de contornara OI

situação, sem que a população sei!:
prejudicada. "Precisamos ai r(

aumento, mas é uma decisão n

radical demais cobrar dos pacienw o

que já pagam seus planos", obsenl
Sousa. Segunde ele;
aproximadamente 30% �&
atendimentos no Laboratóri� u

Jaraguaense, são feitos a client(j c

dos planos de saúde Unimea(
União Saúde. Sousa acreditaqu:
há maneiras de se negociar comi
duas operadoras, j§1 que são

empresas locais que têm (

autonomia para negociar com� I

laboratórios.

Moconevi promove conferência para diminuir diferenças étnica
}ARAGuAbo,sBt..l, Diminuir o

preco)!1ç_(jjto çp)::m;3.,qs I).eg'!'Qs, �(#�Sl
e outras etnias é oprincipalobjetivo
da I Conferência Negra, do Vale do
Itapocu. Durante dois dias os

participantes discutiram propostas

para a elaboração de um documento

que vai nortear os debates em nível
nacional e estadual. A conferência
foi promovida pelo Moconevi

(Movimento de Conscientização
Negra do Vale do Itapocu), que a

partir de agora espera ser

reconhecido como movimento

estadual.
Entre as principais propostas do

grupo está a presença de

representantes da comunidade

negra nos diversos conselhos

municipais. "Hoje nós só temos dois
representantes, no Conselho de
Turismo e noConselho daMulher",

disse o assessor de comunicação
�,raryç!�i=p. Alyes, Segundo ele, no
Conselho da Mulher a vaga foi

disputadíssima e precisou até de

votação. "A Aadav (Associação
Assistencial dos Deficientes
Auditivos e Visuais) também queria
uma vaga, mas nós acabamos

vencendo", disse Alves. Já para

participar do Conselho de Turismo
a participação de um representante
negro foimais fácil. "Conseguimos
a vagapor indicação".

Na Educação o grupo propôs
que fossem incluídas na grade
curricular dos estudantes aulas sobre
a cultura negra. "Educand� a gente
pode diminuir as diferenças no

futuro", disse Alves. Já na saúde o

grupo lembrou de doenças que

atingem de maneira específica os

negros. "Se tivermos uma pessoa

Uma destas doenças é a aneni
falciforme que pode ser detecta�
até na gravidez, ou então cornul

teste na hora do parto.

Participantes do conferência debateram fim da desigualdade

especialista em doenças étnicas

pode ser mais fácil o acesso a

diagnósticos reais dos problemas que
a gente enfrenta", frisou Alves.

CORREIO TV

Mudança total no Ratinho
,No ar desde 1998 no SBT, o "Programa do Ratinho'; que já deu médias de

::25 pontos e hoje não passa de dez, acaba definitivamente na próxima
;:sexta. A partir do dia 9, Carlos Massa, o Ratinho, passa a apresentar na

.:faixa das 19h às 20h a "revista''''lsto É Brasil" (nome provisório). Será uma

::nova tentativa do SBT de implantar um jornalismo popular, com notícias

�;,e shows. Ratinho será âncora e comentarista do programa, mantendo

Eseu estilo. Dividirá o cenário com jornalistas como Amália Rocha e

;�Eleonora Paschoal, que, em revezamento, serão "noticiaristas" O

programa terá cinco repórteres em São Paulo e um em Brasília. Haverá
"links" ao vivo.

Muda a equipe
Já foram demitidos os dois diretores do "Programa do Ratinho" Fábio Furiatti

e Américo Ribeiro. Ao todo, foram dispensados 19 profissionais. O programa
tinha 36 funcionários. Desses, 15 serão mantidos e outros 11 contratados

para o "Isto É Brasil':Carlos Amorim, ex-"Fantástico" e "Domingo Espetacular"
dirigirá o novo programa. Entre os profissionais de primeiro escalão que
Amorim leva para o SBT está o jornalista Simão Scholz, que começou a

carreira em Curitiba e já está há mais de oito anos em emissoras paulistas. É
a terceira vez que Silvio Santos muda o formato do programa de Ratinho
neste ano. Duas pesquisas norteiam as mudanças. Elas mostram que o

, público identifica Ratinho como "povo''mas não. gosta dele fazendo baixaria,
:: viofência e armação. A meta é aumentar a audiência de Ratinho em 30% e

,

reduzir a diferença para a Record, vice-líder no horário.

Tom errado
Na semana passada, Sílvio Santos ligou pessoalmente para o

diretor do "Shaw do Tom';Wildomar Batista, pedindo a

suspensão do quadro "Qual era a música?'; que apontou como

plágio de "Qual é a música?': No dia seguinte, a Record recebeu
uma notificação judicial para "preservar as fitas': O material tem

de estar íntegro e disponível para análise no caso de um

processo. A direção da Record, então, mudou o nome do

quadro para "Jogo da música':

. Leque de filé
Nesta terça-feira, nove da manhã, Claudete Troiano mostra

imagens de todo o elenco da nova novela Essas Mulheres que
se reuniu para assistir ao primeiro capítulo no restaurante Verdi.
A Dr" Cristiana Reis esclarece todas as dúvidas dos

telespectadores sobre endocrinologia. E mais: o culinarista

Waldomiro Santos ensina a preparar leque de filé mignon.

Ç,idade em alta
-Na última sexta-feira o programa Cidade Alerta, apresentado por
Marcelo Rezende conquistou o 20lugar de audiência com 12

pontos de média, 18% de share, com pico de 17 pontos. No
mesmo horário, das 18h37 às 19h08, a Globo marcou 30 pontos,
o SBT marcou 11 pontos e a Rede TV e a Gazeta, 3 pontos.

CO�,OI
redacao@jornalcorreiodopoVo,

fiAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DOENTES RENAIS

PANORAMA

Pacientes da hemodiálise vão
continuar tratamento.na cidade
MARCIA BENTO
;...---

\

� Recadastramento foi
� 'v; • rw

feito pela Cornissào

Bipartite na última

sexta em Florianópolis

I JARAGuA DO SUL - Os 44

pacientes doCentrodeHemocliáhse
I ganharam pelomenos mais 30 dias

de tratamento sem ter que ir para

outras cidades. O Centro mantido

pelaPró-RimnoHospitalSãoJosé foi
recadastradopelaComissãoBipartite
naúltimasexta-feira, 29 de abril.Com
o recadastramento a instituição
ganhou 30 dias para apresentar o

projeto de ampliação da área do

Centro. Se este projeto for ampliado
umnovo prazo vaiser estipulado pela
comissãopara a realização das obras.
Nareuniãode sexta-feira foientregue
ao secretário estadual de Saúde,
Dado Cherem, um documento Joinville, para onde também os 44
assinado pelos prefeitos e secretários pacientes atendidos aqui deveriam
de Saúde da região pedindo a se deslocar, caso se confirmasse o

revogação do descredenciamento. descredenciamento.
Na tarde do dia 18 de abril, o O possível fim do tratamento de

gestor de Saúde de Jaraguá do Sul, hemodiálise noHospital São José foi
JocélioVoltolini, reuniu os gestores de resultado de vistoria de técnicos da
saúdedosmunicípios damicrorregião _

Comissão Intergestora Bipartite
parainforrnarqueoHospitalSãoJosé (formadapelaSecretariaEstadual de
I1avia�!didQ a credencial para o ,Saúde e pelosmunicípios damicror
&àwnerii:6â�h6n�.Anotfcià7i�r�grão)�qulâpofft6ü() 10càI corriô
davaconta que oSUS iri3. transferir "í.J:Íadequado" p�r�6'trat�ento.
�recl.Jrsosdestinadosaoseryiçop� No mesmo dia, na Câmara, o

A ala do São José onde hoje é feito o tratamento vai ser ampliada e reformada nas próximas semanas

Beto Alchini fica em segundo,
mas segue' na liderança no PR
I

, :

;
Beto Alchini terminou em segundo nas duas provas que disputou

,GUARAMIRIM Mesmo
'te .

nnlnando em segundo lugar, o
f.lloto de Guaramirim Beta
SChumi" AI h" , '

'l'd
c nu contmua na

PI erança no Campeonato,

aranaense de Motovelocidade,
Bena categoria Força Livre Nacional.toe tá
d

s aCom 70pontos contra51
eH

'

avianoRamos (Mafra), que
venceu '

a etapa. O resultado se
repeti
250

u na categoria Nacional
cc, e os dois também lideram,

masemp '- .

d OSlçoes inversas.O pilotoe Mafr lída I era com 66 pontos,Contra 60 d
d'

e Beto. A etapa foi
lSPUtada Cem ampo Tenente.

ABeto (Netuno Transportes/
zeved A

-

"
o utomóveis/Aguia

, lVIOtos/Po
D sto 28/Guenther

, eSPa h
II

C ante/Academia Corpo e,

lVlente) díISse que teve problemascomo pneu damoto, por isso não

conseguiu a vitória. "Fui bem nas

duas corridas, mas não consegui
impor o mesmo ritmo dos treinos
durante a prova".

Nas 250cc, Beta largou em

quarto, mas, na quinta volta, já era
o segundo. Quando começou a

pressionar Flaviano, foi prejudicado
pelos retardatários e acabou
terminando com o segundo lugar.
O objetivo do piloto é conquistar a
categoria Força Livre �qcional.
Com a largada confusa, Beta
perdeu posições na largada, mas
partiu para cima dos líderes a partir
da segunda volta.Na décima volta,
graças a um acidente, Beta
assumiu a segunda colocação e

manteve até o final. A próxima
etapa do campeonato será nos dias
21 e 22 de maio, em Rio Negro
(PR).

vereadorJurandirMichels sugeriu o
convite ao secretário de Saúde,
AlfredoGuenther; paraexplicar todo
o processo que culminou na

suspensão do serviço noHospitalSão
José e informar quais as medidas
tomadas pela administração do

município para reverter a situação. Já
o vereador Dieter Janssen pediu o

remanejamento das verbas transte
ridaspelóLegislativo aohospital:pata'
a adequaçâo doespaço desfuado a;;
tratamento da hemodiálise.

GARANTIA - Na época, o
secretário de Saúde, Alfredo

Guenther, assegurou que o

tratamentonão seria suspenso. Disse

que, embora o prazo dado pela
comissão para oHospital se adequar
às normas tivessevencido, o serviço
não corria o risco de parar.

Guenther informou que o

tratamento de hemodiálise no São

[osé-é de.responsabrlídade da

Fundação Pró-Rim, de [oínvílle, que,
paga aluguel ao hospital.

Gugà perde na estréia em Roma
e diz que não sabe seu futuro

DA REDAÇÃO - Após ser

eliminado ainda na primeira
rodada do.Masters Series de Roma,
o brasileiro Gustavo Kuerten,
tricampeão de Roland Garras,
admitiu que irá avaliar no final da

temporada os seus resultados para
definir o seu futuro no tênis.

Ontem, o brasileiro foi batido por
um duplo 6/3 pelo inglês Tim
Henman. Desde que retornou ao

circuito, após a segunda cirurgia
no quadril, Guga acumula três

derrotas e apenas uma vitória.

"Dou até o fim desta temporada
para demonstrar para mimmesmo

se posso voltar. Não fixo metas,
veremos no final do ano em que

condições estarei para, então, fazer
projetos de futuro", disse Guga.
"Faço porque gosto e porque

Guga perdeu a 3" na temporada

acredito, uma vez resolvido o

problema, em voltar a ser o jogador
que era. Estoumotivado e sempre
entro em quadra para jogar o meu
melhor", completou.

O tenista brasileiro aproveitou
também para afirmar que não

sente dores na região do quadril.
"Não me sinto mal, digamos que
estou 50% fisicamente, mas acho
que estou melhor que antes da

primeira operação. Fiquei quase
três anos sem poder treinar mais
que uma hora por dia, e agora
posso fazê-lo pormais tempo", disse.
Tricampeão do Torneio de Roland
Garras, Kuerten admitiu que não

espera jogar mais que dois ou três

jogos na competição francesa.
"Sei que não estou no mesmo

nível que o resto, já que me falta

potência e jogo no fundo, além de
ficarmuito cansado quando chega
o segundo set. Pára mim, já é

importante estar em Paris",
comentou. "Vou indo no dia-a-dia.
Hoje jogo um ou dois jogos nos

torneios, amanhã farei de quatro
a cinco. Veremos", completou.

O brasileiro aproveitou
também para apontar para apontar
o espanhol RafaelNadai, sensação
da temporada, como principal
favorito para RolandGarras. "Meu
favorito para Roland Garras é

Nadai, já que ele vence todos
nesta superfície. Ele é o melhor
neste momento, mas também

precisamos ver como estão os

argentinos Guillermo Caria e

GastónGáudio", disse Kuerten.

:�1

LINHA DE FUNDOIII-----I
JULIMAR PIVATTO

Reviravolta
Mais uma novela começa a surgir no João Marcatto: Itaqui. O
lateral-esquerdo pode acertar esta semana a sua situação com o

São Gabriel-RS, que estava dificultando a saída do jogador. E quem
está ajudando o Juventus é um empresário da cidade, que já está
no Rio Grande do Sul para comprar o passe do Itaqui. Mas o

problema com o joelho esquerdo é grave. Depois de fazer os

exames, foi constatado que a solução é a cirurgia. Se confirmado, ('
o Juventus terá três laterais pela esquerda: além de Itaqui, Zé
Maria e Magal, que chega esta semana. E ainda tem Pereira, que ,

,
vem sendo escalado na posição. E o técnico Gilmar Silva já deixou ; �

claro que gostaria de ver Zé Maria no meio-campo.

Sem goleiro
Esse é o problema do

,Internacional de Porto Alegre.
No jogo de domingo contra o

Cruzeiro o goleiro Clemer

sentiu a lesão na virilha que o

tinha afastado dos gramados
por 30 dias. Com isso, o
jogador ficará mais 45 dias
sem jogar. O reserva, André,
está machucado e o terceiro

goleiro, Renan, se prepara para
o Mundial Sub-20 com a

Seleção Brasileira. A única

opção agora é o jovem
Marcelo Boeck. Por isso, a
diretoria já procura um novo

goleiro.

Amistoso em

Corupá
Nesta quinta-feira, o time da
Carinhoso fará um amistoso
no Ginásio Willy Germano

Gessner, em Corupá. O jogo
será às oito da noite, contra
o Vasco da Gama. O

destaque será a presença do

craque Falcão. Podendo

jogar ou não, o melhor do
mundo confirmou a

presença. Os ingressos
estão sendo vendidos na

Fundação Municipal de
Esportes (anexo ao ginásio)
por R$ 5. Na hora, sobe para
R$ 7.

')
o

CongressoTécnico
Ontem a CME de Schroeder
esteve reunida com os times

que participarão do 140

Campeonato Munldpal Sênior
de Futsal. Os jogos começam
na próxima sexta-feira, às
19h 15, no Ginásio de Esportes
Alfredo Pasold. A competição
é para atletas nascidos até
1970. O' atual campeão-é-a- .' ',' ,

-Corernaco, que já,confirmol:! ,'"c

presença:

É SÓ O começo
Ainda é cedo para os

torcedores dos times
cariocas se animarem com

os resultados do Brasileirão.

Depois de duas rodadas,
eles ainda não perderam na

competição. Mas pensar que
podem brigar pelo título
ainda é prematuro demais.

P-rlnci'palmerite 'nUm'
, ."

campeonato,loQ90 como
r'o)HQ, ..), ... ,'1 �Jd'!L�;�,. I"� /I ,\ "'�

este.

1 r

ti

o time da Carinhoso (fotol venceu o Tangará no último sábado

por 4x3, pela 1 a Divisão do Campeonato Estadual de Futsal. Os gols
do time que agora vai representar Brusque foram de Mauro (2),
Márcio e Caio. Jaison, Dhiego e Fagner descontaram. Com o

resultado, a Carinhoso chegou ao terceiro lugar, com sete pontos.
A liderança é da Unisul, com 13. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Malwee vence por 7x4 com gols no 1 o temp

JULMAR PIVATTO

Xande passa pela marcação de Jovita e parte para mais um ataque da Malwee

�� O ala Valdin

marcou seu oitavo gol
e é um dos artilheiros
da competição

}ARAcmÁ DO SUL - AMalwee

precisou apenas de um tempo para
definir a vitória de 7x4 contra o

Macaé. O jogo, disputado no

Wolfgang Weege, foi definido no

primeiro tempo, quando o time-de

Jaraguá do Sul saiu vencendo por
7x3. Na etapa complementar, o
time sentiu o cansaço e ainda

permitiu que os cariocas fizessem
mais um. Éka (3), Leco (2), Márcio,
Valdin eWilliammarcaram para a

Malwee. Daniel e [evita, com dois

gols cada, descontaram para o

Macaé. No sábado, os jaraguaenses
haviam vencido oMinas por 5x2.

O jogo começa melhor para a

Malwee e, aos 2'20" o goleiro
Milton é expulso, após perder a bola

e defender com amão fora da área.

Aproveitando-se da vantagem

numérica, os jaraguaenses abriram
o placar com Éka. A Malwee
continuou em cima e, após
cobrança de lateral, Leco chuta
forte de primeira emarca, aos cinco

minutos. Aos 7'30", Valdin dribla
o marcador e, na hora do chute, é
derrubado.na área. Na cobrança
de pênalti, Éka faz 3xO.

Se Falcão não está em quadra,
quem inferniza os adversários é

Valdin. Depois de uma boa troca

Quatro timesjá estão na segunda fase doVarzeano

Botafogo (calção preto) venceu a Kiferro e está a um ponto da classificação

}ARAGUÁ00 SUL - Faltando três

"

rodadas para terminar a primeira
fase, quatro times já estão

classificados no Varzeano: Caxias e
Rozzaco Pneus/Amizade (chaveA),
Gesso Jaraguá (B) e Depecil (E).A
5" rodada aconteceu no sábado e os

destaques foram duas goleadas: o
Caxias fez 9xO no Rubro Negro e a

Vila Lalau ganhou de 8xl da Add

MaklerlJuventude.
Na chave A, dois times já

garantiram a vaga para a próxima
fase. O primeiro foi o Caxias, que
goleou o Rubro Negro. O segundo
foi o Rozzaco Pneus/Amizade, que
venceuoEstrelapor lxO. Os dois têm
nove pontos e se enfrentam para
decidir o primeiro lugar no dia 14. O

Estrela, com três pontos, já deu adeus
à competição. Guarani, com três, e
Rubro Negro, que não pontuou,

cumprem tabela no dia 21.
Na chave B, quem se classificou

foi o Gesso Jaraguá, que venceu o

Atlético EnecA por 2xl e chegou
aos nove pontos. Quem briga pela
outra vaga é oAtlético EnecA, que
tem quatro, e o União/Posto
Jaraguá, que empatou em lxl com
oAtlético Enec B e chegou aos três

pontos. O grupo C teve apenas um

jogo no fim-de-semana: o Botafogo
venceu a Kiferro por 5x3. Com o

resultado, o alvinegro chegou aos

nove pontos, lidera O grupo e está a

um ponto da classificação. Kiferro,
Acaraí e Independente, com três

pontos, ainda têm chances de

classificação.
A rodada teve apenas um jogo

pela chave D.ABorrachariaSenem
venceu o No Stress por 5xO e está

em quarto lugar com três pontos. A

liderança é do Água Verde/
Consistem com seis e a vice

liderança está dividida entre

Garibaldi e RioMolha, com quatro

pontos. Na Chave E, a Depecil
venceu aVila Lenzi por3xl chegou
aos nove pontos e garantiu a

classificação. A outra vaga será

disputada entre Atlético (sete
pontos) e o EstradaNova (quatro).

E na Chave F, tudo indefinido.
A Vila Lalau, que goleou a Add

MaklerlJuventude por 8xl, está em
terceiro lugar com três pontos. A

liderança do grupo é do

Supermercado Brandenburg, com
seis pontos, seguido daMetalúrgica
TS com quatro. A Belmec está em

quarto com dois e a AddMakler/
Juventude tem apenas um. A

próxima rodada será sábado com
oito jogos.

No jogo de sábado, contra o Minas, a Malwee teve de correr atrás do prejuízo e virar o jogo -

de passes, Leco toca para Valdin

que tira do goleiro e marca o

quarto, aos 8'30". Mesmo perdendo
por 4xO, oMacaé não se entrega e

busca o gol. E ele sai com Daniel,
que aproveita passe de Vilson e

marca de letra. AMalwee mostra

que não sente o gol e marca o

quinto. Márcio rouba a bola e toca

pra Leco que faz 5xl aos 12'30".
Em uma falha da defesa,

D-aniel marca seu segundo gol,
diminuindo o placar para 5x2. O
sexto gol da Malwee sai aos 15'30"

de sábado, apenas marcou.

16 minutos, [evita toca poré
do goleiro Marcinho e feál
placar em 7x4. Destaque dOjliJ'
o pivô Éka disse que o caml"

prejudicou a equipe no segu�
tempo. "Recuamos e o jogofiú\
fraco. A torcida não gost�
Vamos acertar isso para estanru

melhores no próximo jogo".�
sábado, a Malwee enfrento.
Vasco da Gama em casa:

partida está marcada parasl
horas.

comWilliam, aproveitando passe
de Xande. Márcio marca o sétimo
aos 16'10". No final do primeiro
tempo, Valdin põe a mão na bola
dentro da área e o juiz marca

pênalti. Na cobrança, [evita faz
7x3.

O segundo tempo foi muito
fraco tecnicamente. Os times

criam poucas chances de gol. O
Macaé volta marcando bem e

atacando, mas com pouca

objetividade. A Malwee, que
sentiu o cansaço depois do jogo

Nove meses

de saúde e

boa forma

Hídrogínástica para Gestantes
na Academia Impulso. A melhor
opção para a saúde de mamães
e bebês durante toda a gestação,
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AUXILIAR GRÁFICO
precisa-se, pi serviços

gerais, cl experiência. Tr:
370-7919.

COBRADOR - Precisa-se,

c/ moto, experiência. Tr:
370-6261.

DIARISTA - Precisa-se,
que more próx, saenpen
di, cl referências. Tr: 372-

0064.

DIARISTA - Precisa-se,

p/ pousada. Tr: 9952-

1927 clCarlos.

MENSALISTA - Precisa

se, pi meio período, que
more próx. Trevo João

Pessoa. Tr: 370-
3561.

MOTOBOY - Precisa-se.
Tr: 376-0882.

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.

BABÁ - Ofereço-me, pi
cobrir folga aos

dorninqos. Tr: 8408-
9681.

me, cabelereira, à
domicílio. Tr: 276-0695.

MANICURE - Ofereço
me, à domicílio, cl
experiência. Tr: 9108-
4986.

DIARISTA - Ofereço-me.
Tr: 275-3440.

.

MENSALISTA - Ofereço
me, pi meio período ou

diarista, cl referências.
Tr: 371-9172.

JARDINAGEM - Ofereço
me, p/limpeza. Tr: 9162-
5719.

PROFESSORA - Ofereço
me, de pré 4° série. CI
experiência. Tr: 276-
0340.LIMPEZA - Ofereço-me,

pi lotes e ex. d'água. Tr:

MOTOQUEIRO - Precisa- 9103-9436.

se. Tr: 275-2876.

VENOEDOR-Contrata-se
p/revenda. Tr: 376-4309.

-,

AUXILIAR DE ENFER
MAGEM - Ofereço-me, pi
trabalhar a noite, cl
experiência.Tr: 275-
3457.

BABÁ - Ofereço-me pi
trabalhar. Tr: 371-7860.

TRABALHOS - Ofereço
me, industriais ou outros

MANICURE - Ofereço- em casa. Tr: 9911-6670.

EMPREGOS NO EXTEIOR
VAGAS GARANTIDAS EM

NOVE PAíSES
Ambos os sexos, salários acima

de R$ 6.000,00, não. é
necessário experiência anterior.
Custo no Brasil de R$ 1.600,00

. lnfcrmações:
. , (1-1) 3229-4749
Ou (11) 3311-7396

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 9

INSTALADOR - Precisa- BALCONISTA - Procura

se, elétrico. Tr: 371- se, pi farmácia, cl exp. Tr:
5355. 371-7874.

senac
ÓTIMO NO SEU CURRICULO

(47) 275-8400

PROGRAMAÇÃO
GESTÃO E COMÉRCIO

CURSOS CARGA HORÁRIA DATA DIAS HORÁRIO Á VISTA PARCELADO

Calculo Trabalhista 32 horas 07/05 a 02/07 sáb 8h às 12h R$ 180,00 1 + 1 R$ 95,00
Matematica Financeira com Uso da HP 12C 16 horas 07/05 a 28/05 sáb 8hàs12h R$ 140,00 1 + 1 R$ 75,00
Oratória 15 horas 09/05 a 13/05 2' a 6' 19h às 22h R$136,00 1 + 1 R$ 72,00

Formação de Cronometrista 24 horas 09/05 a 19;05 2' a 5' 19h às 22h R$190,00 1 + 1 R$100,00
Vendas Internacionais 150 horas 13/05 a 08/10 6' e sáb 18h às 22h;

8h às 12h 1 + 6 R$ 150,00

Qualificação em Secretariado 140 horas 16/05 a 1 0/08 2' a 4' 19h às 22h 1 + 3 R$130,00
Neurolingüistica em Vendas 12 horas 30/05 a 02/06 2' a 5' 19h às 22h R$180,00 1 + 1 R$ 95,00
Técnicas de Negociação 12 horas 06/06 a 10/06 2' a 5' 19h às 22h R$150,00 1 + 1 R$ 80,00
Relacionamento com Qualidade e Motivação 12 horas 13/06 a 17/06 2' a 6' 19h às 22h R$ 120,00 1 + 1 R$ 65,00
OratÓria Avançada 15 horas 27/06 a 01/07 2' a 6' 19h às 22h R$165,00 1 + 1 R$ 85,00

TÉCNICOS

Técnico em Guia de Turismo Regional 506 horas 02/05 a 16/11 2' a 6' 13h30 às 17h30 GRATUITO
Técnico em Contabilidade 870 horas 02/05 a 2006 2' a 5' 19h às 22h 1 + 12 R$195,00
Técnico em Alimentos 1.500 horas 09/05 a 2006 2' a 5' 19h às 22h 1 + 25 R$ 220,00
Técnico em Comércio Exterior 820 horas mai/05 2' a 5' 19h às 22h 1 + 17 R$195,00
Técnico em'Enfermagem 1.800 horas jun/05 2' a 5' 19h às 22h 1 + 30 R$ 240,00

INFORMÁTICA

Linux
63 horas Maio sáb 8h às 12h 1 + 2 R$ 226,00

Operador de Microcomputador 70 horas' Maio 3' e 5' 8h30 às 11 h30 1 + 3 R$124,00
Designer Gráfico 90 horas 14/05 a 29/10 sáb 8h às 12h 1 + 4 R$ 190,00

INFORMAÇÕES.- Rua �o� Imigrantes, 310 Vila Rau
, - E-mail: Jaraguadosul@sc.senac.br
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(47) 273-0888 - Jaraguá do Sul - se - Em frente ao Bradesco

* Tela colorida
" Agenda com 200

posições de memória no

TIMChip + 200 posições
de memória no aparelho
* Melodias
personalizáveis
" Jogos -

* Alerta vibratório,
calculadora e relógio.
R$149,00
á vista ou

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

'" Tela colorida
* Agenda telefônica com,200 posições

de memória no TIMChip
+ 300 posições de memória no

telefone
* Câmera digital integrada
* Melodias personalizáveis
* Rádio FM integrado
" Viva-Voz integrado

* Personaüzação de capas coloridas'
" Download de aplicativos e jogos em

Java
" Alerta vibratório, calendário,

, calculadora com conversor de taxas,
cronômetro, despertador e relógio

R$ 499,00 á vista ou

1 + 5x R$ 83,16
NO PLANO MEU SONHO

*Tela colorida

*Agenda telefônica com 200
posições de memória no TIMChip
+ 300 posições de memória no

telefone

*Melodias personalizáveis *Jogos
*Alerta vibratório, conversor de
moedas, contador regressivo,

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

1 + 5x R$ 66,50
NO PLANO
MEU SONHO I

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
, CORREIO DO POVO 11

* Display de alta-resolução
* Agenda com 250 posições de

memória no TIMChip + 50 posições
de memória no aparelho
* Melodias personalizáveis

*Data e Hora
* Lanterna integrada

* Jogos
* 'Despertador e Alerta vibratório

'REVENDA:'

PRESENTEIE
QUE VOCE

A A!

, R$198,00
á vista ou

1 + 5x R$ 3�,00
NO PLANO PRONTO
MEU JEITO SEMPRE

SONY P41
R$1.049,00
OU 1 + 5x

D395
'R$ 699,00
ou 1 + 5x

I

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

EmBRlRGEnS
• A MAIS COMPLETA

Atendimento personalizado
,Entrega gratuíta

Atendemos atacado e varejo

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1475 '

Jaraguá do sul/se -

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Receituário
ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

(47) 275-0764
farmácia de manipulação
www;receituario.com.br

MUITO +- SAÚDE
Produtos Naturais

M}\RILENE NEG!:IERI30N .

(47) 371-5176 ou 9118-8386

AV.' Getúlio VêJrgas�.49 saJà J'OS�� Em cimu.&nco Unlbanco

.275 ..3064
Rua José Ernmendôerfsr, 727

Nova Brasília - Jaraguá do Sul/Se

� N

SAUDE Bc INFORMA AO

Alergia: você também tem?

Atualmente muitas pessoas no mundo sofrem por alergia a alguma coisa e/ou produto. A alergia
nada mais é do que a intolerância do organismo para certos agentes físicos, químicos ou

biológicos, aos quais ele reage de forma exagerada. O que acontece é que as células do sistema

imunológico às vezes confundem uma substância alimentar cominvasores perigosos.Nesses casos,
o organismo pode desencadear reações alérgicas que vão de simples coceiras até problemas
respiratórios graves. Calcula-se hoje que 5% das pessoas sejam alérgicas a um ou mais alimentos.
.' .

Uma coisa que surpreende é que os maiores causadores da alergia não são alimentos exóticos,
. "

(amo tâmaras e perdizes, mas aqueles que fazem parte da nossa dieta diária, como ovo, leite, trigo,
etc. Ouanto mais proteína tivera alimento" maiores são as chances de desencadear uma alergia, isto
é, na hora da digestão as moléculas de proteína �ão as mais difíceis de serem "quebradas"e às

vezes entram inteiras na corrente sangüínea. Resultado: as células do sistema imunológico
- �.. .:., ,.

.

confundem essas moléculas com corpos estranhos, como vírus e bactérias, e acabam atacando.
• _.

I· ""
.'

çsse' confronto desencadeia as reações alérgicas. '" <
.

.� J' 1,,,

Para descobrir qual é o alimento alergênico, o médico precisa verificar,através de vários tipos de
, ,

exames, como:

* Análise do histórico clínico e familiar: é preciso saber com detalhes se exlstiam anteriormente'
._----------.

outros sintomas alérgicos e a quais alimentos estavam relacionados. Filhos de pais alérgicos têm
até 900/0 de chances de desenvolver algum tipode alergia.

* Testes alérgicos cutâneos: sobre a pele do braço são colocadas substâncias que representam
vários tipos de alimentos, As reações positivas sugerem a alergia, mas são dependentes de

confirmação.�--------__.

010 de DESCONTO
à Vi$t.8 ou cheque

Pr�..daté1do
R�U'ª 30 dias.

Rua.25 de julho,577 • Vila Nova

Manipulação de fórmulas médicas
FitOterápicos e

Oosméticos manipulados

Fone: 371-829.8

* Exame de sangue: o soro do paciente é colhido e confrontado com extratos de alguns alimentos.
Pode ser feito no lugar do exame cutâneo, mas também depende de confirmação posterior.

"Teste de retirada e provocação: serve para comprovar os testes anteriores ou para quando o

paciente não tem a mínima idéia do que pode estar provocando a alergia. Ele é orientado a mudar
Rua JoãoPicolli 110 - Centro
.-------------. radicalmente a dieta por duas semanas. Se nesse período ele não tivernenhuma crise alérgica,
@HERBALIFE estará provado que o alergênico é algum alimento da dieta. A partir daí, o médico vai

PERCA PESO O.EFINITIVAMENTE

O Peso e o corpo que

você S81T1rJrll senhou.

Prll"ramas projetados
individualmente.

Sem filme, sem stress,
deixar de comer c que gllsta.

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

reintroduzindo os alimentos habituais, um a um, e checando as reações.

Por: BemStar
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A tendência dos lustres: aposte!
Os lustres andavam meio esquecidos há uns 4 anos, quando só se falava em spot.

Como o lustre é uma das peças chaves da iluminação, é importante escolhê-lo com

bastante cuidado. Uma boa dica são as luminárias antigas: elas ficam ótimas para os

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

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

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

decoração. O segredo é o sentido de proporção. Um lustre gigantesco em um pé
. direito de 2,80 (baixo) fica esquisito.

Se o objetivo for um ambiente clean, então o lustre deve ser o único objeto antigo

do ambiente, enquanto um ambiente clássico comporta muito mais antiguidades.

Na hora de colocá-lo no ambiente, não exite se quiser apostar na modernidade e

no clássico juntos. A tendência, hoje, combina os dois opostos: de um lado uma tela

de plasma, a tecnologia de ponta e de outro um

objeto do século XIX, por exemplo. Qualquer um

pode fazer essa combinação, a regra básica é o

bom senso. Uma ou duas peças antigas

importantes são ideais para combinar com o

resto do ambiente, mais leve.

.

I

CASAS PRE-FABRICADA

18vu
'lOT

Fonte: www.mulher.terra.com.br

\

.,iRi: �tli,!:}Waldemar Gru6i��'!;!!ª'i!P
................ Jaraguá do SuI/SC'F'''''i " ...

Frio Tee

Refrigeração
Consertos em:

Geladeiras, Freazers, Arccndicionados,
Máquinas de lavar e nutras.

INSTALAMOS AR CONOICIONADO SPlIT

(47) 311-7106
Rua 13 de Maio, 360 - Czerniawicz - Jaraguá do Sul/SC

VIDRAÇARIA BUKOSKI
Vidros, Espelhos. Molduras, Vítraux, Postas,

.

Jaleamento em Vidros e Acessórios

Móveis Artesanais

276-2212
Rua Pral. Waldamar Grubba, 2816 - Vila lalau

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

Aua João Januário Ayroso, 341 - Jaráguá Esquerdo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TIFA MARTINS - Vende- Tr: 9953-77.59 ou 371- PIÇARRAS - Vende-se, cl MERCADO - Vende-se, em
se,3 qts, sI. cozo bwc. 8897. rua asfaltadá. Tr: 375- funcionamento. R$
morada. R$ 52,000,00. Tr: 0539. 20.000,00. Tr: 370-5556.
276-0743. CZERNIEWCZ - Vénde-se.

Tr: 9977-5408.
VILA LALAU - Vende-se,

.
5 O b r a d o c o me. e

residencial cl 2 casas. Tr:
371-3132.

viLA NOVA - vende-se, cl
2 qtos, 1 suíte. semi
mobiliado. R$
130.000,00.Tr: 9969-
4207.

ALUGA-SE - Pj rapazes no

Czemiewcz. Tr: 371-8454.

BARRA VELHA - Vende:se,
ou noca-se em jgUá. Tr:
371.9153 ou 9134-1794.

CENTRO - Vende-se, cl
305m', 4 qts cl surres.

p ró x. a P r e f. R $
120.00Q,00. Tr: 370-0757,

COMPRA-SE - De mad. pI
retirar do local. Tr: 9605-
21'35,

VENDE-SE - Semi
acabada cl 3.000 tijolos,
100ã tijolos e 1 caminhão
de areia. R$ 45.000,00. Tr:
373-3393.

CORupA - Vende-se, el VENDE-SE _ Na rua:
casa e ponto come, R$'
85.000,00. Tr: 375-1674

Bernado Dorbunsch. Tr:

ou (51) 582-1739.
371-8809.

ESTRADA NOVA - Vende
se, cl 533 m', asfaltada. R$
8.000,00. Tr: 275-0680 ou

276·2169 ..

VENDE'SE -'Em lliituba. Tr:
371-5355,

VENDE-SE - Ou troca-se, 2
em Blumenau por Jaraguá.
R$ 28.000,00. Tr: 9162-
5719.

Jj$;itMW,@
ITAPAVAAÇU - Vende-se,
el 63 m' e terreno de 525
m', R$ 15.000,00. Tr:
9992�6165.

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

PROCURA;SE - PI alugar. '

C/2 pu3 qts. R$ 500,00. Tr: CENTENARIO - Aluga-se,
37H772. kitinet mobiliados, incluso,

água, luz e gás. Tr: 370'
PROÇURA'SE - PI alugar. 3561.
Tr: 372-6680.

VENDE-SE - CI 2 casas há OFICINA - Vende-se,
4 Km do centro. Tr: 370- mecânica. Tr: 275.-0964.

CZERNIEWCZ - Vende-se, 5556 .

suite, qt. R$ 65.000;00. Tr:
371-2357. ereci 4936.

RESTAURANTE - Vende-
VENDE-SE - Na WaJter se, Chula na Brasa. Tr: 370-
Marquadt c/LIlI m'. Tr: 3599.

FLORIANÓPOLIS - Vende- 370-8097 cl Tina. Creci
se, cl 3 qts e 1 suíte. Tr: 9839.
9162-571.9.

TELEME,,!SAGEM - Vende
se, cl carteira de clentes,
há 6 anos no mercado. Tr:
371-4425.

VILA LALAU • Aluga-se,
kitinet mobiliada. Tr: 274.-
8398.

.

tAuWUJlm COMPRA-SE - Chacará,
.._•• ""'.n.... ' em Jaraguá ou região cl

área de 5.000 a 15.000 m'.
Tr: 370-0633.

VENDE-SE - No Edf. Ilhas
dos Açores, cl surte,
garagem. R$ 75.000,00.
Tr: 371-6069.

ÁREA INDUSTRIAL -

Aluga-se, cl casa e 3
galpões. Schroeder. Tr:
373-0206.

RIO MOLHA • Vende-se,
23.838,98 m2• cl escritura,
local pronto pI construir. R$
28.000,00. Tr: 9163-7000.

CHURRASCARIA - Vende-

VENDE-SE _ Ci 1 suite, 2 se, no Centro. Tr: 9113- MINI-CHACÁRA· Vende-
qt., semímobüíaco. R$

5501. se, cl 1000m'. Ribeirão

130.000,00. Tr: 9969� CONSULTÓRIO ODON-
Grande.Tr:273-1860.

4207. TOLÓGICO - Vende-se, RIO DA LUZ _ Vende-se, cl
compl. e montado. Tr: 1 6 7 . O O O . rn '. R $
9104-6677. 100.000,00. Tr: 370-8097

� c/Tina.Creci 9839.
� ESCRITÓRIO - Aluga-se,

montado cl 3 ambientes, na
Marechal972 sI. 4. Tr: 275-
1101.ATERRO - Aceita-se. Tr:

371-0632.

RIO MOLHA - Vende-se, cl
quiosque fechado. 42.000
m'. R$ 150.000,00. Tr:
9121-6948,

EMPRESA - Vende-se,
CENTRO - Vende-se, cl prestadora de serviço, cl
1 8 4 . O O O m 2. R $ carteira de clientes fixá. Tr:
130.000,00. Tr: 370-8633. 370-6615.

VENDE-SE - CI 681 m'.
NOVA BRASiuA - Procura- pr6x: a Madri. área central.
se, moça pI dividir apt R$ R$ 55.000,00. Tr: 9605-

VENDE-Se-P/tirardo local, 180,00. Tr: 275-0092. 2252.
mac. de lei. Ir: 376-1256.

SÃO LUIZ - Aluga-se, c/3
VENOE-SE - Próx, a Madri qts, Tr: 370-2365.
cl 681 m'. RS.55.000,00.
Tr: 9605-2252.

CZERNIEWCZ - Vende-se, FLORICULTURA - Vende
c I 935,51 m 2. R $ se, ponto come. à 5 anos.

50.000,00. Tr: 9107-1459. Tr: 370-0412.

PRocuRA-SE - Moça, pI
dividir aluguel. Tr: 370-
7967.

FIGUEIRA - Vende-se, LANCHONETE - Vende-se,
CENTRO - Vende-se, em industrial, cl 16.000 m'. R$ e sorveteria. Tr: 374-5881.
construção. Tr: 370-7919 160.000,00. Tr:371-6069.
c/Leandro.

,

CENTRO - Vende-se, próx.
RIO. MOLHA - Vende-se, 2 ao Beira Rio, c/132 m'. 1
de mad. cl terreno de.32.8·, qt. suite. Tr: 371-8897.
m2,�R$ 20.OÚO,OÓ. Tr!3](}., \;

" ':� ", r, "

5556.' CENTRO. vende-se, 2 qts.," i-.• 0,'"\ .�:.\
�

..: ,\,"\ ", t �
" ,;

LOJA - Vende-se, de mal.
SANTA LUZIA - Vende-se, Esportivo em Corupá. Tr:
c/480 m'. R$ 10.000,00. 9115-9770.
Tr: 372-1274.

LOJA Vende-se, de
SCHROEDER - Vende-se, cl lingerie. Tr: 9935-8009 ou

�.750m2. Tr:371-5355. , ;371-0031.

Valor R$ 240.000,00
Tr: (47) 9106-8466

TERÇA-FEIRA,3 de Maio de 2005

Rua Donaldo Gehring, t03 - Centro
Fone/Fax: 372-3680

.

e-mail autotecltda@netuno.com.br
site: www.autotecsegurança.com.br

Aulolec Segurança Privada Ltda

A MELHOR INSTALADORA

BAJlBADA
Vende-se 7 alqueires
de terra com 890
metros de frente à
BR 280, próximo da
BR 101, com casa

residencial, luz, água,
Lagoa, etc.
Ótimo ponto.
Escriturada.

;RO:"OBEN�
'", OONSÓRCIO

·

• MAIS. c�ançe: (04 contemplações
mensais.

• MAI'SI (sem taxa de inscrição).
·

• MAIS: (sem fundo de reserva).
• MAiS econômico: (menor taxa).
,. MAIS Prêmi.o: (extra .R$ 31.384,00 prêmio
pontualidade).

• IíIIAI$ flexibilidade:

eguro)
MAIS, MAIS: (confira mais com o

seu Representante, abaixo) .

••• MUITO MAIS:
• Crédi(o para compra de imóvel.

· 'Cbnstruçà'o de galpões, imóvel residencial e
comercial, campo ou praia.
• Para' investidor, capital de giro, construtor.

80.000 00 1.23§2.Q_
90.000 00 1.38960

J.1º�ºQºJºº ..

. 140.000...t.0.;;..,o.O-+-_
180.000,00
200.000,00

REPRESENTANTE: Silver Serviços Ltda
Rua: .João .Januárío Ayroso, 80 - sala 03 - .Jaraguá Esquerdo
FQNE,:S: (47) 37"-8"53 I 9"22-62:;:S3 I 9936-"304

370-3015

Temos o melhor, preço e

todas as taxas de mercado

Córsa Sedan 99
Aq AIOs Te RII Pe

Marea ELX 99

Completo

índice de correção INCC (reajuste anual)confira outros créditos

Ka Basico
2004

,

,

I
,

Palio Wekeend 98

Aq AIOs Lp Te Ve RI�
Palio Fire 2003 4P
Ac Aq AIOs Ve Te

Palio Fire 2P Aq Os

Lp Kit Trofeu OK

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA,3 de Maio de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO rovo 3 '.

20
VEíCULOS

MARREA - Vende-se,
weekend, SX, 99, compL
R$ 18.500,00. Tr: 9981-
8548.

PALIO - Vende-se, 4 pts.
98, cinza. Tr: 8412-8930.

_ PALIO - Vende-se, EX, 99,
2 pts. R$ 12.500,00. Tr:

BLAZER - Vende-se, OLX,
9123-1488.

97, compL CUR, GNV. Tr:
370-4608.;,�,

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

o alto espírito de inovação está

presente no kit de

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

aparência de off-road.

TODA "LINHA DE ACESSÓRIOS
PICK-UP E AUTOMÓVEIS

Prot. De Caçamba pi Pick-up

Bagageiro pi cargas - Santo Antonio

Tapete 'em alumínio Capota de fibra

VENHA CONHECER ESTAS NOVIDADES!

Escapamentos

SIENA - Vende-se, ELX,
01, 16V. compl. Tr: 376-

CORSA - Vende-se,
1737,

sedan, GLS, 00. Tr: 275-
1616.

CONSÓRCIO COMPRO
DE CAMINHÕES,

CARROS E OUTROS
Pagamento em dinheiro

(somente acima de 15 pagas)
Ligue ja cl o último· boleto em mãos
ou passe crédito, saldo devedor,

nome da administradora por e-mail
consorciocornproesterra.com.br ou

Fone. 479972-5588

TEMPRA· Vende-se, 96, R$ 17.500,00. Tr: 275- compL R$16.ooo,00. Tr:

compL R$ 12,000,00. Tr: 0405. 371-3298.

CORSA _ Vende-se,
9109-2185,

sedan, 02, TE, AL. R$
18,500,00. Tr: 9123-
9011.

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

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

KÁ· Vende-se, 98, cfVE, MONOEO • Vende-se,
TEMPRA - Vende-se, 4 TE R$ 11 500 00 Ir: CLX, 95, 'cornp]. Tr: 376-. .,"

1372,
I

pts. ,vinho, compL 2.0. 370-1161,
R$ 11.000,00. Tr: 370-
7483, ESCORT - Vende-se, L,

1.6, rodas esp, 89, R$
TIPO - Vende-se, 95. 5.200,00. Tr: 9979-
ver de. c o m p I. R $ 0605.
9.800,00. Tr: 275-2949.

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

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

CHEVETTE • Vende-se,
89, 1,6, á ale, Tr: 370- UNO - Vende-se, 96, 2 pt.
6525. VE, TE. R$ 8.800,00. Tr:

370-1161,
020 - Vende-se, ou troca
se por Vectra. OH. R$
25.000,00.

KAOET - Vende-se, 1.8,
prata, 96, cf opcionais. FIESTA - Vende-se, 01,
R$ 8.900,00. Tr: 372- GL, 4 pts, prata, compL
1593. R$ 16.500,00. .n: 9102-

1701.
MONZA - Compra-se, 92 ESCORT - Vende-se, FUSCA - Vende-se,
á 94, compL 4 pts. Tr: FIESTA - Vende-se, 97, 4 hobby, 95. Tr: 273-0516. branco, 81. R$ 3.200,00.
370-7812 ou 8815- pts. vermo AR quente, Tr: MONOEO·Vende-se,97, Tr:9979-0394.

'

8680, 9101-8513.

MONZA - Vende-se, SLE, FIESTA - Vende-se, GI,
1.8, 87.R$ 5.500,00. Tr: 00. 1.0, 4 pts, cf AR e

273-0367. pellcula. R$ 9992-5886
ou 370-2468.

MONZA - Vende-se, 93,cf
nota fiscal, compL menos FIESTA • Vende-se, 95, 4

.

AR.Tr: 9916-8927. . pts. R$ 7.800,00. Tr:
9109-2185. •

810 - Vende-se, 98. GNV.
Tr: 9143-4ÓOÓ.

'

�i<Ã :Vênàe-se, 98, cf VE, "-

TE. R$ '11.500,00. Tr:
S10 • Vende-se, cabine 370-1161.

dupla, compL C/. GNV,
Prata. R$ 35.000,00. Tr: KÁ • Vende-se, preto, 02.
9104-6677.

S10 • Vende-se, compL
GNV. prata. Tr: 370-3574
ou 9123-7355,

VECTRA • Vende-se,
GLS, 98, compl, GNV. R$
23.500,00. Tr: 370-3574.

VECTRA - Vende-se, GL,
01, cornpl, cf gás. R$
33.000,00. Tr: 8809-
5519.

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

OOBLÔ Vende-se,
adventure, 04, compL Tr:
9123-7355.

ESCORT - Vende-se,
hobby 94. R$'8.50o,00.
Tr: 370-5094.
ESCORT - Vende-se, ou

troca-se, 98, cornpl, Tr:
372-0230.

TAURUS - Vende-se, LX,
97,

.

rnod. novo, compL
CURo Teto. Tr: �70-3574.

ESCORT - Vende-se, 1.8,
00. 4 pts. OH. TE. R$
16.800,00. Tr: 9967- BRASILlA - Vende-se, 80.
9864. R$ 1.500,00. Tr: 276-

0347.
ESCORT - Vende-se,
GLX, 96. OH, VE, TE. R$ FUSCA - Vende-se, 73, Tr:
9.800,00. Tr: 370-3574. 370-8526.

COMPRO
CONSÓRCIO

r

, I,

Pago em dinheiro,
., m.eI1]9( {}(�ÇO. »: :", ..

Tr. 47435-4,139· .

8405-2739

SDN
compra - vende - troca - financia - novos e usados

íl�iii:iII,®!,ifi+iij®'Dfii+!mtjirn,[,i,il'4,qt1i$Blj,
Stratus comp 96 verde mel, G
Goll.8 (bola) 95 preto G
CheveUe 89 bege A '

Bellna t t.s 86 bege A
Ford Landal em couro 80 azul ' GNV

Voyage 86 verde A
Jeep em couro/dh/frelo a disco 65 Bordo G
Gal Preparado (De Corrida) 97 Azul RS 6.500

Opala SlE compl 89 Verde A
Gol Mll.9 97 Branco G
fusca 77 bege G
fusca 96 prata G.
Omega Suprema GlS top ttnha, compl. 93 azul G
� "�A
Gol 84 branco G
f-lODO Gab. Dupla campo Turbo 84 prata D.
Uno 1.6 comp 93 prata G
Kadelt vd e"tn eU. e dir 93 prelo G
Monza comp .94 cinza G
Monza SlE compl 4p 94 azul G
Santana Quantum Gl compl 94 borda A
Corsa Wlnd Sedan 99 prata G
KadeU SlE 1.8 92 prata G
ford Ma compl - ar cf 27.000km orlu. 01 branco G
Bellna Del Rey CLX 89 verde .A
Florlno 97 azul GNV
f1000 compl cablnada motor mwm 3p 91 branca D

,

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

(&)tJl\iiAo
Faça Consórcio. Émais barato

O melhor negócio é aqui.

Rua' J -

J ' .

sile _

. oao anuano Ayroso, na 80 sala 03 - Jaraguá Esquerdo

(47).unlaocaLcom.br ---- E-mail: uniaosilver@neluno.com.br
371-8153/9122-6233/9936-1304

.... Planos em até 80 meses

.... (03) Contemplações mensais

.... Antecipação de parcelas na

direta ou inversa
.... Livre escolha do veícu
.... Sem juros

ADMINISTRADORAS DE se
Fonte Banco Central
www.bcb.qov.br
0800992345
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FINANCEIRA
V VotoranUm I Finanças

Escor! ai ar/dlr. 98 vermelho R$14.000,00 prata 03 G Galaxl.500
Belina II

Escort c/ar 96 marrom R$ 9.800,00 branco 96 G �:���0�i�re6LSI
Flesta GNV e ar 97 vermelho R$13.500,00 1.0/4P/compl -alc 2003 cinza

Astra Sedam 1.8 GL compl. verde 99 G Apolo GL
Hy••ung Midas 110

Courier compl. 1.0 98 branco R$13.500,00 Ford Ka GL 1.0!ldt ar/q 2002 prata VectraGLS branco 97 G
Gol CL
Verona GLX

Verona LX 91 azul R$ 6.500,00 Gol GIII Plus 1.0/4p Itd/te/rodas 2001 branco Fiesta Berson c/ OH prelo 03 G
Suzukl GSXR
Uno Mille
GoH 1.6

Ka 00 dourado R$ 13.500,00 Aslra Sedan GL 1.B/4p climpl 1999 branco Fiesla Berson c/Ar vermelho 03 G Mon,a Sl
CG 125 THan RS

Ka 97 azul R$ 11.000,00 Palio EDX 1.0/4p.ltd/aq/v1e 1997 prata Blaze.r 2.4 compl + rodas branca 01 G Passai 1.8 lurbo lap
00dgelPolara GL

Corsa Wegon compl. 99 vermelho R$ 16.500,00 1.0/2p básico 1997 vermelho Clio4p cinza 03 G xo:P..��rt:f.nza Sl/E 2.0

Corsa GLS compl. 1.6 97 cinza R$ 15.000,00 1.0/4p Itd/aq/v1e 1997 cinza
Meriva 1.8 compl prata 03 G Corsa Wlnd o�AgnlsdBuQue) Monlag••

2

Corsa Super c/ ar 97 branco R$12.000,00 2.0/2p compl 1995 vermelho
Ka 1.0 c/ opcionais bordô 98 G 0·20 ona"a

Eseort l

S-10 compl. + gnv 96 R$ 21.000,00 Scenic RT 1.6 eompl. azul 00 G TIpo 1.61E

1.8/4p alq di 1996 prata
Ka

Monza GLS compl. 96 branco R$ 12.500,00 Megane RT compl. bege 00 G GolMI
Quanlum Cl

Omega CO lop de linha gnv 95 R$ 18.500,00 Corsa Sedan (mod. Novo, c/a.e/I.e/al) prelo 03 G Saveiro CL
Sahlra NX 350

Corsa Sedan cl ar It.e/al 1.0 preto 00

Saveiro 1.8 2001 Bege Oa.
Veelr. Gl eompl 1998 Branco Gos Aslra Sedan GL compl/azul/OO/RS 25.900,00 Uno EP verde/96/R$ 9.800,00Corsa Sedan 1.6 1997 Pr.I. Ga. Aslra Halch 2p
Corsa Wlnd 4p 1997 Prall Das
Bla,., OlX 2.2 1997 Azul Gas Blazer 2.2 GL compl/clnza/97/R$ 23.900,00 Tipo 1.6 EI clnza/95/R$ 8.800,00 G 1978 Veclla CD comp
Flesla 4p 1997 Vermelho G.. G 2000 Corsa GL W 1.6
Tempra Turbo 1997 Azul Ga. Kldell GL branco/94lR$ 9.500,00
L-200 4p 4,2 1996 Prelo Die Uno EX/Prelo!9BI RS 11.s00,00 prelo G 1992 Corsa Wind 2p
Ver..les4p 1995 Bordô Ga.
Corsa Wlnd 1995 Branco 8as Kadetl Sl/prala/92I R$ 7.500,00

Tempra SV 2.0 comp/azuI/96/R$11.900,00 Omega GLS 2.2 preto G 1993 Corsa Wind 2p
�Ilombl 1995 Branco GaS/GNV

Escorl Hobbr 1.0 1994 Praia Gas Veetra GLS el ar dig/verde/98/R$ �1.500,OO Monza SLE comp azul G 1993 Corsa Halch 1.6 com!
Escorl Gl 1.8 1994 Prata G•• Eseort L 1.6/prala/93/RS 8.BOO,OO Kombi branca G 2003 Gol Plus 16V
Tempra 8V 1993 Azul Ga. Goll.0/prala/94IR$ 7.900,00801 Cl 1.B 1993 Cinza Ga. Escor! 1.6 cl GNV/azuI/88/R$ 6.900,00 CUO LR 1.6 . cinza G 2000 Gol Cily compl
Monza 2.0 eompl 1990 CI.,. Gos
Car,..an 1990 Sordô Gas/ONV Goll.6 el DlI/prata/96/R$11.500,OO F-l000 prela D 19�9 Gol Speclal 2p
Chevelte 1.8 1988 Cinza Ale E5.orll.8 Gl/lzul/91/R$ 6.500,00
Uno 1.3 1987 Branco Ale Gol CL 1.8Ialc/branco/92/R$ 7.500,00 prata G 20Dl Fl000.
0-10.' baú 1980 Branco Gas Vermelho G 1997 Fiesla 4p IFuscal.300 1977 Sege Gas RN 19/compl/bordô/86/R$ 10.800,00
J.op 414 6Ce 1969 Azul Ga. Gol CL 1.6 AA Ibranco/93/R$ 7.800,00 Verde G 1996 Escort GLX VF com'
CG Toda, 1994 Prela 8as CUo vermelho/97/RS 9.800,00 Mille FlreCBX 200 1997 Vermelha Ga. Gol! GL eompllazuV95/R$14.300,00 branco G 2000
Uno EP 4p eomp 1996 Prata Bal verde A 1985 Clio EXP 1.0 16VCO�
Uno SX 4p 1994 BordO Ga. logus 1.8 GI/c/trlo ele./azul/R$ 9.500,00 Peugeol 405 4p eompl!azul/95lR$ 9.800,00
Del Rey 1987 Verde Ga.
Chevl Dl 1990 Branco Gal praia G 2001

Santana Quantum 1986 Branco G.. ParaU 1.6/1zu1/90/RS 6.500,00 BI, el parllda/vormelha/03/R$ 4.200,00 Vermelho G
Monza SLE 1987 Vermelho G••
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Finanças

die

die

gas

g35

gas

gas

gas

gas,

gas

gas

ale

gas
die

gas

gas

4p
CorsaWind 1.0 2p
Escorl GL 1.816V comp.

GolfGt 1.8 compl.

Chevette Junior 1.0

Fiorino Trekking 1.5

Premio CSL 1.6

Fusca 1300

Logus GLS

prata
branco

prata
praia
branco

vermelho

preto

Branco

Branco

Bordô

Vermelho

Verde

Vermelho

Azul

Cinza

Azul

Branca
,

Bordo

Branco

Verde

Azul

VEíCULOS
370..7516

1999,

1998

1996

1996

1999

1995

1992

1993

1992

1996

1991

1979

1993

1994

FIN,ANCEIRA

Ãrduíno
Veículos 371·4225

Prata

Branco

Brânco

Bordô

Prata

Verde

Cinza

."';. ','

03

03

01

00

98

00

01

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1.033 - Baependi

Gol Speclall.0 c/ a.c. 2004

Honda Clvlc 16V 4p compl. Z003

Saveiro 1.6 Ac/GNV Zp 2003

Palio Weekend Sport 1.6 16V compl 1997

Go111.0 1996

Omega GLS 2.2, 4p compl 1995

S-10AC/DH 2.2 1995 Vermelha

Branca

Prata

Branco

Azul
VW 8.150

Branco
VW 13:180 Toco

Azul

00100 Carroceria

02/02 Chassi

Dl/Dl Carroceria

Ranger XL kit ghv+ac+dh 1995 Vermelha

VW 17.210 Truck MWM Dl/Dl Carroceria

Bege

Cinza

Goll.0 2p 1993

Goll.62p 1988

1983

VW 23.210 - 6x2

Branco VW 8.150 longa

03/03 Baú

DO/DO Carroceria

Branco R$ 49.000,00

Branco R$ 62.000,00

Branco R$ 78.000,00

Branco R$ 99:000,00

Branco R$ 123.000,00

Branco R$ 56.000,00

FRONT'AL Veículos,
371·4570 / 376·2895

Corsa Wind gas/4p/limp/desm/aq
CoroUa XEll.8

Corolla XlI16V gas/4p/compl.

R$ 16.800,00

R$ 43.800,00

R$ 53.000,00

Golf 1.6 compl.
Golf 1.6

Ka 1.0 DI AR
Fiesta 1.0 4p
Corsa 1.0 2p
Escort 16V compl
Uno 1.0 2.p

,

Uno 1.04p
D20 gabo D�'pla
Monza 1.8 2p
S10 1.0 4p
Uno 1.0 4p
XR 2.50 tornado

Corsa Sedan 1.6 compl

Corsa Sedan cl dir. hidr.
,

azul

cinza

prata

DO

03

05

Escort Ghja 1.8i gas!límp/des/aqjtrv/al branca 94

'Escorl GL 1.816V gaS/4p/limp/desm .. prata, /97

'Fiesta S�feet 1.0 - gaS/.2MiR,lp/�esm., .�r.a«ca.• , 02

Fusca 1300 todo original bege 69

Gol Mll.D gas/2p/básico branca 98

Kadett GL 1.8 gaslllm/desmtaqjvd/trv cinza 96

R$ 15.30(1,00.,
R$ \:4.500,00

R$ 12.800,00

R$ 11.300,00

R$ 16.800,00

R$ 13.400,00

azul

praia
prata
bege
branco

prata

Vectra dis compl
Mondeo compl + cd

Scenic RT 1.6 compl
Parati 16V gas/4p/limp/desemb/aq
Uno Mille EX4p

prata
verde'

98

DO

vermelho
amarela
branca
preta
prata
vBrmBlha
branca
vermelho
branca
branca
ptala
alui
verde
prata
marrom
yermelha
cinza
vermelha
alui
amatela
cinza
verde
preta

��:��a
azul
vermelha
cinza

2003
1994
1999
1997
1996
2001
2003
2003
2002
1987
1998
1998
2004
2005

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

98/99 azul ae/dh/ve/le/ds/aq/som 2.0 20V
01/01 branco ac/te/ve/rll/dS/dh/aq/pe/al/tn 1.0 16V

'98/98 vermelho aq/ds/lp/vei1e/rll 1.5
01/01 cinza aq/dh/ve/le/ds 1.316V
02/03 verde oq/oc/al/ds/lp/ve/le/pe 1.0
2005 práta klt vlslb•• klt trotéU/qs/ds 1.0
1995 verde completo 2.0
2005 cinza dh/aciklt eletr/pint.metal. 1.0

2005 cinza ac/dh/pint.metal. 1.3

97/98 prata aq/lp/te/pe 1.0

99/99 branco basico 1.0
04/04 cinza aq/ds/v.v 1.0
00/01 preta ae/dh/vei1e/al/re/2ab/rlUpe/abs 1.6
00/00 branco ac/dh/v./te/al/rll/2ab/re/pe/abs 1.6
04/04 cinza te/ve/ds/lp/2ab/cp/de/pe/re 1.4 8v

03/03 vermelho ac/dh/4ab!ve/te/re/lp/dS/bc/rll/pe/cd 2.0 16V

04/04 azul basico 1.0

05/05 prata aq,1p/ds 1.0

05/05 vermelho 1.0

. Temos o melhor pr

Marea ELX
Siena ELX
Palio Weekend
Siena ELX
Palio Fir. 4p

,

Palio Flre
TIpo
Palio ELX
Siena ELX
Corsa Wind
Corsa Sedan
Corsa Clossle
Classe A 160
Classe A 160

, G3 GLX

Gas
Gas
Gas
GNV
Gas
Gas
Gas
Die
Gas
GNV
Gas
Gas

Ka AC + opc branco
flesta Completo Mod Novo vermelho
Fi_sta Mod Novo OH + Opc branco
Ka el ope azul
Focus Sedan eompl prata
Focus Hateh 1.8 completo prata
Fiesta GL clopc + roda branco
Flesta GL cl opc branco
Ka cl opc prata
Hesta 4p cf trlo+rd+opc prata
Fiesta 4p clopc prata
Ka verm

verm

Corsa Sedan Classlc prata
Corsa Hateh cl trlo+rd preto
Corsa 1.6 4p el ope branco
Corsa Sedan mod novo branco
Corsa Sedan branco

Vectra GL completo prata
Astra GL compl branco
Corsa Sedan prata
Astra GL compl azul

Go11.6 Flex 4p .1 opc
Gol compl16V Power

Gol Sport dh+ar
Gol Hlghway dh+ trio
Paratl Sumer completa'

02 Gol 16V eompl
01 Gol Plus 4p
00 Palio Fire 4p kit + AC
00 Palio Weekend dh + trio
98 Palio Week_nd eompl
98 Palio ELX dh+trlo+rd
98
97
03
03
02
02
01
00
00
00

Palio W_ek_nd Adv compl
Palio ELX SODa dh+trio
Palio EX 2p el ope
Palio fOX compl
Clio Sedan cl dh+trio
CUo Expression
Scenlc RXE 1.6 - completa
Clio RT 1.6 compl
Scenic RT 1.6 - completa
Seenic RT 1.6 - completa

99 Honda Civie EX compl

verm

prata
verm

cinza
dourado

prata
cinza
cinza
verm

verde
verde

çlnza
prata
prata
branco
cinza

preto
azul
verde
verde

i
6as I Santana 2000 MI camp Br.o;a

Prata 02 GNV! Vactra 2.0 compl Branco

Branco 02 GNV 1 0011.0 2p Branco

Astra OLS Seda. c.mp Branco 00 GNV I GOI1.6 4p MI comp Branco
,

Branco 02 Gas I Fle.la 1.0 4p Branco

Amarelo 01 Ga. ·1 Biazer OLX Exee. 4.3 Vlrde

Prata 00 Gas !
j Omega CO 4;1 comp Prato

Vermelho 99 Ga. !
, Ome9a GLS 2.2 comp Cinza

Pola CI•••lc 1.8 MI c Branco 99 Gas

CIVEL Com. de Veículos
Rua Bernardo Dornbusch, 881 275-3300
em frente a Caràguã 9909-1209

Siena 1.0 16V ELX compl R$ 23.000,002001

Sportage compl + cr/seguro 05 R$ 49.000,002001

Fusca GL 4p cd/limp/desemb/aq R$ 15.500,002000

Peugeot 306 SX compl + couro R$ 11.500,00
Honda CMc 4p compl Azul

Gra.d Blazer DLX TB Praia

Grand Blaze' DLX 4" Branca

Bra.co

Cinza

1997

Palio EDX 2p vd/trv R$ 11,500,001997

Verde

Azul

Branca

Branca

Brancá

Dourado

Branca

Dourado

Prata
,;;,;: , \�:'"

Bordô

Bordô

Bordô

Branca

99 Gas
Suprema GLS comp

99 Dle
Escort SW compl

99 Dle I Alfa 164 comp

99 GNV! L2DO 414 comp

98 GNV I Varl.nl cf manual
GNV i Suzukllntruder 1400

Rua Prel.Waldemar
Grubba.3121
Bairro Vieiras

Rural Willis 6cc p/ colecionador 70
Fl000 XLT compl 98
Gol Bola 1.oí 96
Renault ello RL 1.6 96
Gol eL 1.6 94
Parali CL 1.6 89
Palio ED 1.0 96
Eugeot 306 1.6 compl 95
Uno 1.3 S 88
Escor! GL 1.8 eompl 94
Escor! L 1.6 ale 93
EscorlL 1.6 92
Escorl GL 1.6 84
Kadett SL 1.8 92
Chevette SE 1.6 ale 87
Monza GL 4p el Irlo eletr 94
Del Rey 1.6 si entrada 24xR$ 209.00 85

Tipo 1.6 IE 300,00 + 36x R$ 328,00 95
Fusca 73
CG Ti!an KS 04

2001
2000

2�02
2003
2.001

2000

1997
2001

1989

1991

1994

1994

2002

Be.e

Cinza

Azul

Azul

Azul

R$ 8.000,00
R$ 32.000,00
R$ 11.300,00
R$ 9.800,00
R$ 8.300.00
R$ 6.500,00
R$ 10.200,00
R$12.500,00
RS 4.700,00
R$ 9.700,00
R$ 8.&00,00
R$ 7.200,00
R$ 3.800,00
R$ 7.800,00
R$ 4.500;00
R$ 9.800,00
R$ 2.800,00
R$ 1.200,00
R$ 1.900,00
R$ 4.300,00

9a GNV

01 O••

98, a••

9a ali

97 GNV

.6 aNV

85 aNV

95 aNV

87 Ga.

96 aNV

83 OI,

74 ai,
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CB 400 - Vende-se, 82.

R$ 2.600,00. Tr: 370-

VOYAGE - Vende-se, 1.6, 3044.

à ale, branco. R$
5.000,00. Tr: 370-6525.

PARATI - Vende-se, 00,
compl. prata. Tr: 8814-
9875.

F4000 - Vende-se, 78, PASSAT - Vende-se, 82.
motor novo. Tr: 439- R$ 1.800,00. Tr: 370-
1092. 1823.

GOL - Vende-se, 98, 1.0. PUMA - Vende-se, GTS,
R$ 11.600,00. Tr: 9982- 80, conversível. R$
5520. 7.000,00. Tr: 9933-6533.

GOL - Vende-se, Cl, 1.6, SANTANA - Vende-se,
90. R$ 6.500,00. Tr: 374- GlS, 91, compl. R$
1117. 7.900,00. Tr: 371-6238.

GOL - Vende-se, 95. R$ SANTANA - Vende-se,
5.000,00 + finane. Tr: 95, 4 pts. cl GNV. R$
370-6525. 15.900,00. Tr: 374-1117.

GOL - Vende-se, 1.0, 96. SANTANA - Vende-se,
Tr: 276-0397 após 20h. Quantum, 1.8, 88, à ale.

Tr: 9146�2794.
GOL - Vende-se, 98, azul.
R$ 12.600,00. Tr: 9979-
5150.

VARIANT - Vende-se, 70,
original, relíquia pi
coleção e exposição. Tr:
371-8678 ou 9993-
5946.

GOL - Vende-se, Cl, 1.6,
90, marrom. Tr: 9412-
2643.

GOL - Vende-se, Cl, 92, à
ale. branco. R$ 7.500,00.
Tr: 372-1231.

GOL - Vende-se, 88, 1.6.
à ale. Tr: 9143-0509.

GOL - Vende-se, 1000. 2 APARELHO - Vende-se,
pt. R$ 12.500,00. Tr: CD, Pionner. R$ 250,00.
275-6720. Tr: 370-1823.

GOL - Vende-se, GLI, 95. PNEUS - Vende-se, 5 pi
prata, 1.8. R$ 11.600,00. fusca cl rodas áriginais.
Tr: 275-6720. Tr: 275-6720.

VENDE-SE-Cavalos

mecânicos, 19.3489 e Nl
12 400 aro 91. Tr: 376-
0759.

BIZ - Vende-se, 03, cl
partida, preta, cl garantia.
R$ 4.500,00. Tr: 8802-
3150.

BIZ - Vende-se, preta. Tr:
370-6525.

BIZ - Vende-se, 03, cl
partida, preta. R$
4.500,00. Tr: 8802-
3150.

BIZ - Vende-se, 98, vermo
Tr: 9991 :8825.

CB 400 - Vende-se, 81.
Tr: 9112-6509 cl Clóvis.

CG - Vende-se, titan,
p r a ta, O 2 I O 2. R/$
4.100,00. Tr: 275-2400.

CG - Cómpra-se, 90 á 97,
ou estrada 97/98. Tr:

372-1580 ou 9995-
1418.

CG - Vende-se, Titan,
125,01, cl partida, vinho.
R$ 3.700,00. Tr: 9973-
0367.

SOM - Ve n d e - se,
CG - Vende-se, Titan, 95.

automotivo. Tr: 371- R$ 2.300,00. Tr: 273-

9172 após 15h. 1988.

SOM _ Compra-se, pi CG - Compra-se, titan,

Uno, à vista. Tr: 372- 125, à vista. 03/02.Tr:

4781. 9123-3246.

GOLF - Vende-se, Gl,
1.8, MI, compl. branco.
R$ 18.500,00. Tr: 371-
8153.

KADET - Vende-se, 96,
compl. R$ 6.500,00. +
prestações. rr: 370-
0954. VENDE-SE - Rodas 150.

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

8809-3544.
lOGUS - Vende-se, Cl,
94. Tr: 9144-8076.

GARElLl - Vende-se. R$
350,00. Tr: 9162-57.19.

HONDA - .vende-se,

Venda e Assítência Técnica em Computadores,
Redes e Períféricas em Geral

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de C
e Leitor de DVD

'Liberte
Maquinas
Digitais

�W��7=r..::xWR.-9!�;,;Y;::;-;.;;>,>,,������;h-::�:,,-_==-="""""

RENAULT(saEU !.I"ioo.""IO !tn�:', R"Ílio P"IO f"h,J�",Çll.origin�,�;�
•.�,·'. Ó'l.r,lço,.

. lado e de "'P' '",�ad", 1í�,;riOl hílUli,Ol, Renlun AIl�"Ii<, 14h
•

(1) Para mais informações sobre preços e condições consulte a sua Concessionána Renault. (2i Lic��éia
. somente para linhas em estoque na Concessionária. (3) Financiamento.Cdc ( Credito Direto ao Consumidor)
dovalor do veiculo + saldo financiado em 12 vezes fixas com taxa cliente prefixada em 0% a.m.+ TAC +.l0F t
boleto bancário, valido para o Scénic Hi Flex '1.6 16V 05/05 Série Limitada. Não está incluso o valorde Pintura
vistado ClioAuthentique 1.0 8V 2 portas 05105, com frete grátis. Não está inclusoo valor de pintura metálica; ( ) KI
Vidors e Trvas elétricas grátis para toda a linha ClioAuthentique em estoque na Ccincessionária.(6) Taxa de Juros ç
paratoda a Linha Scénic, Cíio Expression e Clio Privilége. Ofertasválldas na data de veiculação deste anúncio oU(;j

. os. estoques.Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados e/ou rnencionados são opcionais e/ou refer
.'; específicas: .Modelos, .códiqos e valores estão suieltos a alterações conforme política de comerclallzação da

.

'reserva-se ao direito de alterar as especificações de seus veículos, sem prévio aviso. Preserve a Vida. .Cint
-\- coníuntc com air baqs salvam vidas.

.'

Suprimentos

dream, 97, vermo R$ XT 600 - Vende-se, 04.
1.800,00. Tr: 370-5271. R$ 16.200,00. Tr: 370.

1117.
HONDA - Vende-se, CG

125, 02/02, prata. R$ YBR - Vende-se, 125, 02.
4.100,00. Tr: 275-2400. Tr: 371-1335 ou 9953-

1446.
HONDA 150 - Vende-se,
04, ou troca-se. Tr: 376-
3225.

MOTO - Compra-se. Tr:
9902-4818. AUDI - Vende-se, 1.4,

turbo, 96. R$ 39.000,00.
RD 350 - Vende-se, 88, Tr: 374-1117.

Yamaha. Tr: 8811-2822.
AUDI - Vende-se, A3, 99,

SCUTER - Vende-se, 97, prata, 2 pt. R$ 33.900,00.
preta, cl partida. Tr: 371- Tr: 9969-4207.

8772.
COMPRA-SE - Uno. à

SCUTER - Vende-se, 97, vista. Tr: 8405-9888.
cl partida, preta. Tr: 371-
8772. JIPE - Vende-se, toyola,

bandeirantes.72, à diesel.
TITAN - Vende-se, 02, c/ Tr: 370-0946.

AL. TE. Tr: 276-0397.

TlTAN - Vende-se, 05,
150. R$ 4.000,00 + 15 x

R$' 122,00. Tr: 9154-
4723.

PAMPA - Vende-se, 4x4
licenciada. R$ 3.500,00:
Tr: 372-1274.

PEUGEOUT - Vende-se,
98/99. entrada +

TITAN - Vende-se, ES, consórcio. Tr: 375-0539.
01. R$ 3.300,00. Tr: 370-
9010.

TORNADO Vende-se,
03. Tr: 8806-0803.

SCENIC Vende-se
compl. 02. R$
39.000,00. Tr: 84,14·
2614.

XTZ - Vende-se, 125, 03,
c/ 7000 Km. R$
6.000,00. Tr: 275-2309
ou 9135-8786.

TROCA-SE Carta de
crédito R$ 22.750,00 por
carro. Falta pagar 98
vezes.Ir: 9115-1002.

",

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

Um micro por aluno _

.

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

confiraesta novidade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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371-8772.

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
Tr: 9975-0078.

VENDE-SE LOJA
Vende-se loja no

calçadão, clientela
Formada e estoque.

Aceita-se troca por terreno
ou carro.

Tr: 274-2659 ou

9921-1231.

CARRETINHA - Vende-se, GOL - Vende-se, 98, 1.0.
pi carro. Tr: 9149-2820. R$ 11.600,00. Tr: 9982-

5520.
CARINHO - Vende-se, de

cachorro-quente. Tr: 9117- FOGÃO - Vende-se, 2
2447. bocas. Tr: 9166-6900.

AEROMOOElO - Vende-se,

treinador, cl motor ABC. Tr:

9975-0078.
CÃO - Compra-se, pintcher, FOGÃO • Vende-se, 4
femêa nO 1 ou 2. Tr: 370- bocas. R$ 40,00. Tr: 372-
4461. 3655.

BALCÃO -Vende-se, cl pia
seminovo. R$ 50,00. Tr:

9905-8113.
CÃO· Vende-se, Mastif FORNO Vende-se,
Inglês dourado, macho. Tr: Fischer, cl timer, novo na

V dei 9 370-8228. ex: R$ 300,00. Tr: 376-
BARSA - en e-se,

1952.
livroS, bíblía e Atlas. Tr:

CÃO. Compra-se, pastor
9905-8113. alemão. Tr: 376-1737.

costura Sínger. Tr: 9146·
FORNO· Troca-se, Fischer, 2794.
por microondas. Tr: 9927-

CÃO • Vende-se, chow 2482.
chow, filhote, língua azul.
Tr: 9134-0210.

BATERIA • Vende-se, 2

Nokia 8860. e carregador
de mesa. R$ 50,00. Tr:

9975-0078.

BATERIA • Vende-se,
eletrônica. Tr: 276-3456.

BETONEIRA • Vende-se,
145L. Tr: 274-8636.

FREEZER • Troca-se, TROCA·SE· Mini-system 3
vertical Brastemp, por MÁQUINA· Vende-se, de cd's R$ 694,00 por OVO.

CÃO - Vende-se, chow máquina zig-zag. Tr: 275- costura zigue·zague. R$ Tr: 9164-6784.
chow, filhote, Ifngua azul. 1479. 200,00. Tr: 371·8772.
Tr: 9134-021 O. VENDE·SE • Motor moto

FREEZER • vende-se. MÁQUINA· Vende-se, de bomba, 1000CV, novo. Tr:
CELULAR • Vende-se, 3 Cônsul, 280 L. R$ 250,00. lavar Brastemp, 8 Kg. R$ 9146·2794.
motorola 120 T. R$ 70,00 Tr: 372-3925. 700,00. Tr: 372-3655.
cada. Tr: 370-351 O.

BICICLETA • Vende-se,
GELADEIRA • Vende-se, MESA. Vende-se, oficial

antiga, 48. Tr: 371-9157. CELULAR. Vende-se, Clímax, cl 4 meses de de pin pong. Tr: 370-0992.

BICICLETA _ Vende-se. motorola, V60; R$ 360,00. garantia. Tr: 370-9367.

tem.Tr: 370-1856.
Tr: 273-0267. MESA • Vende-se, de

GELADEIRA • Vende-se, sinuca. Tr: 276-3456.

BICICLETA _ Vende-se. CENTRíFUGA· Vende-se, Cônsul, 280L, branca. R$

masco Tr: 370-1856. de frutas. Tr: 9166-6900. 200,00. Tr: 370-8592.

BICICLETA _ Vende-se, COMPUTADOR - Vende-se,
$ 50 00 T 486, OX 04. cl leitor de CO.

tem. 18 m. R 1 , . r:
Tr:370-1563.9121-7994.

BRINQUEDOS - Compra- COMPUTADOR - Vende-se,

se, e aceita-se doação. Tr: OX4 100 Mhz. Tr: 9975-

370-0987. 0078.

CADEIRA - Vende-se, de COMPUTADOR - Vende-se,

refeição infantil. R$ memória RAM, compl. R$

110,00. Tr: 370-1856. 2.000,00. Tr: 8802-3150.

TV - Vende-se, Panasonic,
cl controle, 20". R$

MÁQUINA • Vende-se, 350,00.Tr: 376-3640.
fotográfica. Tr: 9166-6900.

VESTIDO DE PRENDA •

Vende-se, R$ 70,00, verde
cl branco e armação R$
30,00. Tr: 371-5270 (á
noite).

VIDEO GAME· Vende-se,
MODEM ADSl • Vende-se, play station. cl controle e

novo, na ex. R$. 280,00. Tr: cd's, R$ 250,00. Tr: 9111-
GELADEIRA • Vende-se, 8802-3150. 9900.
Cônsul. R$ 100,00. Tr:
9117-2144. PORTÃO· Compra-se, de VIDEO GAME - Vende-se,

ferro, 3m x 2m. Tr: 372- super Nintendo 64. R$
GRAVADOR· Vende-se, de 3812. 150,00. Tr: 372-3925.
voz, estilo caneta. R$
200,00. Tr:376-3125. SECADORA - Vende-se. 4 VINil· Vende-se, pi piscl

Kg. R$ 450,00. Tr: 9905- na 8 x4 m. R$ 2.000,00. Tr:
JANELA· Vende-se, 2 de 8113. 276-0397 após 20h.
mad. R$ 120,00. Tr: 274-
8636.

CAIXA - Vende-se, 4 de

som, pi banda. R$
400,00.Tr: 370-3008.

SERRA - Vende-se, circular WA LI TA - Ve n d e - 5 e,
mesa de ferro. R$ 500,00. Máster, seminova. Tr:

COMPRESSOR - Vende-se, MÁQUINA· Vende-se, de Tr: 274-8636. 9969-4207.
de ar, industrial, -----�

reservatório pi 200L. R$
2.200,00. Tr: 376-1955.

CAMA - Vende-se, de casal
cl colchâo, Tr: 370-0277. COMPRA-SE - Aparelho de

vapor. Tr: 374-1163.
CAMA - Vende-se, de
solteiro, mad. Tr: 9166- COPIADORA - Vende-se,
69.00. Laser, 4 cores. 5.006. R$'

3.5-00,00. Tr: 370-3ÕÕa.'
..

CO'S.· Vende-se, pi play
station'R$ 5,00 cada e de CROSSOVER - Vende-se,
música R$ 3,00 cada. Tr: Sounstream. R$ 250,00.

Fone: 371-7007

SOM - Vende-se, pi
coníunto, cl 10 ex. 2
mesas, 5 potência. Tr: 370-
4461.

VENDE-SE
MÓVEIS

VENDE-SE
PORTAS E
JANELA DE
ALUMíNIO
COM VIDRO,

JOGO DE JANTAR
Armário com

mesa e 6
cadeiras, ótimo

estado.
Tr: 371-5270

TV - Vende-se, 20", cl
controle, Gradiente. R$
250,00. Tr: 370-9367.

TV - Vende-se, 16",
Telefunken, colorida. R$
130,00. Tr: 370-9367.

Tr: 371-5270

telefonia e segurança

CelJtra/s telefônicas Intelbras

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.·

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

Kit Portão Eletrônico + Interfone

CORREIO DO POVO'7

TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

TEM CULTURA,
E TEM MUITA INFORMAÇÃO!
POR ISSO TODO MUNDO LÊ!

E AGORA, COM APENAS

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

E MAIS COMPLETO DIÁRIO

REGIONAL NA SUA CASA!

•
CORREIO DO POVO

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personaílzada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares lncustríaís
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

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

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
. (Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e lnterfones
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 de imagens

IOt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horst, 104· Vila Lenzi • Jaraguá do Sul • se / email: makefel@terra.com.br • Fone/Fax: (47) 371·7007

" Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"

DEmEml\lES BARmlCUI.ARES
, <

,

Atendimento 24 horas

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

Consulte nossas aferias 275-2124
Augusto Flor
Técnico

,9975-0045

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

1'IAuMIU.

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

,
'

, <

ENCANADOR � ELETRECISTA
, ,

- ADVOCACIA E CONSULTORIA -

LUCIANE MORrAR! ZECHINI
OAB/SC 17.579-B

KARINA GUlOI VALVEROE
OAB/se 18.114

• CAUSAS CíVEIS· FAMíLIA. DIREITO DE PROPRIEDADE

• COBRANÇAS • OIREITO BANCÁRIO E EMPRESARIAL

• CRIMINAL • CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL

• ADVOCACIA EM GERAL

Rua: Guilherme Cristiano Wackerhagen, n" 340 - Saia 01 - Ed.
I Cassinllro Vii a Nova - Jaraguá do SuVSC - Fone' (47) 370-7243

Tr: 275-0690 cf Bruno ou 9917-9859

Rua Gumercindo da Silva, 616 - Centro

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 publlcos, estaduais ou federais, ativos ou inativos).

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 SOLlD WORKS.

Tr: (47) 9145-3229

�
REfRIGERAÇÕES
Consertos e Reformas

Refrigerador, Lavadora, Secadora, .

Lava-louça, Microondas, Freezer, Ar
Condicionado, etc,

TERCEIRIZAÇÃO SERViÇOS FRESA E TORNO

(47) 370-5858
sibimec@terra.com,br

Jaraguá do sul se

POUSADA DREICHE DO AR COM- aenrnparihantas
R� de Peàas eC<roeto. ,

Compactadores de So� )er�ços com �troescavadelfas
Colocação de TuDos de (oocreto Tratores e Esteiras

ReiOOíãO de Roclias Caminnões Basculantes

Drena!em Úlmpres$Ores de k
Pa\iffiellt�âo d l*tas loteamentos (omp�tO$

R: WigullItoMe1l5lill- tine wlJfli 275-1101/9104-2393

Com belas garotas a sua disposição
com meninas novas

Karíne - tora.selos grandes e sex

Sabrina - Loira, estílo ninfeta
Paty - Mulata, bumbum grande

Bruno - Atraente
Milene - Morena clara

Naiane - Morena clara estilo mulherão
Rafael- para homens de bom gosto - 9134-7749

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA
PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS

E CORTADORES DE GRAMA ELÉTRICO.
CONCERTOS E VENDAS DE

BETONEIRAS EM GERAL

275-0052 7J 273-1174Rua Max Whilhem, 786C - 275·2671 / 9922-2925

Dar da� Amiga�
A cada encontro uma nova emoção

Lat, Wollgang Weege, s/n" à 1500 I11ls, do Parque

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




