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MENOS 3%

Conta de luz cai com o

fim da taxa "anti-apaqão"
- PAGINAS

N° 5.131 I R$ 1,25

• Quinta-feira
de sol, nebulosidade
variada, sem previsão
de chuva

• Quinta-feira
de sol, nebulosidade
variada, sem previsão
de chuva

FISIOTERAPIA

Unimed_ Seu Plano; SuaVida

3702200
www.ulnimed.com.br

Postos não repassam já aumento da gasolina
Enquanto o aumento do diesel já começa a aparecer nas bombas, os donos de postos de Jaraguá e região aguardam pelo reajuste da gasolina das revendedoras: 0,7%. - PAGINA4

MUSICOTERAPIA

Ex-cobrador de ônibus, O ala Valdin,da Malwee,ensaia
com o cavaquinho em casa para relaxar entre um jogo e

outro. Vice-artilheiro da Liga Nacional, joga sábado
Contra oVasco. _ PÁGINA 7
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Dólar chega a R$ 2,46 e ��xe
.

;:I�,\�.; ,'�l

com os exportadores da região I" - ','

Melhor do mundo no futsal, Falcão faz fisioterapia' As empresas que vendem no Exterior já perdem 20% e��;i ,.:i,:
para se recuperar de uma pancada na virilha. Ele não rentabilidade e algumas vão suspender negócios

'

joga sábado, mas garante que segunda-feira estará na temporariamente. A moeda americana deverá cair

quadra contra o Intelli. _ PAGINA 7 aindamais. - PAGINAS

COMÉRCIO

Lojistas não conseguem se

adaptar às exigências fiscais

Comerciantes da região estão preocupados: a,
. Secretaria da Fazenda não abre mão do prazo para a

-instalação de máquinas que soltem ao mesmo tempo
comprovante do cartão e nota fiscal. - PAGINA4

NÃO PÁRA DE CAIR

371-4311

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA.5 de maio de 2005OPINIAO

Apelo ao bom senso
Um gesto imprudente de

pessoas destrói em segundos
"11 o que a sociedade levou

séculos para construir. Da
mesma forma, uma frase

impensada, dita em momen

to impróprio, pode destruir
o trabalho de uma comuni

I1II dade inteira. Algumas
ações são frutos da ignorân
cia, mas outras são cons

cientemente executadas

para semear a discórdia ou

para prejudicar. Há uma

infinidade de casos desta

natureza, mas que passam

"desapercebidos" justa
mente por serem de mau

agouro. A campanha contra

a violência no trânsito já
encontrou oponentes, que

profetizaram o fracasso do

pleito.
Seria apenas triste se

não fosse preocupante a

atitude de alguns meios de

comunicação que desde
nharam a união de dife
rentes setores da sociedade

FRASES

no combate a essa praga
que vem ceifando vidas. Ao
afirmar que a campanha
não dará resultados porque
os motoristas são ruins e não

obedecem as leis, assim

como os pedestres, subes
tima a inteligência da

população. Pior, relega a

capacidade da sociedade de
enfrentar e vencer os

especialistas em planeja
mento urbanos, editoriais
pedindo providências fize
ram parte da estratégia
cr iada para pre-ssionar as

autoridades e a comunidade

para tentar, pelo menos,

atenuar o caos instalado. As
estatísticas alarmantes e as

cobranças sistemáticas do
jornal resultaram na criação

� Uma frase impensada, dita em

momento impróprio, pode destruir o
trabalho de uma comunidade inteira I

desafios, deixando como

única opção o fracasso. São
derrotistas. Abusam da
mediocridade e pregam o

apocalipse, sem nenhum
remorso de consciência.

Há meses o Correio do
Povo decidiu dar destaque
aos acidentes de trânsito de

Jaraguá do Sul e região na

primeira página. Fotos

chocantes, entrevistas com

familiares das vítimas e com

da "Força-tarefa" e na

decisão dos postos de
combustíveis de não vender
bebidas alcoólicas entre 23
e 6 horas.

Na esteira da coris

ciência surgiram as comis
sões de Trânsito e de

Educação no Trânsito. A
CMC - maior empresa de

publicidade da cidade - se

colocou à disposição para
realizar os programas e as

propagandas institucionais.

Ora, se toda a sociedade
está empenhada em contri

buir, porque os fariseus

apostam na derrota? A frase
dos profissionais de im

prensa equivale a deixar de
tratar as doenças, já que a

.

morte é inevitável a

qualquer ser vivo. É muita

irresponsabilidade, para
mantermos o nível.

Se os motoristas são

ruins e não respeitam as

leis, assim como os pedes
tres, a solução está na edu

cação para o trânsito, na

conscientização deles no

processo, e não no aban
dono da luta, nos conde
nando á morte nas vias

públicas. O Correio do
Povo aposta nos resultados

positivos da campanha
contra a violência nó trân

sito e está empenhado em

ajudar a reduzir a estatís

tica, que tanto nos enver

gonha e entristece.

"0 Brasil deveria fazer mais do que tem feito pela Argentina':

• Domlnlstro das Relações Exteriores,C!:elsoAmorim, surpreendendo a todos depois que o governo argentino resolveu "endurecer"as

relações cpm o S'rasil.
- ,
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I Fatos & Pessoas

Paulo Bauer está fazendo
tontas na ponta do lápis

o deputado federal Paulo Bauer está
numa "encruzilhada política': Ele ainda
não saiu do PFL, mas não percebe por
parte das lideranças partidárias
qualquer gesto para mantê-lo na frente
liberal. Pelo contrário: Bauer soube

pelos jornais que o partido escolheu o

prefeito de Lages, Raimundo Colombo,
candidato ao Governo do Estado. Em
outras épocas, Bauer no mínimo teria
sido comunicado pessoalmente. No PFL,
o deputado enfrenta também o

problema do número de votos que 0_
partido terá de fazer para eleger seus
federais - coisa de 600 mil. Ou seja, ele
teria que fazer algo em torno de 130
mil para garantir a reeleição. É muito
voto. No PSDB, as contas são diferentes.
Com cerca de 75 a 80 mil votos, Paulo
Bauer pode ter sua cadeira no

Congresso. O problema é que tucanos

de alta plumagem andam piando alto
contra a entrada de Bauer no partido, já
que consideram que "antiguidade é

posto" dentro do ninho. De qualquer
forma, uma data parece estar posta: 19
de junho, quando se realizam as

convenções municipais do PSDB.

Fernando Bond

Vai ou não vai?
o governador Luiz Henrique deu um

nó na Casa Militar e na Secretaria de

Articulação Internacional com a tal

viagem à China. Primeiro, adiou a missão
econômica catarinense prevista para
este mês, para poder se engajar na
comitiva do vice-presidente José

Alencar, que vai à China no começo de

junho. De repente, não era mais nem

isso nem aquilo: simplesmente
suspendeu tudo e resolveu ir para os

Estados Unidos. Vai criar uma certa

frustração em empresários de Jaraguá e

Joinville que tem unidades funcionando
na China. Mas ele promete que aparece
por lá no segundo semestre. A conferir.

Pinhão com voto
Não são poucas as pessoas de Jaraguá e

região que estão se preparando para ir
Festa do Pinhão de 20 a 29 deste mês
em Lages. Pois podem se preparar para
uma "overdose" de propaganda eleitoral,
por conta do prefeito Raimundo
Colombo, futuro candidato do PFL ao

Governo do Estado. O investimento na

festa é pesado e só na programação de
shows dá para sentir que a campanha
começou: os sertanejos Chitãozinho &
Xororó e Bruno & Marroni, o som pop/
rock de Nenhum de Nós e Capital Inicial,
Sandy & Junior e Zeca Pagodinho. A
previsão é de que o Parque Conta
Dinheiro vai receber 300 mil turistas
durante 05 dez dias.

I
Bom exemplo
Jaraguá do Sul está dando um banho de

agilidade em Blumenau no que se trata de

ações comunitárias para tentar diminuir os
acidentes de trânsito. Enquanto aqui foi
acertado ,um Ajuste de Conduta
imediatamente aceitos pelos donos de postos
de gasolina para proibir a venda de bebidas
alcoólicas à noite, na vizinha cidade a coisa se

enrola pelos escaninhos legislativos. Projeto do
vereador Nagel Marinho aguarda ainda

parecer da procuradoria geral do Legislativo.

Expedicionários
Hoje é Dia do Expedicionário, mas em Jaraguá
do Sul as principais homenagens ficam para a

segunda-feira, dia 9, que é o dia seguinte ao

fim da guerra na Europa. Atendendo a um pe
dido do comandante do 620 Batalhão de lnfan
taria, coronel Fernando Goulart, o presidente
da Câmara, vereador Ron,aldo Raulino, vai
fazer uma sessão solene em homenagem aos

"pracinhas" de Jaraguá do Sul, Guaramirim e
. Corupá. o Exército Brasileiro comemora 60
anos da participação da FEB (Força .

Expedicionária Brasileira) na 2" Guerra Mundial.

São Francisco
A partir de semana que vem os donos de
terrenos de posse em São Francisco do Sul

começam a se movimentar para regularizar a
. escritura definitiva. Hoje às onze da manhã o

Congresso promulga a emenda constitucional
46, a emenda constitucional 46, que permitirá
a legalização dos terrenos.

fbond@ibest.com.br
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SUA OPINIÃO

Mãe, um cuidado para
'todo o sempre ...

Heroína e protagonista incomparável do elevado teorl
histórico de nossa memória dispõe-se campeã digna da�
sobrevivência humana através da simplicidade de sua alma I
viva e generosa, em seguir, avante, despojada de grandeza:!
artificiais. )

Mãe, sua imagem materna entranhada de várias cultur�
e sucessivas gerações, compõe-se de mil traços e matize'!'"
concentrando em seu perfil a transfiguração da elevadaane
diante da qual, nenhum artista conseguiu reproduzir ou1
esculpir com perfeição a pródiga composição, do verdadeiro�
mestre.

Em um dos livros da ciência logosófíca, em que o autor e

pensador Carlos Bernardo Gonzalez Pecotche trata sobre o

aperfeiçoamento das condições humanas, discorre que "lliI
natureza feminina está contida grande parte dos mistérios queo,
homem deverá descobrirpara alcançar sua ascenção aos domínio,
da sabedoria" (Pecotche, 1992), elevadas as condições fíSica,'
e sensíveis do conhecimento transcendente, em ambal'
naturezas.

Mãe! Sob seumanto vivo e generoso e em seu seio vittuo!O,1
vem perfilando-sem preconceitos e sem limitações, fracO! e!
bravos, sem distinção, apenas com a potência doadonj
seu amor verdadeiro. . :

O que importa é o tesouro que embala na constânchj
sua essência, no registro permanente dos tempos que vemel
vão encarnadas nas figuras da avó, da bisavó e das tatarasá
e, também, dos que virão nas futuras gerações; da filha,aa
neta, da bisneta e das tataranetas. assim, dentre as conquistai
humanas, oculta e vitoriosa, caminha discretamente em

quaisquer sociedades culturais do mundo.
Por isso, mãe, entre tantas razões, posso sentir que ao

recordá-la, recordo também, toda a minha vida e, então,
acode à minha mente uma visão cósmica, efervescenteqel
mescla ao mesmo tempo um sentimento de felicidads e F
gratidão ao reconhece-la como <jl principal tecelã doafelo c

humano, e que tecerá sempre, muito embora, esquecidanall
inconsciência órfã da humanidade, continuas guardiã ao 2

.

valor transcendental de seu papel.
Solenemente e humildemente solicito ao regente OI,

todas as leis universais a possibilidade de que omundo matemo,

fonte natural de novas vidas, imprima commaior profundidsi
as virtudes, de constância, de respeito e tolerância, nOI

sentimentos de seus filhos inconscientes. Para que entendam (

para sempre que está na simplicidade de sua sabedoriasera
mais elevada representante da inspiração divina e, portanto,
está em seu coração de mãe a responsabilidade transcendentl
de nossa existência.

Respeitar tal hierarquia significa compreender a mis!ão

superior das leis de conservação e renovação que fund'�menm
a estabilidade do equilíbrio e da harmonia na criação, íntima
homenagem concedida pela lei de deus.

A todas as mães, e em especial, às que atentamentl (

colaboram na edificação de uma humanidade mais feliz, um

abraço afetuoso para todo o sempre.

Gloria Nunes de Mendonça Fernandes, estudante a1

Logosofia

Mais um gigante é Tombado I

Alvino Hamburg, cidadão jaraguaense, participante coJ1\O

soldado na 2ª GuerraMunidal dando sua parte na constr�çáO�
pazmundial nos deixa. A Fundação Cultural de Jaragua doS
teve a felicidade de estar presente no ato registrando moment�
não de sofrimento mas de emoção, alegria e conseqüentemente
saudades de quem deixa exemplos de vida.

O maior exemplo para esta cidade que Alvino Hornbu�deixa é que os homens precisam lutar pela felicidade, a sua r

defender a paz em campos italianos.
I'

Quando homenageamos os "pracinhas" em fevereirope�
60 anos da tomada de Monte Castelo, fiquei emocionadoellle
senti insignificante perto desses gigantes. (

A cidade deve reverenciar seus grandes homens e a cultU�
foi até lá em Rio da Luz se despedir de Alvino Hornburg·o
toque do silêncio, executado pelo soldado do 62º Batalhá� :
Infantaria, fez calar a todos que mais um homen " fora de se�e (

nos deixa.
.

Ariovaldo Xavier dos Santos, diretor-Presidente
ai

I

FundaçãoCultural

pO II i
Os textos para esta coluna devem ter, nomáximo, 55 linhas, de cor

'tO�
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direi

oi
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

com

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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�S�IC� �M����CAA��----------------------------------------------------------�
l PrólC'imo passo' ,

'>

bepois de conseguir as assinaturas

hecessárias para ser protocola�o, o
Iprojeto que p�oíbe a c.ontrataçao de

i arentes - ate o terceiro grau - nas
I �dministrações públicas de Jaraguá do

I!UI
segue para a Comissão de

Legislação, Iusttça e R,edação Final, que

define sé atende ou os preceitos
'II constitucionais para ir à votação.

1\ A vereadora Maristela Menel (sem

,J partido) preside a comissão, o vice é o

I,: líder do governo,Ruy Lessmann (PDTL
fi

e Pedro Garcia (PMDB) é membro. Todo

�l o poder, está c,om eles.

"�--------------------------------------------------------------�--------------�--------------------�--------��
1

� Sindicato
A Assembléia Legislativa realiza no

próximo dia 12, a partir das 18 horas,
sessão solene em homenagem aos 50
anos de fundação do Sindicato dos
Jornalistas de Santa Catarina. Na

oportunidade, acontece o lançamento
do' livro "Jornalismo em perspectiva';
organizado pelos professores Rogério
Chistofeletti e Maria José Baldessar.
Para comemorar o cinqüentenário, a

entidade sindical preparou uma série
de eventos, entre eles palestras com

jornalistas renomados, exposição
fotográfica e debates com profissionais.

'� Na fila
Apesar dos anúncios de transferência
de recursos da Câmara de Jaraguá do
Sul para clubes, associações, entidades
e hospitais, oficialmente, nada está
concretizado. As propostas ainda não

passaram pela Mesa Diretora da Casa.
Aliás, também o contrato com a RBN

TV, para a transmissão das sessões,
não passou pela Mesa. Segundo
fontes, as ações, se realizadas, estão
irregulares e poderão trazer prejuízos
aos responsáveis. Por que não

regularizam a situação? Certamente
não há votos contrários.

� Perigo
o deputado Dionei da Silva (PT)
confidenciou a interlocutores da região
a preocupação com a possibilidade de
não se reeleger. E não é pra menos.

Além das brigas das alas, há as disputas
de vaidades, que vão lhe tirar votos.
Dionei se revelou um grande
parlamentar. É um político de quem se

pode discordar, mas não questionar a

natureza de propósitos na opção pela
vida pública. Todavia, ultimamente tem

demonstrado complacência com

irregularidades e outras casitas más. O

perigo existe.

� Alerta
A decisão do Procón de Jaraguá do
Sul em divulgar a relação dos preços
dos combustíveis nos postos da
cidade merece todos os elogios. Aliás,
o coordenador Juliano Nora está de

parabéns pela coragem e seriedade.

Todavia, experiências em todo o Brasil

comprovam que combustível barato
é sinônimo de adulteração. A fiscalização
deve atentar para a qualidade dos

produtos comercializados também, e
não somente para os preços. Os

consumidores, com certeza,
agradecerão.

1
)

�,

"(
','

)

)

'1.)

COM DINHEIRO DA CAIXA Assembléia realiza audiência
do Orçamento Regionalizado

·1

Prefeitura assina hoje convênio
,

)

para atualizar o Plano Diretor
I

., ri

As reuniões ocorrerão na semana de '.

6 a 10 de junho, sempre às 14h.Além ;
de Joinville, no dia 6 também será

realizada audiência em Lages, com 1

representantes dos municípios de 1

Lages, São Joaquim e Curitibanos.
No dia 7, o encontro acontece em 1

Rio do Sul reunindo, além deste .:;

município, Ibirama e Ituporanga, )
Outro em Caçador, envolvendo as, !

cidades de Caçador, Canoinhas �Jl
Videira.No terceiro dia, em Itajaí, a;
reuniãoenglobará as reivindicações

1de Itajaí, Blumenau e Btusque. Em

Joaça�a,. a reunião é voltada, para "Concordia,Joaçaba eCamposNovos.
No dia 9 de junho, em São José, 'Iestarão reunidos todas as cidades da

, 'Grándé Flo't1lfuópolis e, eili�]{àf:kc'lS I
se encontram partioipantes-das jcidades de Xanxerê, São Lourenço
do Oeste e Chapecó. No último dia
de encontro, 10, estarão reunidas em
Criciúma as cidades de Laguna,
Criciúma, Araranguá e Tubarão. Já
em São Miguel do Oeste, serão
representantes de Maravilha, São

, MigueldoOeste, Palmitos eDionísio
Cerqueira. '

]OlNVILLE - A Assembléia

Legislativa realiza, na próxima
segunda-feira, uma audiência pública
em Joinville para debater as

prioridades para serem incluídas no

orçamentodoEstadodopróximo ano.
O encontro, aberto a comunidade,
vai discutir os investimentos,
necessários para três municípios:
Joinville,Mafra e Jaraguá do Sul, que,
serão incluídosna cotadoOrçamento
Regionalizado. A audiência será às

14h,mas aindanão tem localdefinido,
o quedeve acontecer até sexta-feira.

O Orçamento Regionalizado é

um projeto de autoria do deputado
federal Carlito Merss (PT) quando
ainda era deputado estadual,
aprbVàâê;,peltrAs'sé'h'l})IEili:tegiSlàtiva

.

em 1998.A intenção é permitirmaior
participaçãopopularnas decisões sobre
a aplicação dos recursos públicos.

O calendário do Orçamento
Regionalizado para este ano foi

aprovado terça-feira emuma reunião

extraordinária da Comissão de

Finanças eTributaçãodaAssembléia.
Conforme o calendário, duas equipes
se dividirão para debateroorçamento.

ROLlNA TOMASELLI

Instituto vai prestar
I (�nsultoria durante
dez meses, através

I

I �e equipe técnica
, I

'

,I

I ]ARAGUÂ
DO' SUL -� A

, P efeitura assina hoje um convênio'

I, C m � ��a� (:nstit��?,�:ra�ileir� ��II Pldll).InlstraçaoMtlriicipal) para \l-
I

�etruari O' Nano"Ditetor de"I

rg�nização Físico-Territorial'ao, tatuto da Cidade. O'município
" t�m R$ 120 mil' á fundo perdido
, (através da'Caixa Econômica

�deral) para fazer o trabalho. A
c�ntrapártida da Pref�itura é de
2P%· A assinatura será às 15h, no

lbinéte da,
'prefeito Moacir

ertoldí. . '

O convênio, feito por
I termédio: do Crea '

e do
I iinistério das Cidades vai, .

rmitir ao município iniciar os
tjabalhos de revisão e atualização
�o Plano para adaptá-lo ao

, �statuto. A medida é exigência
.

'uma LeI Federal, que obriga os

'llUnicípios brasileiros a fazer as

Toaptações até li d�"ou't'ubro de

�006, segundo uma norma do
oncidades (Conselho Federal

,as Cidadesh que regLilariz<,l. todo
processo.
Pelo convênio, omunicípio terá
nSultoria do Ibam, através da'
nsur (EscolaNacional de Serviços

Cidades como Jaraguá do Sul vão ter que se adaptar a uma "nova ordem urbanística"

Urbanos), do Rio de Janeiro. O
instituto vai colocar à disposição da
Prefeitura, durante dez meses, uma

equipe de especialistas, formada
por arquitetos, consultor jurídico,
consultor em organização e um

consultor em estratégia para
audiências públicas. A equipe será
coordenada pela arquiteta e

urbanista Hélia Nacif Xavier,
mestra em engenharia de

produção planejamento urbano e

regional.
O Núcleo' Gestor da

.

Prefeitura, que vai reali, r O

trabalho, é formado pelos técnicos
de Gerência de Planejamento,
Clarice Coral, Hélio Tomio, Sônia
Günther e Osmar Günther, que
será o coordenador técnico. O

grupo terá ainda a coordenação
política-administrativa do

engenheiro Afonso Piazera Neto.
Também foram criadosmais de dois

grupos, o apoio técnico, formados
por funcionários das secretarias,
representantes de instituições e

entidades domunicípio.
Além das ações de

sensibiliaação, mobilização e

capacitação dos grupos e

comunidade, estão previstas cinco
oficinas técnicas com o Ibam e a

realização de audiências públicas.
A ênfase dada pelo Ministério das
Cidades é de que se faça um Plano
Diretor Participativo adequado à

"nova ordem urbanística",
conferida pelo Estatuto da Cidade.
Também serão realizadas reuniões
com associações de moradores a

partir de julho, programadas pelo
Núcleo Gestor, para mapear dados
e informações sobre a realidade
urbana e rural. Carlito Merss foi o autor do projeto do Orçamento Regionalizado

I

�BGE e CNM divulgam pesquisas simultâneas sobre o PIB
I' ,

'

I

il ]ARAGUÁ DO SUL - A

�portagem publicada ontem no

�OIn:eiO
afirmando que Jaraguá dou e a id d

I

CI a e com o maior PIB
er capit da o Estado gerouontrovér '

A'sias, I.nformação foi
passada na terça-feira através da
ssessOria d '

'

1 \ I
e unprensa da Câmarae vereador '

o
es, que informou que

� vereador Afonso Piazera Neto
��em partid )
rev I

o usou a tribuna para
rnl

e ar que a renda per capita nounIcípi I
'

, o a cançou R$ 20.405 00
ioano. "

e, dentro destas, Jaraguá do Sul
I Segund
fForrn -

o, o vereador, a tem D maior PIB per capita. Já o

urna �çaOécorretae tem por base estudo do IBGE utilizou todas as

JCo Pf qUIsa realizada pela CNM cidades catarinenses e não só as� n edera -

NMUnicí' )
çao acionaI dos dez de maior PIB. Por isso o

pIOS e não pelo IBGE, como destaque foi para São Francisco do

NOTA DE AGRADECIMENTO
E CONVITE PARA CULTO

.i
o Correio divulgou ontem. Já a

pesquisa do IBGE, também

divulgada na terça-feira e

publicada em veículos de

comunicação do Estado, cita São

Francisco do Sul com omaior PIB

Sul, que em PIB absoluto não está
entre os dez primeiros municípios.

O levantamento do IBGE foi
• Para o presidente da

,
CNM, Paulo Ziulkoski, o
fato de se ter dois, estudos
sobre PIBs praticamente
simultâneos "traz mais
dados e permite

realizado entre os anos de 1998 e A família enlutada da querida Margid Ouve

Gneipel agradece a todos que enviaram flores e

acompanharam esse momento de tristeza e

agradece ao corpo de bombeiro, polícia militar e
ao hospital São José e ao Pastor Samuel Verdim

pelas palavras de conforto e convida para culto
em memória que será realizado Domingo dia 08/
05 às 08:30h na Igreja Evangélica Luterana
Emanuel na R: Guilherme Hering,Sl Centro, próx.
Farmácia Barufi.

2002 e executado em' parceria
com· a Secretaria de

Planejamento do Estado. De
acordo com a análise, Jaraguá do
Sul apresentou um PIB crescente

no período. Em 1998, foi de R$
1,318 bilhões; em 1999, de R$
1,393 bilhões; em 2000, R$ 1,684
bilhões; em 2001, R$ 1,905 bilhões;
e em 2002, R$1,976 bilhões. Nesta
pesquisa, o maior PIB do Estado
ficou com Joinville, seguido de

Florianópolis e Blumenau que

ocupam o segundo e terceiro

lugar, respectivamente.

per capita em Santa Catarina. O
mesmo estudo traz Jaraguá do Sul
com o quartomaior PIB do Estado.

O desencontro de informações
'se deu, explicou Piazera, pois a

CNM tomou por base as cidades
com os dezmaiores PIBs do Estado

enriquecer as análises':

• Segundo ele, "o estudo

do IBGE tem um enfoque
mais setorial, para as

capitais e regiões. Já o

estudo da CNM tem

enfoque mais

comparativo e .local" A familía enlutada.
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CORREIO ECONÔMICO
o PIB"estatístico" e a realidade
Ainda os números da pesquisa IBGE de 2002: Jaraguá do Sul está em

97° na lista do PIB (Produto Interno Bruto), ou seja, está entre as cem

cidades que mais produzem no País. Perde no Estado para Joinville

(que ficou em 32°), Florianópolis (61°) e Blumenau (65°). E fica à
frente de Chapecó (99°). A pesquisa do IBGE mostra também que os

municípios brasileiros que recebem royaltes do petróleo ou então

que têm portos bastante movimentados (como São Francisco do Sul
e ltajaf) estão subindo rapidamente na lista do PIB, estes últimos graças
aos recordes de exportação.Mas estatísticas são frias: o que importante
é como este PIB é realmente dividido entre a população e, neste

aspecto, não basta apenas dividir o valor do produzido pelo número
de habitantes. É preciso saber se o dinheiro chega ao trabalhador e às
famílias. Neste aspecto, Jaraguá está na ponta.

c

j
I'

()

Weg argentina
A fábrica de painéis
elétricos da Weg em San

Francisco, na Argentina,
atingiu o faturamento
recorde de RS 3,45
milhões em 2004, um
crescimento de 38% em

relação ao ano

anterior.Terceira unidade
industrial da Weg na

Argentina, a fábrica de

painéis começou sua

operação em 2002, já com

um faturamento

expressivo de RS 2
milhões.

Diferenças
o Banco Central Europeu
decidiu manter a taxa básica
de juros da zona do euro em

2%, citando o fraco crescimen
to econômico. Os analistas
consideram que a autoridade
monetária européia não subirá
os juros até que a retomada da
economia da zona do euro

tenha se consolidado. Na terça,
o Federal Reserve (banco
central dos EUA) elevou a taxa

básica de juros em 0,25 ponto
percentual, passando de

2,75% para 3% ao ano.

1J

O'

o

B:

o,

Devagar
Meta A inflação de um bom sinal
Para 2005, a meta da Weg é ontem: o índice de Preços ao
ultrapassar a marca de RS 4 Consumidor (IPC) do município
milhões, um crescimento de de São Paulo, calculado pela
19%. Os principais mercados Fundação Instituto de Pesquisas
atendidos na Argentina são Econômicas (Fipe), registrou
o de extração de petróleo e em abril aumento de 0,83%,
gás natural, grandes abaixo dos 0,98% da prévia
cereaJistas, mineraçáoe, ar anterior e acima dos 0,79% de

comprimido.
'

março. Já é 'alguma coisa.

"O ;,' 0","', ��rmrm!@rWle!@c!aWlc@ao!@@MÍj@o!@rnWlal@comr@re!@ioWd@oilliPruov@ow'cruo@m!@.bmr

Educa r pa ra a PAZ

Educar para uma cultura de PAZ é
COLÉGIO MARISTA lutarcontra a discriminação, a fome,

fi;i{.jijiiili a rrusena, a violência, a

dependência química, a exclusão social, ... Significa
comprometer-se com a promoção dos direitos humanos,
respeitando a diversidade.

Escolas, ONG's e centros sociais cumprem papel
furidamental no sentido de favorecer a prática
sócioeducativa, pautada na participação, no diálogo e na

,

vivência da democracia. Crianças, adolescentes e jovens
, se sentem promotores da Paz quando incluídos no

processo de transformação social, por meio de projetos
e trabalhos cooperativos.
Desta forma as escolas maristas e centros maristas de
assistência social representam espaços privilegiados no
processo de formação e de educação para a cultura da

paz e superação dos conflitos, possibilitando
sensibilização, percepção, conhecimento, reflexão,
valores e atitudes capazes de provocar a conscientização,
a mudança, a solidariedade e a transformação do indivíduo
e da sociedade.

"Felizes os que promovem a PAZ"

COMBUSTíVEIS

Óleo diesel tem aumento, ma
preço da gasolina é mantido

MARIA HELENA DE MORAES

.... Donos de postos
não foram avisados
ainda do reajuste
pelas revendedoras

}ARAGUÁ DO SUL - Os donos
de postos da cidade ainda não

repassaram o reajuste de 0,7 %

para a gasolina, mantendo os

preços pelo menos mais uma

semana. Mas o preço do óleo
diesel já aumentou em algumas
bombas. O reajuste do diesel é
de 2,33%. A manutenção do
valor antigo é só até que acabe o

estoque. O gerente do Posto

Marcolla, Sandro Fripp, disse

que o reajuste será repassado
assim que nova compra for feita
na distribuidora da Texaco, em Postos de combustíveis de Jaraguá do Sul ainda não repassaram o reajuste do preço da ,gasolina
Araucária. Por enquanto, o

Posto Marcolla está vendendo a

gasolina a R$ 2,39 e o diesel a
R$1,66.

No posto Cidade o gerente
Giovane Becker informa que o

preço da gasolina vai continuar o
mesmo (R$ 2,43), mas o diesel
aumenta ainda esta semana.

"Está em R$ 1,76 e vaiaumentar

de R$ 0,06 a R$0,07", explica

Becker. Segundo ele, o reajuste
do diesel foi acima do esperado e

o da gasolina muito pequeno para
ser repassado ao consumidor.

O gerente diz que esse

aumento pegou todos de surpresa
'e que um reajuste no preço da

gasolina poderia desagradar os

clientes. "Infelizmenté não

somos mais avisados do aumento
com antecedência, como era há

uns anos, quando os reajustes
eram bemmaiores. Agora, ficamos
sabendo do reajuste somente

quando vamos comprar mais

combustível", explica Becker,
que' abastece o pcs to na

distribuidora da Petrobras de
Guaramirim.O posto Pérola
também está repassando apenas
o aumento do diesel, que desde

terça-feira está custando R$ 1,79.

A situação é a mesmie f:

outras cidades da região, exce;

noLitoral. O reajuste dagaso�
ainda não foi repassado e o die�
subiu de preço nos postos �

.

renovaram o estoque a pr�1 J

novo. O último aumentei
I

meses, massó para os produtOiill ri

Pétrobras, quando 'o reajusteií I)

na ordem de 1%.

Comerciantes ainda não têm solução- para cupons dos cartõe!
}ARAGUÁ DO SUL- Depois que

fiscais da Secretaria estadual da
Fazenda prometeram cobrar dos
comerciantes da região a instalação
de equipamentos que emitam

cupons fiscais diretamente das

compras com cartão de crédito, os
comerciantes decidiram pedir
apoio ao deputado estadual Dionei
da Silva. Dionei prometeu
procurar a Secretaria estadual da
Fazenda para pedir um prazo maior

de adaptação. A fiscalização vai

começar depois do Dia das Mães.
O comerciante Wanderlei

Pasold explica que esta briga é

antiga. "Começamos a debater o
assunto em 2002, mas ninguém
quer ceder", disse. Ele explica que
a mudança não depende apenas
da boa vontade dos comerciantes.
"As operadoras vão ter que
recolher as máquinas usadas hoje
e trocá-las por máquinas mais

eficientes. Os lojistas não querem
arcar sozinhos commais uma carga
tribu tária e a Secretaria da
Fazenda está numa posiçãomuito
cômoda, porque impôs a Lei e

agora quer cobrar", disse.
As vendas com cartão de

crédito representam cerca de 15%
do total da loja de calçados do

empresário. Mesmo tendo o

equipamento necessário para se

adaptar às novas regras, Pasold
acredita que ainda vai gastar entre ,

R$ 2,5 mil e R$ 5 mil com os

softwares, que são os programas das

máquinas. "Nãó é que não valha a

pena, mas vamos ser obrigados a

fazer esta mudança", disse. Entre
os equipamentos necessários está
um computador, uma impressora
fiscal, dois programas de

computador específicos e novas

máquinas das operadoras de
cartão.

O lojista já está fazendo

orçamentos para a mudança.
''Acho que ainda levo mais de dois
meses pra deixar tudo legalizado",
disse. Ele contou ainda que pela
conversa com o fiscal da Fazenda
ficou subentendido que, se os

empresários estivessem fazendo as

adaptações exigidas na Lei, não
haveria multas ou recolhimento das

Empresas precisam de vários equipamentos para emitir cupon fiscal
- m

sistema pode custar até R$8n
Através da assessoria

Dia ..

imprensa, o deputado ,

ra� "

informou que já procu • It
Secretaria estadual da Fazen ",

mas ainda não conseguiu u,
confirmação da data da reuni

máquinas, "Espero que eles
entendam que o processo é

demorado e caró", disse. O

presidente da CDL, Sandro
Moretti, disse que em uma pesquisa
realizada na terça-feira, o custo

total da implantação do novo

Encontro de empreendedores
}ARAGUÁ DO SUL - Com

expectativa de receber
trezentos participantes de
Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Paraná, Jaraguá do Sul vai
sediar no mês de julho o 6º
Encontro Catarinense de Jovens
Empreendedores e o 2º
Encontro Sul-Brasileiro de

Jovens Empreendedores, com

organização local do Núcleo de

Jovens Empreendedores da

Acijs e Apevi. Os eventos estão

confirmados para os dias 8 e 9
de julho, na Estância Ribeirão
Grande, no interior d o

município. O lançamento
aconteceu na última segunda
feira, durante a reunião

plenária das entidades
e.mpr e sa rta ts , através da

apresentação do pré-programa
pela vice-coordenadora do

núcleo, Irléia Reitter.
AdI

lrléia apresenta o Encontro de Jovens Empreendedores na
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EXPORTAÇÃO

PANORAMA

conces-sionárias vão ter que
incluir dados sobre a qualidade da
água, tipo de tratamento e

também da proce-dência. A
companhia distribuidora também
deve informar os riscos que a água
pode oferecer para a saúde
humana.

O diretor geral do Samae, Jair
Alexandre, disse que as análises já
são feitas todos os dias e que só falta

repassar essas informações para o

público. "Acredito que incluir estas
informações não vai significar
aumento da tarifa para o consu

midor", disse. Ele também afirmou

que o Samae também presta contas
da qualidade da água distribuída

para a população anualmente. 'Ano
passado nós divulgamos essas

informações em um folheto

explicativo", disse. Alexandre disse
ainda que a autarquia ainda está

pesquisando a melhor maneira de
cumprir a Lei sancionada pelo
presidente Lula ontem.

Queda brusca do dólardiminui
margem de lucro em quase 20%

� Estimativa é que

� dólar pode
:
chegar a R$ 2,40

i ainda este ano

.

]ARAGUÁ 00 SUL - A queda do
dólar já comprometeu quase 20% da

, margem de lucro das empresas

I exportadoras da região. Até agora, o

; volume de exportações continua

i batendo recordes. No mês passado,
i 32mil contâiners saíramdo Porto de
I

Itajaí, mas se a moeda americana

: continuarcaindo, o volume exportado
também será reduzido. É o caso da

Bretzke Alimentos, que exporta
,

achocolatados e confeitos para 25

: países e que corre o risco de elirninar
, cinco da lista. "Se o dólar ficar abaixo
: de R$ 2,50 �amos cortar as

exportações para oMéxico, Bolívia,
f: .Cuba,Haiti eChile, países em que a

margem de lucro é pequena", afirma
odiretor daBretzke e diretor daAcijs,
GuidaBretzke.

O gerente de exportação da

ff, I Jndumak, César Luís Eger; afirma que
,

ta rentabilidade da empresa, que

1m exporta 30% da produção de

i� rLmáquinas empacotadoras, vem
�jj r;caindo desde que o dólar chegou a

R$ 2,70. Outra conseqüência ruim
provocada pela queda do dólar é o

.comprometimento da compe-
..

Empresas exportadoras da região estão sofrenco com a qued� do dólar. Prejuízo é de cerca de 20%.

titividade. "Somos forçados a

aumentar os preços e isso é ruim no

mercado externo. Nem sempre a

gente consegue repassar os custos

porque os contratos foram assinados
há cerca de três meses e ninguém
esperava uma queda tão grande do
dólar" lamenta Eger. Segundo ele, a
lndumak tem um trabalho de

posicionamento nomercado externo
de quase quatro anos e quepode ficar
fragilizado caso o dólar continuar em
baixa por mais muito tempo. A

lndumak exporta para 25 países da
América Latina e Leste Europeu.

O diretor executivo da Cambra

(CâmaradeNegócios Internacionais)
da Acijs/Unerj, Randal Gomes,
afirmaque as dificuldades sãomaiores

para quem não se preparou. "O
momento é para investir e não para

capitalizar", ensina Randal,
admitindo, porém, que a queda do
dólar está afetando inclusive as

grandes empresas exportadoras de
Jaraguá do Sul. De acordo com ele,

Moeda mantém queda e fecha em R$ 2�467
DA REDAÇÃO - O dólar caiu

pelo quarto dia consecutivo e

fechou a quarta-feira cotado a R$
2,467, o menor valor desde 16 de
maio de 2002.Namínima do dia, a
moeda estrangeira caiu a R$ 2,465.
No front externo, o dólar perdia
força frente a outras moedas.

Segundo analistas, vários
fatores no âmbito interno e externo

ditam a trajetória de queda do

dólar. "Primeiro você tem o euro

mais forte (diante do dólar).
Depois, localmente, você tem a

não colocação dos swaps

(invertidos)", explicou Alexandre
Vasarhelyi, responsável por
câmbio no banco ING.

Pela manhã, o dólar cedia
frente ao euro e ao iene, um dia

após o Federal Reserve (banco
central dos Estados Unidos)

afirmar que as expectativas de

inflação de longo prazo no país
permanecem controladas. O
comentário gerou avaliações de,

que o ritmo do aperto monetário
será mesmo gradual.

O risco-Brasil, medido pelo
banco JP Morgan, cedia 19

pontos para 425 pontos-básicos
sobre os títulos do Tesouro dos
Estados Unidos.

Laboratórios negociam com os planos de saúde
JARAGUÁ DO SUL - Os donos

dos 121aboratórios de jaraguá do
Sul e microrregião reúnem-se

�'-amanhã com representantes do

�lano de saúde Unímed, O objetivo
;

e tentar uma negociação quanto
1 " aos valores pagos pelos exames

, laboratoriais, que há dez anos não
l' ;, têm r

'

O, ealuste. utra reunião, com. ,loba op d Uera ora nião Saúde será
8r;, agend d '

'

s, E
a a nos próximos dias.

d
sta semana, uma orientação

o Si díl b/S
.

L
n I a C (Sindicato dos

d
aboratórios de Análises Clínicas

laeboSanta Catarina) pedia que os
rat'

,

onos passassem a cobrarpelosexam.es r

I'
' como rorma de pressão. Osc lentes t

'

enam que buscar o

reembolso depois junto às
°pe d

'

d ria oras dos planos. Na opiniãoOs abor t '

a onstas, que continuam
atendendo normalmente não é
Justo que l'

'

os c lentes, que já pagamas m.ens I id d
,

a I a es dos planos desaude te h
dinh � n arn que desembolsar

m.
eira para fazer seus exames

esmoco '

S
rn o posterior reembolso.

egundo informou o

Clientes dos planos continuam sendo atendidos normalmente

bioquímico Mario Sousa Filho, planos de saúde em negociar com
uma nova planilha de preços para os laboratórios. ''A Unimed e a

exames laboratoriais, adotada em União Saúde têm autonomia para
todo o país, entrou em vigor no negociar e deveremos chegar a um
último dia 1Q. Amédia de aumento acordo", acredita Sousa, que é dono
foi de 25%. "O problema é que os do Laboratório Jaraguaense de

planos querem desconto de 30% na Análises Clínicas. De acordo com

realização de exames, o que é ele, cerca de 30% dos exames feitos
inviável para os laboratórios", diz. em seu laboratório são de clientes
No entanto, ele avalia como positiva de planos de saúde, a grande
a disposição das operadoras dos maioria daUnimed e União Saúde.

está se ganhando menos por
unidade vendida. Na avaliação de

Randal, as empresas do setor

moveleiro e de têxteis não devem
se aventurar na exportação.
Atualmente, apenas os setores

metal-mecânico e o alimentício
estão aptos a exportar, desde que
tenham investido em

posicionamento de mercado. A

previsão de Randal é que o dólar

chegue a R$ 2,40 e a partir daí
aconteça um reequilíbrio.

Contas de luz vão ficar mais
baratas a partir deste mês

}ARAGUÁ 00 SUL - Duas boas

notícias, nos setores de energia
elétrica e distribuição de água,
chegaram para os consumidores. A
RTE (Reposição Tarifária

Extraordinária) vai deixar de ser

cobrada, reduzindo as contas de luz
de residências urbanas e rurais e para
iluminação pública em até 2,9%.
Para empresas a taxa era de 7,9%
sobre o consumo.ARTEera cobrada
desde o ano passado, quando a

Aneel (Agência Nacionai de

Energia Elétrica) editou a resolução
193. A arrecadação da RTE era

destinada a suplementar o chamado
"SeguroApagão". Os consumidores
de baixa renda não serão

beneficiados porque ficaram isentos

da cobrança. Já nas faturas de água
o consumidor vai ter, a partir do
próximo m�, informações sobre a

qualidade da água e também da

captação.
A chefe da divisãoComercialda

Celesc de Jaraguá do Sul, Rozanda
Balestrin, explicou que as faturas
deste mês não vão estar totalmente
isentas da cobrança daRTE. "Neste
mês os consumidores vão pagar

proporcional ao uso, já que a

cobrança só foi suspensa a partir do
dia 1º de maio", disse. Mesmo com
essa diferença, ela não espera

reclamações ou confusão por parte
dos clientes. "Esperamos que os

clientes fiquem satisfeitos, já que o

resultado é uma redução nas

contas"; disse.
ÁGUA - Apartir do mês que

v���s �o��u�id�res vão receber
mais informações na conta de

água. Além do consumo, as

• As contas de luz vão ficar
menores em 2,9% para
residências urbanas e

rurais e 7,9% para

empresas

• No próximo mês as

contas de água vão ter

informações sobre a

qualidade da água, tipo
de tratamento e também
da procedência.

Pequenos produtores
ganham a chance de crlscer'

sem sair da sua terra.

Com o projeto das agroindústrias familiares. pequenos produtores
estão tendo a chance de melhorar a renda e gerar novas oportunidades
de crescimento. As famílias das áreas rurais recebem incentivos que
permitem agregar valor a produtos como leite e carne suína, que passam
a ser comercializados na fôrma de embutidos, queijos e nata. Nos últimos
dois anos, foi investido cerca de R$ 1.5 milhão no projeto; beneficiando
aproximadamente 160propriedades rurais em todo o Estado.

Secretaria de
EstadodeAgricubra 8
DesenvolVImentoRural
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Sociedade Alvorada promove

tradições alemãs naWínterfest
}ARAGUÁOO SUL-Muito repolho

roxo e marreco recheado. Esta é a

promessa da 17a Winterfest, que
começa amanhãnaSociedadeAlvo

rada, no Rio Cerro 2. A festa, que
resgata as tradições germânicas, vai
ter a "busca" peloRei eRainha, com-
petição de tiro, apresentação de gru
pos folclóricos, danças típicas e, claro,
muita comida. Quem estiver vestido

I com traje típico não paga ingresso.
Amanhã a festa começa com

jantar típico, às oito da noite, com
marreco recheado, aipim frito,
schwatzauer, repolho roxo e

churrasco. Às 21h30 tem apresen

tação do grupo folclórico "Grünes

TaU", do Rio Cerro 2. O baile com o

grupo "Carisma" estámarcado para
as 22h30. No sábado a programação
começa às 14h30, com desfile das
sociedades e dos grupos de idosos,
acompanhados pelo musical "Só
Virtude".Durante toda a tardemuitas

atrações estão programadas, como a
apresentação e coroação da Rainha
e Princesas. À noite, dois bailes, um
comabanda "Bavária", às 22h30, e o
outro com a banda "Só Virtude", às
22hnopavilhãoextemo.Nodomingo
a programação começa às lOh com
desfile, seguido de almoço típico. O
último baile vai ser animado pela
banda "OsMontanari".

Cozinheiras vão preparar os pratos típicos para a Winterfest

Falecimentos
I=aleceu às 03:00h do dia 03/05, a senhora Venfrida Guesser

Safanelli, com idade de 83 anos. O velório foi realizado na Capela
Mortuariada Vlla Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 15:26h do dia 03/05, o senhor José Valdemiro Klein,
com idade de 51 anos.D 'velario foi 'realizado na Comunidade
Santa Cecília e o sepultamento no cemitério de Chico de Paula.

Faleceu às 18:00h do dia 03/05, a senhora Ermelita Bolduan

Weiss, com idade de 78 anos. O velório foi realizado na Capela
I

:Mortuaria das Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal
ide Guaramirim.

COMEMORAÇÃO'

GuilhermeArantes na praça,
é o presente para o Dia das Mães:
MARCIA BENTO

� Entre as atrações
vão ser sorteados
diversos brindes

para as mamães

}ARAGuÁ DO SUL - "Terra,
planeta água", "Brincar de viver" e
"Xixi nas estrelas". Esses são alguns
dos sucessos queGuilhermeArantes
vai tocar hoje à noite em

homenagem ao Dia das Mães. Para

esquentar o público .a Fundação
Cultural chamou as cantoras

jaraguaenses Adriana Campregher
e Franciele.O coral da Scar também
vai estar na festa. Entre os shows a

Fundação vai fazer sorteio de
brindes. Os cupons podem ser

retirados na Biblioteca Pública,
Museu Emílio da Silva, nas lojas
Salfer e na papelaria Grafipel.
GuilhermeArantes aproveita o show

Guilherme Arantes traz a Jaraguá sucessos de mais de trinta anos

paramostrar o último trabalho, oCD
"Aprendiz", lançado em 2003.

Para as crianças que acom

panharem as mães até o show, a

Fundação municipal de Esportes
vai montar a Rua do Lazer. O
trânsito naRuaQuíntíno Bocaiúva
vai ficar fechado. As crianças vão

poder brincar na piscina de
bolinhas, cama elástica, tênis de
mesa e outras brincadeiras. A

Fundação Cultural espera 5 mil

pessoas. O cantor Guilherme
Arantes vai dar uma coletiva para
a imprensa, hoje, às 15h no Hotel
Etalan.

Guilherme Arantes nasceu no'
dia 28 de julho de 1953, em São
Paulo, mas foi criado em Santo
Amaro, Morava com os pais,o
Dr. Gelson, médic:o-ci,rurgião,e
Dona Hebe, bibliotecária e
tradutora. Foram pais rigorosos:
em especial com o único filh; I I

homem. Ele tem duas irmãs,Ana
Cristina e Heloísa.
Guilherme já disse eml
entrevistas que era péssimo'
aluno de piano. Mas qUe"de I

ouvido" conseguia tirar peças,
difíceis de Haendel. "Fui'
desmascarado por que tOGava
d b

.
, (

e ca eça, sem virar .a página
da partitura'; disse na biografia
do site oficial. I

(

Seu primeiro disco foi lançado[pela Continental/GEL/ Phono·
disc, em 1974. Chamava'se,
"Moto perpétuo" Em 31 anos de
carreira, GuilherrneAranta] r

gravou 27 discos e 15 cole

tâ�e�s e é autor da. maioria dali \

musicas que ;gravou.: J
I'

Festival da Canção Estudantil tem 42 concorrcrucsj
e interpretação. Todos os

candidatos vao "rece'ber
certificados. Os cinco primeiros
colocados vão ganhar troféus e

.premiação em dinheiro. Amelhor
torcida também recebe premiação
em dinheiro.

O Festival começa às 14h30
com 26 alunos do ensino fun-

damental. As músicas não podem
ser religiosas ou étnicas,'O primeiro'
lugar vai ganhar R$ 500, o 2º fica
com R$ 350, o 3º com R$ 250, o 4º
lugar ganhaR$lOO e o 5º colocado

ganhaR$50.
Para os 16 ins�ritos do Ensino

Médio, o Festival começa mais

tarde, às 19h30. A premiação

}ARAGUÁ DO SUL - Amanhã
no Pavilh'ão "A" do Parque'
Municipal de Eventos acontece o

Festival da Canção Estudantil.
Dividido em duas etapas, para
alunos do Ensino Fundamental e

Médio, o F$:stival tem 42 inscritos,
que vão ser avaliados pela comissão
do júri em ritmo, afinação, dicção

CORREIO TV
Lua sobe
"A Lua me disse" teve 38 pontos de média e 50% de participação
(prévia de São Paulo) no capítulo de segunda-feira, que mostrou a

I morte de .Regina (Maitê Proença). A novela está devolvendo ao
, horário das sete o patamar desejado pela Globo.

58r e Record discutem plágio
A Rede Record divulgou nota oficial sobre o protesto que Silvio
Santos (SBT) vem fazendo com relação a um quadro do programa
de Tom Cavalcante (Record). A nota diz: "A revista Veja, em
reportagem do jornalista Ricardo Valladares, publica declarações
do apresentador-dono do SBT insinuando plágio praticado pelo
programa Shaw do Tom com o quadro "Qual era a Música?" Na
última semana de abril, a Record foi notificada judicialmente para,
apenas, preservar as imagens contidas na fita do programa exibido
com o referido quadro. Cumprimos a notificação judicial e
desconhecemos. os reais objetivos dos notificantes. No Brasil, o
cinema, o teatro, a rádio e a televisão sempre difundiram o humor
e seus elementos como a imitação, a paródia e a sátira na forma
de manifestações artísticas representadas pelos profissionais da
comédia.Estes elementos estão incorporados ao espírito bem-
humorado do brasileiro e também são utilizados pelo Show do
Tom, tendo o apresentador Tom Cavalcante plena liberdade criar e
elaborar o conteúdo de seus programas. Esperamos que a atitude
do apresentador-dono do SBT deva ser' apenas uma manifestação
de preocupação com a Record, caso contrário, pode ser

entendida, na melhor das hipóteses como tentativa de inovação
da legislação, que por sua vez protege a liberdade de expressão
dos profissionais do humorismo brasileiro, inclusive quando trata

se de paródia':

Afundando com tudo
Michael Jackson devia mais de US$ 230 milhões e se endividava
cada vez mais quando foi acusado de abusar sexualmente do
adolescente Gavin Arvizo, então com 13 anos, em 2003. Em

depoimento no julgamento de Jackson, o perito judicial John
Duross O'Bryan afirmou que examinou as finanças do astro pop e

constatou que ele estava gastando de US$ 20 milhões a US$ 30
milhões a mais do que .qanhava por volta de fevereiro de 2003. Ele
disse que este estilo de vida esbanjador era possível por causa de um

empréstimo de US$ 200 milhões que ele fez do Bank of America
dando como garantia sua parte no catálogo dos Beatles e de outros

artistas que ele possui junto com sua gravadora, a Sony Music.

De novo Helena
E o "rodízio de novelas" das oito (hoje nove) da noite na Globo
continua o mesmo. Em "Amor e Casamento" (título ainda

provisório) volta aquela vida do Leblon e as histórias do
cotidiano da Zona Sul carioca, típicos de Manoel Carlos. Até a

protagonista é igual: Regina Duarte (foto) deverá fazer a sua terceira
Helena. Helena é sempre nome de uma personagem central nas
novelas de Manoel Carlos.

Volta por cima
Depois do enorme desgaste que sofreu em "América'; o diretor

Jayme Monjardim reafirma seu prestígio na Globo ao ser confirmado

para dirigir "Amor e Casamento'; novela de Manoel Carlos prevista para
suceder a "Belíssima" (que vai entrar no lugar de "América"). Maneco,
como é conhecido o diretor nos corredores globais, e Jayme
Monjardim já tiveram uma primeira reunião para discutir o projeto.,

para os alunos é a seguinte: Il t

lugar: R$ r:ti:i.il\ 2:º ganha R$ 7W; c

0'3º fica corii R$ 500, d4Qiec'e�'
R$ 200 é o 5º recebe R$ rW.-Ai
duas melhores torcidas, urpaJI
cada etapa, ganham R$ 300,0
prefeito já confirmoupresençi
deve fazer uin discut.so paraJ
participantes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ELE E,RA COMBRADOR DE ÔNIBUS

Valdin:IIMeu sonho é chegar na Seleção"
I

I' �R PIVATTO

� o ala marcou quatro
� gols nos últimos dois1 j990S e está na vice-

� a!rtilharia da Liga
!
i
I

; JARAGUÁ DO SUL - Longe da
1. fdmília, o ala Vàldin vem

elcrevendo sua história no futsal.l
Com 26 anos, o jogador mata a

I

saudade da família que mora em

� I Fortaleza através do telefone,
l ligando todo dia para saber como

está seu filho Raul, nascido no dia
1 16 de abril. No jogo contra o

li )oinville, Valdin marcou um gol e
comemorou homenageando o

:t filho, íazendo o gesto de ninar com
, 0$ braços. "E difícil conviver com a

I distância. Mas já conversei com eles

�l e:no próximo ano eles devem vir

e pkra)araguá do Sul".
João Batista do Nascimento

i' nasceu em Fortaleza, mas não
r, lembra como surgiu o apelido
111 Valdin. "Foi aminha família quem

J deu, vem desde a infância". Antes
das quadras, foi jogador das

categorias de base do Fortaleza e,

para ajudar em casa, trabalhava de
,; cobrador de ônibus na empresa de

II transporte coletivo da Capital
� cearense. Nas partidas que fez pelo
�' time da firma, acabou sendo

A:

.� Falcão faz fisioterapia e deve
�J voltar somente na segunda

JARAGUÁ DO SUL - o craque
] Falcão vem fazendo fisioterapia

� durante toda a semana. Mas
ontem ele revelou que se sentiu

I mais .confiante , A lesão no
I adutor da coxa direita já

cicatrizou, mas o jogador disse
que no sábado, contra o Vasco
da Gama, ele não entra em

quadra. "Farei um ultra-so� por
desencargo de consciência. Mas
hoje (ontem) quando acordei
senti que a lesão melhorou
bastante", disse Falcão.

O melhor do mundo disse
que até segunda-feira no jogo
Contra o Intelli/Penalty deve
estar pronto para jogar. "No fimde semana farei treino com bola

f�ra me soltar um pouco mais.

testou pegando pesado na

lSloterapia para voltar neste
Jogo" O
M

. fisioterapeuta da
alwee S' .

L
.

R d
.

di .cergio UlZ o ngues,

Flsls� que a recuperação de
a caoest' d do esí

.

a entro o esperado.

Valdin mata as saudades elo filho recém-nascido na câmera digital:"Ligo todo dia pra saber como ele está"

descoberto pelos olheiros do Sumov
e foi logo para o juvenil, em 1997.

Em 2003, jogava pelo Palmeiras
de Goiás quando foi contratado

pela Malwee, depois da Taça
Brasil. Começou a se destacarmais
nas quadras depois do segundo
semestre de 2004. ''Agora estou no
meu melhor momento. Quando
cheguei tinha um pouco de medo
de driblar, mas em conversas com

o Ferretti ele mesmo pediu pra eu

"Por ser atleta ele tem uma

condição melhor. Mas problema
com músculo pode trazer

complicações, por isso é bom
tomar cuidado".

Falcão disse que, por ser na

perna direita, ele terá mais

chances de se recuperar. "Fica
mais fácil porque não é a perna

que eu costumo chutar". Na

terça-feira, ele foi fazer um
'

alongamento na fisioterapia e

sentiu a lesão, mas ontem foi
diferente.

Quem também está fazendo

fisioterapia é o ala Xoxo. Ele teve
um estiramento no ligamento do
joelho esquerdo na partida
contra o Chapecó, no dia 20 de
abril. "Mas o Ferretti pediu pra
eu ficar pelo menos no banco.

Quando precisou, eu joguei",
disse Xoxo. Ele ainda é dúvida

para o jogo de sábado. ''Amanhã

(hoje) farei os treinos com bola

pra descobrir se posso jogar".

jogar como eu sei", disse Valdin,
que falou também do prazer de
estar ao lado do ídolo Falcão.
"Muitos dribles que eu faço hoje
emdia eu aprendi com ele. Depois
dos treinamentos, a gente começa
a brincar com a bola. Émaravilhoso
jogar com ele".

O objetivo do jogador é chegar
à Seleção Brasileira. "É um sonho
da minha família também,
especialmente do. meu J��i", �

revelou. Futebol para isso ele vem
mostrando. Sobre jogar no exterior'
ele prefere não falar no assunto.

i'Tenho contrato com aMalwee até
2006 e não estou pensando nisso

agora". Para descontrair,Valdín tem
como companheiro o cavaquinho.
"Ainda estou aprendendo. Quando
viajamos e ficamosmuito tempo na
concentração, sempre fazemos uma
batucada". É o time da Malwee
jogando po�música.

,

Gustavo Kuerten terá técnico

argentino até Roland Garros
DA REDAÇÃO - Desde de o jogo

de estréia de Gustavo Kuerten,
diante de Tim Henman, no

Masters Series de Roma já estava

evidente que o argentino Hernan
Gumy não assistiu a partida inteira
das arquibancadas por simples
amizade. E depois de treinarem

juntos no Foro Itálico, Guga não

teve mais como fugir do assunto e

confirmou que terá Gumy como

novo treinador por um contrato

curto, valendo até a disputa do
torneio de Roland Garros, de 23
de maio a 7 de junho.

"Estava precisando de alguém
para me ajudar a treinar", contou
Guga ontem em Roma. "Vai ser

legal fazer parte do grupo do

Gumy". O ex-tenista argentino é

também técnico de Guillermo
Canas e Agustin Calleri, este

último fora de Roma por causa de
contusão. "Com o Gumy dando
uma força fica tudo mais fácil",
acredita Guga, que nesses seus

últimos torneios estava sempre
buscando parceiros para treinar e
costumava ficar no clube até tarde.

A participação de um treinador
como HernanGumy, de 33 anos e

que já esteve próximo dos 30

primeiros do rankingmundial e é

muito amigo de Fernando

Meligeni, vai dar mais

tranqüilidade para Guga.

Mãe do zagueiro Marinho foi
levada por falsos entregadores

DA REDAÇÃO - Os seqüestra
dores damãe do zagueiroMarínho,
do Corir1thians, entraram no prédio
em que elamora em Santos, litoral
de São Paulo, disfarçados de

entregadores de flores. Eles ainda
não fizeram contato e o jogador
deseja que a imprensa se afaste do
caso. A Divisão Anti-Seqüestro
está acompanhando o caso e deve
o�vir testemunhas boje.

AliceMariaNazareth, 62 anos,
foi levada de. sua casa por dois
homens. Ela pediu aos criminosos

que a deixassem pegar seus

remédios antes de sair. A filha e a

neta foram trancadas no banheiro
durante a ação dos bandidos que

fugiram em um Fusca amarelo.

O primeiro seqüestro de mãe

de jogador ocorreu na Baixada
Santista. A mãe do atacante

Rabinho, do Santos, Marina da
Silva Souza, passou 41 dias em

poder de seqüestradores. Em

janeiro, seqüestradores levaram
Uma de Castro Libânio, mãe do
atacante do São Paulo, Edinaldo
Batista Libânio, o Grafite. Ela foi
liberada no dia seguinte sem que
o resgate fosse pago. Em março, a
mãe do jogador Rogério ficou

seqüestrada por três dias, até ser

encontrada em um cativeiro em

Caraguatatuba, no litoral norte.
Este é o quinto caso de seqüestro
de mãe de jogadores nos últimos
seis meses.

1,

CESAR JUNKES :J"

Valdin (13) jogando contra oMinas no sábado:marcou três na vitória por 5x2, , '?' - .. - . - . � .. . ."

JULIMAR PIVATTO

LINHA DE FUND

Especulações
. E continuam as especulações sobre o supertime que a Malwee

pretende montar para o Mundial. Mais um nome surge na üsta: o

pivô Fernandão. No ano passado ele disputou a Liga Nacional pelo
Joinville e atualmente está no Miró Martorell, onde é vice-artilheiro
da Liga Espanhola, com 34 gols. Como o time dele já está fora dos

"play-offs" da competição, dos nomes pretendidos ele é o que está
mais perto. E as informações apontam que Fernandão está disposto
a voltar pelo Brasil. Ele já defendeu a Malwee, em 2001. As

negociações estão sendo intermediadas por um procurador, que
está na Europa observando vários jogadores. Além de Fernandão,
outro nome que surqiu'foi de Vander Carioca.

1

Brasileiro
Hoje a equipe jaraguaense
de xadrez estréia no

Campeonato Brasileiro Sub-
16 e Sub-18. A competição
segue até domingo, em
Curitiba, na Academia de
Polícia 4P Guatupê. São sete

enxadristas, três no feminino
e quatro no masculino, e o

campeão de cada categoria
conquista vaga para o

.Mundial, que será em junho
em local ainda a ser definido.
Os destaques da equipe são

Vanessa Engelmann e Jailso

Almeida, vice-campeões
estaduais.

Bastidores
Crise no Corinthians é
normal. A mais nova delas
é a de egos provocada
pelo afastamento do

goleiro Fábio Costa e da

provável dispensa do meia

Róger. Dirigentes do
Timão fica ram su rpresos
com a atitude de
Passarella. o vice de

Relações Públicas,
Francisco Papaiordanou,
que contratou o goleiro
em 2001, soltou o verbo
no Estado de S. Pau/o: "Ele
não pode mexer no

patrimônio do clube':
Muita água promete rolar
embaixo dessa ponte.Decisão

o Banco Central da

Argentina anunciou que irá
controlar com mais

intensidade a partir de agora
as transferências de

jogadores do país para
clubes estrangeiros. Na
década passada, foram
realizadas operações que
somaram US$ 700 milhões.
Se a moda pega aqui no
Brasil, vai ter muita gente
com na pulga atrás da orelha':

Uniforme novo
o time de futsal feminino
de Jaraguá do Sul acertou
com dois novos

patrocinadores e está de

roupa nova. Na próxima
segunda-feira, às sete da
noite, no Arthur Müller, as
jogadoras recebem os

novos uniformes das mãos
dos novos patrocinadores:
a Fixsul e a Grillo Pinturas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Salomào Dequêeh Filho e Rafaela Franz.

Fernando Raduni e Nani Ribeiro. Alena Marmo e Juliano Iahn.

o maior do McDonald's
Uma semana após lançar o McNífico, sua versão para

o X-Salada, o McDonald's apresenta o lançamento de seu
malor sandufche em 26 anos de Brasil.O Blq Tasty.com um

hambúrguer de 150 gramas (66% mais carne do queo Big
Mac, que leva dois hambúrgueres de 45 gramas), cerca de
760 calorias e preço unitário de R$ 8,10, chega
inicialmente a Brasília no próximo dia 5 de maio e deve
estar em todas as 548 lojas brasileiras até 20 de agosto.

O novo Big Tasty vai ter molho sabor churrasco/ três
fatias de queijo ementai e salada com tomate.Até agora,o

- malor-sandufche da rede era o McMax,com 530 calorias e

130gramasdecarne.
\

Com a novidade, agora mudou-se o cálculo de "com'
quantos sanduíches se entope uma artéria".

QUINTA-FEIRA,S de maio de 200S

Quinta Cultural
As Quintas Culturais da SCAR estão devolta! E

. junto aos eventos retorna também o Arte Bar/ sob
nova direção e reformulado, mostrou que pela'
palhinha dada semana passada, veio para ficar e
promete tornar-se o novo point alternativo da
cidade. Nesta quinta, apresenta-se no espaço o

músico Enéas Raasch.
E apresentando-se no pequeno teatro da

SCAR, o cantor e ator Ricardo Graça Mello, filho de
Marília Pera e Paulo Graça Mello, que tocará

acompanhado do guitarrista e violonista Guinha
Ramirez

Ingressos na Secretaria da SCAR, aos valores
de R$ 5,00 (meia) e R$ 10,00 (inteira). Início 20h,
informações pelos telefones 2752477 e 3706488.

Noite do Sushi II
E�tá confirmada para á noite de ho'

segunda edição do diferenciado evento CUli�:
promovido. pelo Restaurante Saint Sebastlan
vêm ainda melhor. A capacidade de produçã�i
pratos foi dobrada.assim como também serão�'
incrementados e em maior diversidade
sushiman desta vez será o responsável p
sucesso do Kanpai Sushibar, um dos norne5�maior evidência em Florianópolis,

Os convites estão limitados ali
participantes/custarão R$ 40,00 sem descontoei34,00 com desconto (mediante reserva P;i\\
através de e-mail). O telefone para Contato é);
7500, e o e.mail para solicitação de reservaicomercial@saintsebastlan.com,br.

"Com as bênçãos da Mãe Natureza"
A ONG Cures-not-Wars (www.cures-not�wars.org) está organizando para

sábado, dia oi de maio/ uma marcha global em pró da legalização da maconha. No
Brasil,a manifestação está sendo organizada em 4 cidades: Recife, São Paulo, Rio de
Janeiro e Porto Alegre. Outras poderão aderir. Cidades que desejem participar
devem contatar o Movimento,que se disponibiliza a ajudar.O evento é organizado
pela ONG desde 1999, embora as manifestações pelo fim da proibição da cannabis
tenham tido início Cerca de trinta anos atrás.

RogerWaters compõe ópera
Autor de uma das obrasmais famosas óperas-rock, "TheWall",lançada pelo Pink Floyd em 1979,Ro�i

Waters acaba de concluir "Ça Ira", trabalho que deve lhe dar crédito de compositor clássico - sai o "rock",�
o "ópera". A peça levou dez anos para ser concluída e tem lançamento previsto para o segundo semel�
pela divisão demúsica erudita de uma grande gravadora.

Com título em francês cuja tradução resulta em algo como "Assim Será", "Ça Ira" foi inspirado
Revolução Francesa. Waters quer apresentá-Ia ao vivo em Roma em novembro, com a ajuda deu
sinfonia completa e dois coros, um i nfanti I e um ad ulto,

TV no óculos
A empresa japonesa Scalar irá colocar no mercado em junho um mil

disp!aychamado "Teleg!ass",que permite ao usuário assistir a um filme,
exemplo, a partir de qualquer tocador de mídia digita! (câmera ou celull
Ficando encaixado nos óculos, o Teleglass dá a sensação visual deu'
monitor de 14 po!egadas.O produto irá custar US$ 4.70 no Japão.

Também celebrando Jovem Guarda em Joinville
A Cachaça ria Água Doce também comemora

seu aniversário de 01 ano nesta semana, e

apresenta programação especial de música ao vivo.
-Quinta-feira - Vapor barato (Jaraguá) - MPB')

I

- Sexta-feira - Renato Aguiar(Guaramirim) - MPB
- Sábado - Paulo Henrique (São Paulo) - MPB

Pará o sábado será servida no almoço' sua
famosa feijoada, com rnúsica ao vivo por conta do
saxofonista Ricardo.

Sábado, dia 14, ícones da Jovem Guarda,i �
cantora Martinha e a dupla Os Vips apresentas
em Joinville no antigo Clube dos Subtenenlell

Sargentos, local que reunia os jolnvilense
.

tardes de domingo durante a época de ouro i'
música brasileira.

Com início às 22 horas.o show tem cereaol
horas de duração.lnqressos à venda ao valorde
15,OO.lnformações pelo telefone (47) 9984-3360,

Glamour -, Escolha da Garota,Divina Providência na Hari Om
Nesta sexta rola o evento que vai eleger a representante do Colégio Divina Providência desteal

Glamour, balada organizada pela Combat, trará a Jaraguá do Sul DJ Ingrid, mais um importante nome

castfeminino da agência Hypno.de São Paulo.Tocarão também na noite os DJs Handerson e Léo Renan.
O desfile terá inicio às 22h30, e a balada começa urna hora após, as 23h30, Ingressos a!1tecipa�.

disponíveis na loja Colcci,° Boticário (shopping) e PostoMime (WalterM.),aovalorde RS1 0,00.

..... " .. -""
.....__)

,

l'Unimedl�
i, r sua�
i Llmmed. Seu P!an�
t

i 370 220�
I www.unimed.CoJ11'�
L" "." " .. "_ "" """,,

_.-.-,,�/
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Gal - Vende-se, 98, azul. Tr: 9933-6533.
R$ 12.600,00. Tr: 9979-
5150.

7812 ou 8815-8680. FIORINO - Vende-se, 90, cl ar/al, Tr: 276-0397.
rodas esportivas e TE. Tr:

MONZA - Vende-se, SlE, 276-0397.
1.8, 87.R$ 5.500,00. Tr:
273-0367.

SCORT - Vende-se, 94. Tr:
370-5094.

04, ou troca-se. Tr: 376-
3225.

Tr: 9991-8825.

SANTANA � Vende-se, GlS, CB 400 - Vende-se, 81. Tr:
91, compl. R$ 7.900,00. Tr: 9112-6509 cl Clóvis.

Gal - Vende-se, Cl, 1.6, 371-6238.
90, marrom. Tr: 9412-
2643.

UNO - Vende-se, 96, 2 pt,
VE, TE. R$ 8.800,00. Tr:

FIORINO - Vende-se, 1.5, 370-1161.
cl capota de fibra. Tr: 276-
0397.

MOTO - Compra-se. Tr:
9902-4818.

ESCORT - Vende-se,
Europeu, 2.0, compl.
conversível, CURo Vermo Tr:
371-9992.

BRASILlA - Vende-se, 80.
. R$ 1.500,00. Tr: 276-
0347. '

CB 400 - Vende-se, 82. R$
SANTANA - Vende-se, 95, 2.600,00. Tr: 370-3044.
4 pts. ct GNV. R$
15.900,00. Tr: 374-1117.

MONZA - Vende-se, 93,cl
nota fiscal, cornpl, menos

AR.Tr: 9916-8927

RD 350 - Vende-se, 88,
Yamaha. Tr: 8811-2822.

Gal - Vende-se, Cl, 92, à
FUSCA - Vende-se, 73. Tr: ale. branco. R$ 7.500,00.
370-8526. Ir: 372-1231, .

MARREA Vende-se,
weekend, SX, 99, compl.

S10 - Vende-se, 98. GNV R$ 18.500,00. Tr: 9981-
Tr: 9143-4000. 8548. FIESTA - Vende-se, 01, Gl,

4 pts, prata, compl. R$
PALIO - Vende-se, 4 pts. 16.500,00. Tr: 9102-1701.
98, cinza. Tr: 8412-8930.

CG - Vende-se, titan, prata,
02/02. R$ 4.100,00. Tr: SCUTER - Vende-se, 97,
275-2400. preta, cl part, Tr: 371-

8772.
CG - Compra-se, 90 á 97,
ou estrada 97/98. Tr: 372- SCUTER - Vende-se, 97, cl

VARIANT - Vende-se, 70, 1580 ou 9995-1418. part., preta. Tr: 371-8772.
orig., relíquia pi coleção e

exp. Tr: 371-8678 ou 9993-
5946.

ESCORT - Vende-se, l, 1.6,
rodas esp. 89. R$
5.200,00. Tr: 9979-0605.
ESCORT - Vende-se, ou

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

SANTANA -. Vende-se,
Quantum, 1.8, 88, à ale. Tr:

FUSCA - Vende-se, branco, Gal - Vende-se, 88, 1.6. à 9146-2794.
81. R$ 3.200,00. Tr: 9979- alc. Tr: 9143-0509.
0394.

S10 - Vende-se, cabine

dupla, compl. CI GNV
Prata. R$ 35.000,00. Tr:
9104-6677.

FIESTA - Vende-se, 97, 4
ESCORT _ Vende-se, 1.8,

Gal - Vende-se, 1000.2 pt,
PALIO - Vende-se, EX, 99, 2 pts. vermo AR quente. Tr:

00 4 t OH TE R$
F4000 - Vende-se, 78, R$ 12.500,00. Tr: 275-

pts. R$ 12.500,00. Tr: 9101-8513.
. pts. ..

motor novo. Tr 439-1092. 6720.
9123-1488.

16.800,00. Tr: 9967-9864.

CORSA - Vende-se, sedan,
O�i GLS, 00. Tr 275-1616.
,h

CG - Vende-se, Titan, 125, TITAN - Vende-se, 02, cl
01, cl partida, vinho. R$ AL. TE. Tr: 276-0397.
3.700,00. Tr: 9973-0367.!I� CORSA - Vende-se, sedan, S10 - Vende-se, compl.

02, TE, AL. R$ 18.500,00. GNV. prata. Tr: 370-3574
Tr:9123-9011. ou 9123-7355.

Gal - Vende-se, MI, 98. R$ Gal - Vende-se, GLI, 95. VOYAGE - Vende-se, 1.6, àESCORT - Vende-se, GLX,
96 OH VE TE R$

12.800,00. Tr: 9111-9466. prata, 1.8. R$ 11.600,00. ale, branco. R$ 5.000,00. CG - Vende-se, Titan, 95.
. , , . Tr: 275-6720. Tr: 370-6525. R$ 2.300,00. Tr: 273-

9.800,00. Tr: 370-3574. Gal - Compra-se, 96 à 98. 1988.
Tr: 37,2-2907. GOlF - Vende-se, Gl, 1.8,

MI, compl. branco. R$
Gal. � Vende-se, 98, 1.0. 18.500,00. Tr: 371-8153.
R$ 11.600,00. Tr: 9982-
5520.

,

FIESTA - Vende-se, GI, 00.
SIENA - Vende-se, ElX. 01, 1.0, 4 pts, cl AR e película.
16V. compl. Tr: 376-1737. R$ 9992-5886 ou 370-

2468.

TITAN - Vende-se, 05, 150.
R$ 4.000,00 + 15 x R$
122,00. Tr: 9154-4723.

o

U
CHEVETTE - Vende-se, 86,
prata. R$ 3.500,00. Tr:

- 371-9897 ou 9905-8113.

VECTRA - Vende-se, GlS,
98, compl, GNV. R$ TEMPRA - Vende-se, 96,
23.500,00. Tr: 370-3574. compl. R$ 12.000,00. Tr:

9109-2185.

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

FIESTA - Vende-se, 95, 4 hobby, 95. Tr: 273-0516.
pts. R$ 7.800,00. Tr: 91 09-
2185.

CG - Compra-se, titan.
03/02.Tr: 9123-3246.

CHEVETTE - Vende-se, 93. VECTRA - Vende-se, Gl,
�ili R$ 3.500,00 + 7x R$ 01, compl. cl gás. R$ TEMPRA - Vende-se, 4 pts.
, 370,00. Tr: 9928-4550. 33.000,00. Tr: 8809-5519. ,vinho, compl. 2.0. R$
iii 11.000,00. Tr: 370-7483.

CHEVETTE - Vende-se, 89, VECTRA - Vende-se, GlS,
t.6,àalc. Tr: 370-6525. 00. azul, cornpl, Tr: 371-

9842.

MONDEO - Vende-se, 97,
compl. R$ 16.000,00. Tr:

F100 - Vende-se, 82. R$ 371-3298.
16.500,00. Tr: 373-2563.

KADET - Vende-se, 96, AUTOCROSS - Vende-se, DT1ao - Vende-se, pi TORNADO - Vende-se, 03.
compl. R$ 6.500,00. + estilo gaiola, cl Ap, à ale. Tr: trilha, equipo compl. R$ Tr: 8806-0803.

Gal - Vende-se, 98, 1.0. prestações, Tr: 370-0954. 373-0489. 2.000,00. Tr: 371-9992.
R$ 11.600,00. Tr: 9982-
5520.

XR 200-Vende-se, 01,
lOGUS - Vende-se, Cl, 94. BIZ - Vende-se, 03, cl GARElLl - Vende-se. R$ preta. R$ 5.300,00. Tr:
Tr: 9144-8076. partida, preta, cl gar. R$ 350,00. Tr: 9162-5719. 371-9992.

4.500,00. Tr: 8802-3150.

TIPO - Vende-se, 95. verde. MONDEO - Vende-se, CLX,
KÁ - Vende-se, 98, cl VE, 95, compl. Tr: 376-1372.compl.R$ 9.800,00. Tr:
TE R$11 50000 T 370

275-2949.
.. , . r: -

1161.
Gal - Vende-se, Cl, 1.6,
90. R$ 6.500,00. Tr: 374- PARATI - Vende-se, 00,
1117. compl. prata. Tr: 8814-

9875.

D20 . Vende-se, ou troca
se por Vectra. OH. R$
25.000,00.

li, I KADET - Vende-se, 1.8,
n� prata,_96, cl opcionais. R$
111 8.900,00. Tr: 372-1593.

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

HONDA - Vende-se, XTZ-Vende-se, 125,03,cl
dréam, 97, vermo R$ 7000 Km. R$ 6.000,00. Tr:
1.800,00. Tr: 370-5271. 275-23090.u 9135-8786.

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

UNO - Vende-se, ElX, 4

pts. 95, cornpl, menos AR. KÁ - Vende-se, 'preto, 02.

Tr: 276-0397. R$ 17.500,00. Tr: 275-
0405.

Gal - Vende-se, 95. R$
5;000,00 ;I- f,ina,n_c . .Ir;, PAS�AT - Vende-se, 8Z. R$ JIIZ .� \lende�s_e, 03,. cl
370-6525. 1.800,00. Tr: 370-1823. p a r t i da, p rê ta. R $

4.500,00. Tr: 8802-3150.
Gal - Vende-se, 1.0, 96. PUMA - Vende-se, GTS, 80,
Tr: 276-0397 após 2oh. conversível. R$ 7.000,00. BIZ - Vende-se, 98, vermo

HONDA - Vende-se+ CG_ XT 600 -.Vende-se, 04. B$
125, 02/02, prata. R$ 16.200,00:Tr:374-1117.
4.1 OO,OO.Tr: 275-2400.

YBR - Vende-se, 125, 02.
HONDA 150 - Vende-se, Tr: 371-1335/9953-1446.

..

UNO - Vende-se, 90, vermo
DOBlÔ - Vende-se, VE,AR.Tr:274-8573.
adventure, 04, compl. Tr:
9123-7355.

TAURUS - Vende-se, LX:
KÁ - Vende-se, 98, cl VE, 97, modo novo, compl.
TE. R$11.50o,00. Tr: 370- CURo Teto. Tr: 370-3574.
1161.

10' MONZA - Compra-se, 92 à
94, compl. 4 pts. Tr: 370- UNO - Vende-se, IE, 96,

o MWM Sprlrit Service em Jaraguá do Sul já é realidade!

A MWM está cada vez mais presente no

dia-a-dia das pessoas. Afinal de contas são
vários os modelos nacionais que contam
com os modernos motores a diesel da
família Sprint Service, fabricados pela
empresa, desde picapes, e utilitários
esportivos até veículos para o fora-de
estrada. Nada mais natural, já que contam
com a mais alta tecnologia o que os torna
mais econômico e duráveis. E nada melhor
de que poder contar com uma assistência .

técnica, o Sprint Service. Estando presente
agora em Jaraguá do Sul representada pela
empresa NICOLUZZI AUTO MECÂNICA,
com funcionários treinados pela própria
fábrica, utilizando ferramentas adequadas e,
peças genuínas. Tudo. num ambiente limpo
e agradável, tanto na área de espera como

nas áreas de trabalho com atenqirnento e

visual padronizados pela fábrica. Pois uma

oficina deve oferecer o melhor para os mais
variados tipos de clientes que empregam os

veículos a diesel, desde empresas até um

executivo ou uma dona de casa. E tudo isso
não significa que o consumidor vai pagar
mais. Muito pelo contrário, uma vez que os

preços são os mesmos encontrados nas

oficinas independentes,

371-2390Rua Carlos Harddt, 688 - Água Verde
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2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA,

BIRUTTA JftoW ·INJECAR AUTO CENTE�
BX 250 Twister 2003 verde CG 125 Titan ES 2001 prata
ax 250 Twister 2002 vermelha CG 125 Titan KS 2003 verde

NX200 1998 verde CG 125 Titan KS 2002 prata
cax 200 Strada 1997 roxa CG 125 Titan 1997 verde

CBX 200 Strada 1998 roxa CG 125 Titan 1997 cinza

CBX 200 Strada 2000 vermelha CG 125 Titan 1996 azul
..

CBX 200 Strada 2001 vermelha CG 125 Titan 1995 vermelha PROMOÇAO ABRIL Facilitamos em ate
X,LR 125 KS 2002 vermelha CG 125 Titan 1999 azul * Limpeza de bico 3 pgtos ou no cartão VIS�
VXR 125 Brosks 2003 branca CG 125 Today 1991 vermelha ,

CG 150 Titan KS 2004 azul C100 Biz ES 2003 azul GRATIS . (47) 371·-3898
CG 150 Titan KS 2004 preta
CG 150 Titan KS 2004 preta Gol MI2p 1997 verde Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - Baependi - Jaraguá do sul/se (ao lado Tra��1

Consórcio

UNIÃO

.... Planos em até 80 rneses

.... (03) ConterYlplações mensais

.... Antecipação de parcelas 'na
direta ou inversa

.... Livre escolha do vercu

.... Sem juros

Faça Consórcio.· E mais barato
O melhor negócio é aqui.

UMA DAS MELHORES

ADMINISTRADORAS DE se
Fonte Banco Central
www.bcb.gov.br
0800992345

Rua: João Januáno Ayroso. n° 80 sala 03 - Jaragua Esquerdo
site - www.uniaocatcom.br 0_- E-mail: uniaosilver@netuno.com.br
(47) 371-8153/9122-6233/9936-1304

)

Corsa Sedan 99

Aq AIOs Te RII Pe
Ka Basico
2004

370-3015

Temos o melhor preço e

todas as taxas de mercado
Clio Autentic Aq

Os Ip OK
Palio Fire 2P Aq Os

Lp Kit Troteu OK
Fiesta Personalite Aq

Dt Lt 2005
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Maio de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

-.: ... : .-

Motor b/combustíve1.
Direçõo hidráulica,Air Bag du

Computador de bordo, II$cv (áfc

(6)

OO'. . ....

Válida p
..

o

...•
ro �

loeClioqp

Li."'etrte BLUMENAU lTAJAí JOINVILLE JARAGUÁ
U � .. � 322·8800 346·7400 435·3700 370·6006

I ;��/::i:"�''''::I:;:::::;:,:::�:;w::::::':;;:::J;:':::'::::::;:::::::';:::"''''"'''''';�:::::�:';:::;''�'

..•...•.·.1.?
..
,

..
I.�J'

""""',,""',_.._ '.

I : lado e de l'Eça! Imlalad,�, Aemóri" [,dosiv". Renaul, Al'"lanc, 14h jfroup.RelOO&'III" , ". i.'
�'>4;::-&::«::::!,..),�,>.:<:",}.�,*,�:::,,:. N.:.:.:.:.:;:::,:.:.:::;�>,:::;<,:;,,;, •....:::{«:,::,,:::::.:::;.:.:�<''':;::::«::,::•.....;.;.:,:.:::,:;;;;,:::::::::::::,"::::::"",.,,:.: ;.;.":::::.,,

•

.w.;.,::::.:, w , •• "::;,:,::=,:::.,:::,:;:;:;,:::;;;;;,-<:.<,;,;,:,:,,:,:,;,;;;;:::"":'::;;�";»:';;�';�::.::::::;;;;:<:;::;:;:::':<::;';�,;:::«:::»:::,,::::,..,;;»:<::;:����

��:e�t� ��� linformações sobre preços e condições consulte a sua Concessionária Renault. (2) Licenciamento Gráti�: váHdb\'
do valor do vei�n�as em estoque na Concessionária. (3) Financiamento Cdc ( Credito Direto ao Consumidor.) com 60% d� entrada

•

bOletobancari u 0+ saldo financiado em 12 vezes fixas com taxa cliente prefixada em 0% a.m. + TAC + IOF + R$ 2,15por lâmina do

�sta do CIiOA�ihval�do para o Scénic Hi Flex 1.6 16V as/os Série Llmitad�: Não está incluso ovalor de Pintura Metálica.14) Preço iiIdors e Irvas .en Ique 1:0 8V 2 portas as/os, com frete gratls Nao esta Incluso o valor de pintura metálica. (5) KITVANTAGENS:
para tOda a Lin�letrtc.as grat!s para toda a linha ClioAuthentique em estoque na Concessionària.Iê) Taxa de Juros de 0% a.m. Valido
os estoques Fof Scenlc, Cho Expression e Clio Privilége. Ofertas válidas na data de veiculação deste anúncioou enquanto durarem
espeCificas. 'Mogsl parafi�s publicitários. Alguns itens mostrados e/ou mencionados são opcionais e/ou referem-se a versões
reserva_se ao d' e·fs, COdlgos e valores estão sujeitos a alterações conforme politica de comercialização da fábrica. A Renault .

Conjunto COm ai:�1 o de alterar as especificações de seus veiculas, sem prévio aviso. Preserve a Vida. Cintos de segurança em
ags salvam vidas. .

Jlmauri
9vlotos

(37J�
Compra --,Vende
Troca - Financia

Horário de Funcionamento
Das 8hOO ás 12hOO

13h30\ ás 19h

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

Kawasaki Vulcan 750 verde 1995

Titan 125

Titan 125

Ka Image cf ar branco 2000

Tempra IE azul 1995

ii!i;riiMliãSi••m••!!!!@ :!II!lruilm'I![fWl1,iloow!i!J!l.@ilil[llillli!
Escort GL 1.8

(47) 376-1772
273-1001

Rua: Ângelo Rubini, 780
Barra do Rio Cerro
Jaraguá do Sul - SC

Parati 1.0

Parati 1.0

J

VOLKSWAGEM
cinza

prata

Corsa Super
S-10

Monza 2.0

S-10 2.8

0-20

GM

prata
cinza

azul

prata
bordô

Escort GLX 1.8

Courier

Ranger 2.5

FORD

preto
prata
prata

G

G

2002

2002

G

G

G

O

O

2001

1996

1994

2000

1993

GNV

GNV

O

1996

1999

2001

FIAT

Palio cinza G 2000

Palio Weekend 1.0 branco G 2001 .

MERCEDES

Sprinter 3100 vermelho O 1997

Classe A vermelho G 1999

CAMIONETES
S-104x4 branco O 2000

Silverado Conquest prata O 1999

Sportage bege O 1998

Scenic prata G 2001
Blazer 2.4 2001 prata - R$ 42.000,00

� )I.r[Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Fiesta 4p
Fiesta 4p
Peugeot 206 4p
Clio 4p
Scenic 1.6 compl.
Vectra compl.
Corsa Sedam OKm
Picasso compl.
Fiesta 2p compl.
Gol MI2p
Palio Weekend Esport compl.
Fusca 1500
Goll.6
Classe A 160
Uno
Gol
Siena compl. 4p
S-10 Stendida couro, turbo
S-102.2

.

2003
2003
2002
2001
2000
1997�
2005
2001
1999
1998
1997
1985
1996
1999
1991
1996
2003
1997
1996

cinza
cinza
cinza
cinza
preto
verde met
cinza
cinza
branco
azul
branco
branco
cinza
verde
branco
·branco
branca
branca

Astra GLS Perua
Ipanema
Uno SX
Parati 1.0 Clopc
Mondeo compl
Mondeo compl
Fiestal.0
Versales

Omega GLS comp
Apolo
Fusca
Saveiro 1.B
GolGTS
Escort SW
Opala impecável
Vectra GL
Vectra GLS
Vectra GLS
Vectra CD

Vermelho
Chumbo
Branco
Branco
Roxo·
Preto
Verde
Bege
Branca
Prata
Bege
Branca
Cinza
Bordô
Branca
Branca
Preto
Verde
Branco

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
GNV
G
G
G
G

1995
1990
2000
199B
1997
1995
1997
1995
1994
1990
19B3
2001
1993
199B
1973
199B
199B
1999
1997

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

Corsa Wind 4p Iimp/desm/98/Prelo/G
Corsa Wagon Super 99/Branco/G
Corsa Wind 4p/ac/lrv/rd liga/OO/Branco/G
Veclra GLS comp/c/ ac dig/Ol/Prala/G
Aslra GI/Ol/Branco /A/GNV

Aslra Halch 5p/compl/03/Cinza/G
Meriva 1.8 comp/03/Prala/G
Monlana 04/Branca/Flexpower
Uno Mille EP/98/vermelha/G

Uno Mille EX/99/vermelha/G

Palio Weekend 6 marchas/ 99/verm/G

Palio EX compl menos dh/ 0INerm./G
Slrada Working 02/cinza/G

Siena EX compl menos ar/02Nerde/G

Fiesla 4p/compl/97/azul/G
Ka Gllimp/desemb/a.c/03/Branco/G
Fiesla Slreel Sedan ac/tv/dh/03/Prala/G

Ecosporl XLS 1.61/04/Prela/G

Clio RT 1.0 16V 4p/Ol/Branco/G
Clio RT 16V/4p/compl/Sedan/02/Prala/G
Clio Exp. 1.0 16V Sedan/03/Azul/G

Clio RL 1.0/desemb/aqJ03/Branco/G
Clio Aul. 1.0/16V/compl/04/Branco/G
Scenic Exp 1.6 16V/04Nerde M./G

Gol P 1.0 16V comp/01Nerde/G
Goll.0 01/branco/G

Saveiro 1.6 ar cond/03/branco/G/GNV VOlo

370m3113
Av. Waldemar Grubba
Jaraguá do Sul - se

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 276-3466

PRETO
BRANCO
BRANCO
VERMELHO
PRATA
CINZA
PRATA
VERMELHO
VEROE
PRETO
PRATA
PRETO
BRANCO
BRANCO
VERMELHO
BRANCO
BRANCO
AZUL
ROXO
BRANCO
AZUL
PRATA
VERMELHO
AZUL
PRATA
CINZA
BEGE
BEGE
PRATA

2p
4p
2p reguiagem de bco G3/jogo de roda

Scenic RT compl
Corsa Sedan Milenium demb/aq/t.e/v.e/capo eletr/1.0/4p
Citroen compl./suspensão a ar

Kadelt GL 2.0 MPFI compl- ar
dir.hidr./roda esp./cd
GLS 4p comp - ar

limp/desemb/aq/v.e./painel pers./4p
4p1.8
8V2p
v.e/t.e/limp/desemb/a.q/toca fita 1.0/4p
ve/te/limp/desm/aq
trava eletr/jodo de roda

branco

azul

prata
verde

prata'
verde

prata
prata
branco

verde

branco
vermelho

vermelho

azul
azul

azul

vermelho

branco

Barco Fluvimar, molor 2001 70HP
Fiesla Class
Kia LS
Dakola compl.
Gol compl.
Escorl Zelec
Ranger Cabo Diesel
Veclra GLS
Kadell

Furgão Express
Corsa Sedan GL c/ GNV
Tempra 8V
Clio 2p
Escorl Hobby
Clio 4p
Calibra
Uno
Milsubchi Lancer
Monza
Kombi

GOLF 1.6 PLUS, COMPLETíSSIMO, CI GNV
CLlO 1.0, 4P
CLlO 1.0 RL, 4P
GOL SPECIAL
FIESTA GL, 2P
S10, COMPLETA CI GNV
SAVEIRO GIII, COMPLETA CIGNV
CORSA SUPER, 4P
GOL GIII PLUS, 4P
AUDI A3, 4P, COMPLETíSSIMO
CORSA SE'AN SUPER
CORSA SUPER, 4P
CORSA SUPER, 4P
GOL 1.0
KA 1.0
ESCORT GL, 4P, COMPLETO CI GNV
VECTRA CD
KA GL, TRIO ELETR.
PALIO EL, 4P
PALIO EX, 2P I +ARI
TEMPRA SX, COMPLETO
ESCORT HOBBY
LOGUS GL
ESCORT GL, CI AR
UNO MILLE ELETRONIC
KADETI SLlE
APOLLQ GL
GOLCL
MARAJO

Ka 00

Corsa Wegon compl. 99

Escort arar/dir. 98

Courier compl. 1.0 98

Vectra compl. + gnv 98

Ka 97

Corsa GLS compl. 1.6 97

Corsa Super cl ar 97

Fiesta GNV e ar 97

S-10 compl. + gnv
.

96
I

Monza GLS compl. 96

Escort clar ! 96

Omega CO top de linha gnv 95

91

'Saveiro 1.8
Veetra GL eompl'
Corsa Sedan 1.6
Corsa Wlnd 4p
Blazer DLX 2.2
Flesla 4p
Tempra Turbo
L·200 4p 412
Versales 4p
Corsa Wlnd
Kombi
Escorl Hobby l.d
Escorl GL 1.8
Tempra 8V
Gol CL 1.8
Monza 2.0 eompl
Caravan

'

Chevelte 1.6
Uno·l.3
0·10 el baú
Fusca 1.300
Jeep 4x4 6Ce
CG Today
CBX 200
Uno EP 4p eomp,
Uno SX 4p
Del Rey
Chevi DL
Santana Quantum
Monza SLE

2001
1998
1997
1997
1997
1997
1997
1996
1995
1995
1995
1994
1994
1993
1993
1990
1990
1988
1987
1980
1977
1969
1994
1997
1996
1994
19B7
1990
1986
1987

dourado

vermelho

vermelho

brancó

preto
azul

cinza

branco

vermelho

branco

marrom

dourado

BegeI

Branco
Prata
Prata
Azul
Vermelho.
Azul
Preto
Bordô
Branco
Branco
Prata
Prata
Azul
Cinza
Cinza
Bordô
Cinza
Branco
Branco
Bege
Azul
Preta
Vermelha
Prata
Bordô
Verde
Branco
Branco
Vermelho

2005
2003
2002
2002
2001
2001
2001
2000
2000
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1997
1997
1997
1997
1997
1996
1994
1993
1993
1992
1990
1989
1985

compl/c/cd

R$ 13.500,00

R$ 16.500,00

R$ 14.000,00

R$ 13.500,00

R$ 24.000,00

R$ 11.000,00

R$ 15.000,00

R$ 12.000,00

R$ 13.500,00

R$ 21.000,00
R$ 12.500,00

R$ 9.800,00

R$ 18.500,00

Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Die
Gas
Gas
Gas/GNV
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas/GNV
Ale
Ale
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas

1.0/4P/compl -a/c

1.0/1dt ar/q

1.0/4p Itdltelrodas

1.B/4p compl

1.0/4p Itd/aq!vte
1.0/2p básico

1.0/4p Itd/aq!vte
2.0/2p compl

1.B/4p a/q dt

1.B/2p

2003

2002

2001

1999

1997

1997

1997

1995

1996

1991

cinza

prata
branco

branco

prata
vermelho

cinza

vermelho

prata

Astra Sedan GL compl/azul/OO/R$ 25.900,00 Uno EX/Prelo/98/ R$ 11.800,00

Blazer 2.2 GL compl/cinza/97/R$ 23.900,00 Tempra 8V 2.0 comp/azul/96/R$II.900,00

Uno ELX 4p/cinza/95/R$ 9.300,00

Tempra 2.0 4p compl/prata/93/R$ 8.900,00

Corsa Wind cinza/98/R$ 12.600,00

Veclra CD compl/a.d/preto/97/R$ 19.990,00
Tempra 2.0 4p c/GNV/prala/96/R$ 13.900,0

Fusca azul/70/R$ 3.200,00

Gol CL 1.8 (AA) branco/92/R$ 7.500,00

Gol CL 1.6 AA/branco/93/R$ 7.800,00

Go11.0 4p/verde/99/R$ 13.900,00

Goll GL compl /azul/95/R$ 14.300,00

Escorl L 1.6 /prala/93/R$ 8.800,00

Escorl 1.6 c/ GNV/azul/88/R$ 6.900,00

Escorl 1.8 Gl/azul/9l/R$ 6.500,00

Escorl L 1.6/azul/84/R$ 4.900,00

Ka 1.0 Zelee Roeam!prala/OO/R$ 13.500,00

RN 19/compl/bordô/96/R$ 10.800,00

Peugeol 405 4p compl/azul/95/R$ 9.800,00

CG Tilan KS/verde/02/R$ 3.600,00

Astra Sedam 1.8 GL compl.
Vectra GLS

Fiesta Berson clDH
Fiesta Berson cl Ar

Blazer 2.4 compl + rodas

Cli04p

Ka 1.0 clopcionais
Scenic RT 1.6 compl.

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

Omega GLS 2.2

Corsa Millenium 4p 1.0
Goll.8 MI

S-10 Cabo Dupla 4x42.1

Mercedes Benz 715C

Celta 2p
Meriva 1.8 8v

Goll.0 Plus

Gol16V

Corsa Sedan Classic

Fiesta Class 4p
Santana cl ar + dir

Audi 80S

'Escort L

Strada Working
loyota Bandeirante

Escort GL 1.6

prata
branco

verde

branco

preto
vermelho

branca

cinza

prata

bordô

azul

bege

preto

preto

03

96

99

97

03

03

01

03

03

98

00

00

Galaxle 500
Belina II
Peugeot 306
Honda Civie LSI
Apolo GL
Hyosung Midas 110
Gol CL
Verona GLX
Suzuki GSXR
Uno Mille
Gol! 1.6
Monza SL
CG 125 Titan KS
Passat 1.8 turbo top
Oodge/Polara GL

go�poe�t."'t�onza SUE 2.0
Corsa Wind �

AgnisdBuguel Monlagem
2D

0·20 onanza
Eseort L
Tipo 1.61E
Ka
Gol MI
Quantum CL
Saveiro CL '

Sahara NX 350

Bege
Vermelha

preto
preto
azul

branca

cinza

preta
prata
Vermelho

Verde

branco

verde

prata
Vermelho

AStra,Hatch 2p
Veclra CD comp

Corsa GL W 1.6

Corsa Wind 2P
Corsa Wind 2p

�I
Corsa Hatch 1.6 com

Gol Plus 16V
Gal City compl
Gol Special 2p
Fl000
Fiesta 4p I
Escort GLX VF com'

Mille Fire
,I

Clio EXP 1.0 16V com

1978

2000

1992

1993

1993

2003

20110
1989

2001

1997

1996
2000

1985

2001
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4rduíno
Veículos

I Finanças

die

die

gas

gas

gas

gas

gas

gas

, gas

gas

alc

gas

die

gas

gas

vermelho
amarela
branca
preta
prata
vermelha
branca
vermelho
branca
branca
prata
azul
verde
prata
marrom
vermelha
cinza
vermelha
azul
amarela
cinza
verde
preta

e,
azul
v�rmelha
Cinza

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

Compra Financia
�íia w"iterMarguardl,"1850 :BartadifRi9M9!��'�:J"ragíia' dR.��.I.·!.�

Branco

4p
Corsa Wind 1.0 2p
Escort GL 1.816V comp.

Branco

Bordô

Vermelho

Verde

Vermelho

Azul

Cinza

Azul

Branca

Bordô

Branco

Verde

Azul

1998

1996

1996

1999

1995

1992

1993

1992

1996

1991

1979

1993

1994

FINANCEIRA
.'1 V®toramtsm I Fínanças

371·4225
Gol Special 1.0 c/ a.c.

'

2004

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

Branca

00/00 Carroceria Branco R$ 49.000,00Honda Civic 16V 4p compl. 2003 Prata

Branco
02/02 Chassi Branco R$ 62.000,00

Preta

Branco

r

01/01 Carroceria Branco R$ 78.000,00Azul

Carroceria Branco R$ 99.000,00
Vermelha

Vermelha VW 23.210 - 6x2 03/03 Baú Branco R$ 123.000,00

Bege

00/00 Carroceria Branco R$ 56.000,00Branco

FRONTAL
2001

2000

2002

2003

2001

2000

1997

2001

1989

1991

1994

1994

2002

Chevette Junior 1.0

Fiorino Trekking 1.5

Premio CSL 1.6

Fusca 1300

Logus GLS

Saveiro 1.6 Ac/GNV 2p 2003

371·4570/376·2895

prata
branco

prata
prata
branco

vermelho

preto.
vermelho

branco

azul

prata

prata
bege
branco

prata

Palio 1.0 4p 1999

Palio Weekend Sport 1.6 16V compl 1997

Golll.0 1996

S-10 AC/DH 2.2 1995

Ranger XL kit gnv+ac+dh 1995

Goll.0 2p 1993

1983

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

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

Corsa Sedan 1.6 compl
Corsa Sedan cf dir. hidr.

Vectra GLS compl

Mondeo compl + cd

Scenic RT 1.6 compl

Scenic

Prata

Branco

Branco

Bordô

Prata

Verde

Cinza

Siena ELX
Palio ELX
Siena ELX
Corsa Wind
Corsa Sedan
Corsa Classic
Classe A 160
Classe A 160
Picasso Exel
Ka
Fiesla
Clio Aulenlic
Gol Plus
Polo Sedan
Cella
Uno Fire Flex

01/01
2005
2005
97/98
99/99
04/04
00/01
00100
03/03
04/04
05/05
05/05
97/97
05/05
04/04
05/05
05/05

cinza aq/dh/ve/le/ds/l.3 16V
cinza dh/ac/kil elelr/pinl.melal./ 1.0
cinza ac/dh/pinl.melal./l.3
praia aq/lp/le/pe/l.0
branco basico/l.0
cinza aq/ds/v.v/l.0
preta ac/dh/ve/le/al/re/2ab/rll/pe/abs/l.6
branco ac/dh/ve/le/al/rll/2ab/re/pe/abs/l.6
vermelho ac/dh/4ab/ve/le/re/lp/ds/bc/rll/pe/cd/2.0 16V

azul basico/l.0
praia aq/lp/ds/l.0
vermelho 1.0
branco aq/ds/lp/al/pll
praia ac/dh/ve/le/ds/ln/al/p.mel+gnv

.

praia aq/al/ds/lp/v.v/personalizado
vermelho kil visibilidade + pint, Mel.
cinza ac/dh/ve/le/pinl.mel

Ka AC + opc branco
Fiesla Complelo Mod Novo vermelho
Fiesla Mod Novo OH + Opc branco
Ka cl cpe- azul
Focus Sedan compl praia
Focus Halch 1.8 complelo praia
Fiesla GL c/opc + roda branco

F!esla GL cl opc branco
Ka cl opc praia
Fiesla 4p c/lrio+rd+opc praia
Fiesla 4p cl opc praia
Ka verm

verrn

praia
prelo
branco
branco
branco

praia
branco

praia
azul

04 Goll.6 Flex 4p cl opc
03 Gol compl16V Pow�r
03 Gol Sporl dh+ar
03 Gol Highway dh+Irio
02 Parali Sumer complela
02 Gol16V compl
01 Gol Plus 4p
00 Palio Fire 4p kil + AC
00 Palio Weekend dh + trio
98 Palio Weekend compl
98 Palio ELX dh+Irio+rd
98 Palio Weekend Adv compl
97 Palio ELX 500a dh+Irio
03 Palio EX 2p c/opc
03 Palio EDX compl
02 Clio Sedan cl dh+lrio
02 Clio Expression
01 Scenic RXE 1.6 • complela
00 Clio RT 1.6 compl
00 Scenic RT 1.6 • completa
00 Scenic RT 1.6 • complela
99 Honda Civic EX compl

03

03

01

00

98

00

01

dourado
verm

praia
verm

cinza
dourado

praia
cinza
cinza
verm

verde
verde
cinza

prata
praia
branco

cinza

preto
azul
verde

verde

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

Corolla XEI 1.8 cinza

Corolla XLl16V gas/4p/compl. prata

Escort Ghia 1.8i gas/limp/des/aq/trv/al branca

Escort GL 1.8 16V gas/4p/limp/desm prata

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

Fusca 1300 todo original bege
Gol MI 1.0 gas/2p/básico branca

Kadett GL 1.8 gas/limldesm/aq!vd/lrv cinza

Parali 16V gas/4p/limp/desemb/aq praia

Uno Mille EX 4p verde

00 R$ 16.800,00

03 R$ 43.800,00

05 R$ 53.000,00

94 R$ 10.500,00

97 R$ 14.800,00

02 R$ 15.300,00
69

98 R$ 12.800,00

96 R$ 11.300,00

98 R$ 16.800,00

00 R$ 13.400,00

Golf 1.6 compl.
Golf 1.6

Ka 1.0 DI AR

Fiesla 1.0 4p
Corsa 1.0 2p
Escorl 16V compl
Uno 1.0 2p
Uno 1.0 4p
020 gabo Dupla
Monza 1.8 2p
S10 1.0 4p
Uno 1.0 4p
XR 250 lornado

Verde

Azul

Branca

Branca

Branca

Dourado

Branca

Dourado

Praia

Bordô

Bordô

Bordô

Branca

CIVEL Com. de Veículos'
Rua Bernardo üernbusen, 881 275-3300

em frente a Caraguá 9909-1209

Siena 1.0 16V ELX compl 2001

Sporlage compl + cr/seguro 05 2001

Fiesta GL 4p cd/limp/desemb/aq 2000

Peugeol 306 SX compl + couro 1997

Palio EDX 2p vd/lrv 1997

R$ 23.000,00

s

:; Santana 2000 MI comp Branco
*

02 GNV j Vectra 2.0 compl Branco
'I

02. GNV ii Goll.0 2p Branco

Corsa Sedan 1.0 c/trio Prata

Corsa Sedan 1.0 c/ac Branco

Astra GLS Sedan comp Branco 00 GNV ii Gol 1.6 4p MI comp
'j

02 Gas j Flesla 1.0 4p
�

01 Gas j Blam DLX Exec. 4.3

00 Gas .�

:1 Omega CO 4.1 comp

R$ 49.000,00 Branco

Amarelo

Praia

R$ 15.500,00 Vermelho 99 Gas I Omega GLS 2.2 comp
Branco 99 Gas .

j Suprema GLS comp
Azul 99 Gas i

Prata 99 Dle j Escorl SW compl

Branca 99 Dle I AlIa 164 comp

Branco 99 GNV j L200 4x4 comp
1

R$ 11.500,00
Honda Civic 4p compl

Grand Blazer DLX TB

Grand Blazer DLX 4.1

R$ 11.500,00 Blazer DLX 4.3 comp Cinza 98

Rua Prel. Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

Rural Willis 6cc pi colecionador
Fl000 XLT compl
Gol Bola 1.01
Renaull Clio Rl 1.6
Gol CL 1.6
Parati CL 1.6
Palio EO 1,0

Éugeot 306 1.6 compl
Uno 1.35
Escor! Gl 1.8 compl
Escorll 1.6 alc
Escorlll.6
Escorl Gl 1.6
KadeH Sll.8

70
98
96
96
94
89
96
95
8á
94
93
92
84
92

CheveHe SE 1.6 ale 87
Monza GL 4p c/ trio eletr 94
Del Rey 1.6 51 enlrada 24xR$ 209,00 85

Tipo 1.6 IE 300,00 + 36x R$ 328,00 95
Fusca 73.
CG Titan KS 04

.

* Somente para motos do mesmo ano.

�
. Jaraguá Walter Marq!!@r@l, nJ�

Branco

98 GNV

01 Ga.

99 Ga.

98 aa.Branco

Verde 97 GNV

Preto 98 GNV

95 ONV

95 ONV

Cinza

Bogo

Cinza 97 Oa.

95 ONV

93 DI.

Azul

Azul

Azul 74 Gas

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
R$ 4.700,00
R$ 9.700,00
R$ 8.600,00
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$ 7.200,00
R$ 1.900,00
R$ 4.300,00
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CORREIO DO POVO

CLASSIMais
6 CORREIO DO POVO

tr (47) 372-2900
•

l'lill••�·
acessórios automotivos
Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se E-mail marangoni.autopecas@terra.com.br

TODA liNHA DE ACESSÓRIOS
,

PICK-UP E AUTOMOVEIS

Prol. De Caçamba pi Pick-up

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

com aparência de off-road.
VENHA CONHECER ESTA NOVIDADEI

QUINTA-FEIRA,

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

GOLF 1.6 PLUS, COMPLETisSIMO, CI GNV
CLlO 1.0, 4P
CLlO 1.0 RL, 4P
GOL SPECIAL
FIESTA GL, 2P
S10, COMPLETA CI GNV
SAVEIRO GIII, COMPLETA CIGNV
CORSA SUPER, 4P
GOL GIII PLUS, 4P
AUOI A3, 4p, COMPLETíSSIMO
CORSA SEDAN SUPER
CORSA SUPER, 4P
CORSA SUPER, 4P
GOL 1.0
KA 1.0
ESCORT GL, 4P, COMPLETO CI GNV
VECTRA CD
KA GL, TRIO ELETR.
PALIO EL, 4P
PALIO EX, 2P i+AR)
TEMPRA SX, COMPLETO
ESCORT HOBBY
LOGUS GL
ESCORT GL, CI AR
UNO MILLE ELETRONIC
KADETT SI/E
APOLLO GL
GOL CL
MARAJO

PRETO
BRANCO
BRANCO
VERMELHO
PRATA
CINZA
PRATA
VERMELHO
VERDE
PRETO
PRATA
PRETO
BRANCO
BRANCO
VERMELHO
BRANCO
BRANCO
AZUL
ROXO
BRANCO
AZUL
PRATA
VERMELHO
AZUL
PRATA
CINZA
BEGE
BEGE
PRATA

2005
2003
2002
2002
2001
2001
2001
2000
2000
1999
1999
1999
1999
1999
1998 '

1998
1997
1997
1997
1997
1997
1996
1994
1993
1993
1992
1990
1989
1985

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

;vt;H!i!@hfk�q1®bfjét!i�tlttlimlH$i:t+,Ymml�
stratus comp 96 verde mel G
Goll.8 (bola) 95 prelo G
Chevelle 89 bege A
Belina L 1.6 86 bege A
Ford Landal em couro 80 azul GNV
Voyage 86 verde A
Jeep em couro/dh/frelo a disco 6� Bordo G
Gol Preparado (De Corrida) 97 Azul R$ 6.500
Opala SLE compl 89 Verde A
Gol MI1.9 97 Branco G
Fusca 77 bege G
Fusca 96 praia G
Omega Suprema GLS lop linha, compl. 93 azul G
Elba 88 azul A
Gol 84 branco G
F-l000 Gab, Dupla comp, Turbo 84 prata O
Uno 1.6 comp 93 prata G
KadeH vd e trv elt. e dlr 93 preto G
Monza comp 94 cinza G
Monza SLE compl 4p 94 azul G
Santana Quantum Gl compl 94 bordô A
Corsa Wind Sedan 99 prata G
Kadell SLE 1.B 92 prata G
Ford Ka compl- ar c/27.000km orlg. 01 branco G
Bellna Del Rey GLX 89 verde A
Fiorlno 97 azul GNV
Fl000 compl cabinada molor mwm 3p 91 branca O

,

NOVA AUTOMOVEIS
Fone/Fax:276-3466

Barco Fluvimar, molor 2001 70HP 00
Fiesta Class 00
Kia LS 00
Dakola compl. 99
Gol compl. 99
Escorl Zelec 99
Ranger Cabo Diesel 98
Vectra GLS 98
Kadett 98
Furgão Express 98
Corsa Sedan GL cl GNV 97
Tempra 8V 97
Clio 2p 97
���- �
Clio 4p 96
Calibra 95
UM �
Milsubchi Lancer 94
Monza 90
Kombi 86

COMPRO
CONSÓRCIO
Pago em dinheiro,
melhor preço.

Tr. 474'35-4139
8405-2739

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

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1656 ANTIGO BAR DO OCA

9975-0078,

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

. R$ 26.000,00
Bordõ
Branco
Prela
Verde
Azul
Bordõ
Branco
Azul
Branco
Praia
Azul
Praia
Bordõ
Branco
Prelo
Azul
Prelo
Azul
Branca

CONSÓRCIO COMPRO
DE CAMINHÕES,

CARROS E OUTROS
Pagamento em dinheiro

(somente acima de 15 pagas)
Ligue ja cf o último boleto em mãosl:passe crédito, saldo devedor, nPlme u

administradora por e-mal
consorciocompro@terra,com.brou

Fone. 479972-5588

Atendemos linha geral:

ARARA - Vende-se, de BICICLETA - Vende-se,
parede, 3 m de largura. 18M. R$ 150,00. Tr:
Tr: 275-1642. 8421-3541.

CÃO - Compra-se, pastor
CAMA - Vende-se, de alemão, Tr: 376-1737,
solteiro, mad. Tr: 9166-
6900.

CAIXA - Vende-se, 4 de pintcher, femêano1 ou z. se,486,OX04,c/leiW1
som, pi banda. R$ Tr:370-4461. - CO.Tr:370-1563

BATERIA - Vende-se, 4oo,00,Tr: 370-3008.
eletrônica, Tr: 276-3456,

C;J 11111411

CÃO - Vende-se, Mastif COMPUTADOR - Verll

CAMA - Vende-Se,' de Inglês dourado, macho. se OX4 100 Mhzl
casal cl colchão. Tr: 370- Tr: 370-8228. 9975-0078.
0277.

AEROMODELO - Vende- BICICLETA - Vende-se,
se, treinador, cl motor antiga, 48. Tr: 371-9157.
ABC. Tr: 9975-0078.

BICICLETA - Vende-se,
. ASSADEIRA - Vende-se, masco Tr: 370-1856.
defrango. Tr: 371-7879.

BICICLETA - Vende-se,
BALCÃO - Vende-se, cl fem. 18 m. R$15o,00. Tr:
pia seminovo. R$ 50,00. 9121-7994.
Tr: 9905-8113.Venha conferir nossos seruiços!

(047) 376-0251
Rua Âng�lo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

BARSA - Vende-se, cl 9
livros, bíblia e Atlas. Tr:
9905-8113.

CD'S - Vende-se, pi play
station R$ 5,00 cada e de
música R$ 3,00 cada. Tr:
371-8772.

COMPRESSOR - Ve :
5 e, d e ar, indusln;
reservatório pi 200��
2.200,00. Tr: 376.1

COMPRA-SE - APal�
de vapor. Tr: 374-11�

COPIADORA - ven�:';
Laser, 4 cores. 5.0 �

CENTRíFUGA - Vende-se, 3.500,00. Tr: 370.3
de frutas. Tr: 9166-6900.

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

CELULAR - Vende-se, 3
motorola 120 T. R$ 70,00
cada. Tr: 370-3510 .

CARRETINHA - Vende-
se, pi carro, Tr: 9149- CELULAR -' Vende-se,
2820. motorola, V60. R$

360,00. Tr: 273-0267.
CARINHO - Vende-se, de

BRINQUEDOS· Compra- cachorro-quente. R$
se, e aceita-se doação. 2.500,00. Tr: 9162-5719.
Tr: 370-0987.

BATERIA - Vende-se, 2
Nokia 8860. e carregador
de mesa. R$ 50,00. Tr:

CARINHO - Vende-se, de COMPUTADOR - Vende
CADEIRA - Vende-se, de cachorro-quente. Tr: se, 6GB. Monitor14", R$
refeição infantil. R$ 9117-2447, 600,00, Tr: 9903-0500,
110,00. Tr: 370-1856.

),

CÃO - Compra-se, COMPUTADOR - Vende-

...
�

APARELHO - Vend�'1CO, Pionner. R$ 250�Tr: 370-1823,
'

APARELHO - Vend�,
CD, Pionner. R$ 250�
Tr: 370-5094,

"

PNEUS - Vende-se t
, . �fusca cf rodas on�i�

Tr: 275-6720,
I

SOM - Vende'!1
automotivo. Tr: 371,9111
após 15h,

SOM - Compra.s�, �
Uno, à vista. Tr: 31/
47&1,

VENDE-SE - Roda! W
Rodão de aranha. �I
1.000,00, Tr: 275.03��
8809-3544.

V E N D E - S E-Cavalijl
mecânicos, 19.3489 e II!
12 400 aro 91. Ti 311.
0759.

•
AUDI - Vende-se, 11,
furbo, 96. R$ 39.000�.
Tr: 374�1117.

'

AUDI - Vende-se, AU
prata, 2 pt. R$ 33.900,11
Tr: 9969-4207.

COMPRA-SE - Uno. i
vista. Tr: 8405-9888.

JIPE - Vende-se,10101
bandeirantes.72, àdie�
Tr: 370-0946.

•
.. P�MPA - V�n�e-.se, .

"

licénciada. R$ 3.500,[
-Tr: 372-1274,

PEUGEOUT - Vende·&

98/99. entrada'
consórcio. Tr: 375·0539

SCENIC - Vende'l:

cornpl, 02. R$ 39.000,ro
Tr: 8414-2614.

TROCA-SE - Carla j

crédlte R$ 22750,00�
carro"

'

Falta·, pagai!
vezes.Tr: 9115-1002

COMPUTADOR' Ver/i
,. Rlij

se, memoria I
cornpl. R$ 2.000,00
8802-3150.

de�
CROSSOVER - van .;

$250"Sounstream. R '

Tr: 9975-0078 I
,

DVD - vende-se'23
200 00, Tr: 9133.15
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,

telefonia e segurança

� \

!'

r "

Central.s,telefônlcas Intelbras

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

,

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

. eletrônica e automação de condom,ínios ..

,
,

Kit Portão Eletrônico + Interlone
Klt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

EmBALAGEnS
• A MAIS COMPJ_ETA

Atendimento personalizado
Entrega gratuíta

Atendemos atacado e varejo

I
�RA:\;LIMPEZA

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

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

,�

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)

,

Placas de expansão pj centrais
Telefones e fax
Aparelhos para teíevendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

•
·

�
"
,
,

i
•
•
•
•
•
•
·
,
·

�
·

�
•

�
•

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

Instalação cabeamento estruturado
Conectores \

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e lntertones
Cancelas automáticas pi portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/8 e Colar}
Micro Câmeras (P/B e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

(Insta/ação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FITAS' Vende-se, de super 9117-2144.
Nintendo. R$ 9,00 cada. Tr:
370-7315.

MESA - Vende-se, oficial de 230,00. Tr: 275-1642.
pin pong. Tr: 370-0992.

GRAVADOR - Vende-se, de
voz, estilo caneta. R$ MESA Vende-se, de

.FOGÃO Vende-se, 2 200,00. Tr: 376-3125. sinuca. Tr: 276-3456.
bocas. Tr: 9166-6900.

VENDE-SE -Trajes sociais,
casamentos e uniformes pi

SOM Vende-se, pi empresa. Tr: 371-7606.

conjunto, cl 10 ex, 2

mesas, 5 potência. Tr: 370-
4461.

VENDE-SE - Motor moto

bomba, 1 OOOCV,. novo. Tr:
9146-2794.JANELA - Vende-se, 2 de MODEM ADSL • Vende-se,

FOGÃO - Vende-se, 4 bc. mad. R$ 120,00. Tr: 274- novo, na cx. R$ 280,00. Tr: TECLADO - Vende-se, CTK,
R$ 40,00. Tr: 372-3655. 8636.

j 8802-3150. Cássio, 100 tons. Tr: 8414- VENDE-SE - Mercadorias
2608. de noivas cornpl. Tr: 371-

7969.FOGÃO - Vende-se, nOO.
R$ 230,00. Tr 376-0413.

MADEIRA - Vende-se, pi PEDALEIRA - Vende-se, pi
fazer rancho ou choupana. guitarra. R$ 300,00. Tr: TORNO - Vende-se,
Tr: 9146-2794. 376-0413. mecânico. R$ 2.700,00. Tr: VIOLÃO - Vende-se, elét,

372-3922. R$ 300,00. Tr: 376-0413.FORNO - Vende-se,
Fischer, cl timer, novo na MANEQUIM - Vende-se, 2 PEDALEIRA - Vende-se,
ex, R$ 300,00. Tr: 376- fem. Tr: 275-1642. vermo R$ 140,00. Tr: 376- TV - Vende-se, 20", cl
1952. 0413. controle, Gradiente. R$

MÁQUINA - Vende-se, de 250,00. Tr 370-9367.
FORNO: Troca-se, Fischer, costura Singer. Tr: 9146- PORTÃO - Compra-se, de

por micro. Tr: 9927-2482. 2794. ferro, 3m x 2m. Tr: 372- TV - Vende-se, 16",
3812. Telefunken, colorida. R$

130,00. Tr 370-9367.FREEZER Troca-se,
vertical Brastemp, por
máquina zig-zag. Tr: 275-
1479.

VIDEO - Vende-se, cassete.
R$150,00. Tr 376-0413 ..

VIDEO GAME - Vende-se,
play station. cl controle e

cd's. R$ 250,00. Tr 9111-
9900.MÁQUINA - Vende-se,

conicaleira, pi repasse de ROÇADEIRA - Vende-se, à
fios. Tr: 275-1642. gás. R$ 1.000,00. Tr: 376- TV - Vende-se, Panasonic,

0413. ct controle, 20". R$
350,00.Tr: 376-3640.

VIDEO GAME - Vende-se,
super Nintendo 64. R$
150,00. Tr: 372-3925.MÁQUINA Vende-se,

FREEZER - Vende-se, fotográfica. Tr: 9166-6900 SECADORA - Vende-se. 4
Cônsul, 280 L. R$ 250,00. Kg. R$ 450,00. Tr: 9905- TROCA-SE - Mini-system 3
Tr: 372-3925. MÁQUINA - Vende-se, de 8113. cd's R$ 694,00 por DVD. Tr:

costura zigue-zague. R$ . 9164-6784.
GARELLI - Vende-se. R$ 200,00. Tr: 371-8772. SERRA - Vende-se, circular
250,00. Tr: 9162-5719. mesa de ferro. R$ 500,00. VENDE-SE Motoca e

MÁQUINA - Vende-se, de Tr: 274-8636. cadeirinha pi bicicleta
GELADEIRA - Vende-se, lavar Brastemp, 8 Kg. R$ infantil. R$ 60,00. Tr: 276-
Cônsul. R$ 100,00. Tr: 700,00. Tr: 372-3655. SOFÁ - Vende-se, jogo. R$ 3866.

VINIL Vende-se, pi
piscina 8 x4 m. R$
2.000,00. Tr: 276-0397
após 20h.

WALlTA - Vende-se,.
Máster, seminova. Tr:
9969-4207.

QUINTA-FEIRA,

Venda e Assítêncía Técnica em Computadoresl
Redes e Periféricos em Geral

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de CD
e Leitor de DVO

Maquinas
Digitais

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

Um micro por aluno

Suprimentos
Novo sistema de recarga de cartucho, venn!
conhecer este novo método que com ele
você pode chegar a economizar 50% de
seus gastos com tinta! Faça-nos uma visitaf
confiraesta novidade.

REVENDA:

(4l) 273-0888 - Jaraguá do Sul se - Em frente ao Bradesco

* Tela colorida
. * Agenda com 200

posições de memória no

TIMChíp + 200 posições
de memória no aparelho
* Melodias
personalízáveís
* Jogos
* Alerta vibratório,
calculadora e relógio.

R$149,00
á vista ou

1 + 9x R$,14,90
NO PLA",O
MEU SONHO

* Tela colorida
� Agenda telefônica com 200 posições

de memória no TIMChip
+ 300 posições de memória no

telefone
.. Câmera digital integrada
* Melodias persnnalizáveis

* Rádio FM integrado
* Viva-Voz integrado

* Personalização de capas coloridas'
* Downlo(ld 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 + sx 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

* 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

I
SONV P41
R$ 999,�O
OU 1 + 5x

R$166,50

R$148,00
á vista ou

1 + 9x R$14,80
NO PLANO PRONTO
MEU JEITO SEMPRE

.

"

0395
R$ 699,00
ou 1 + 5x

R$116,50

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Fone:372-0556 ou 9912-8114
(47) 370-5858

sibimec@terra.com.br
Jaraguá do sul se

- ADVOCACIA E CONSULTORIA

LUCIANE MORTAR/ ZECH/N/
OAB/se 17.579-B

.

KAR/NA GU/O/ VALVEROE
OAB/SC 18.114

• CAUSAS CíVEIS' FAMíLIA. DIREITO DE PROPRIEDADE

• COBRANÇAS • DIREITO BANCARIO E EMPRESARIAL

• CRIMINAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL

• ADVOCACIA EM GERAL

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

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 9

UIA DE SERVI

DETETIVES PARTICULARES

Atendimento 24 horas

TERCEIRIZAÇÃO SERViÇOS FRESA E TORNO

Causas Civeis e Criminais. Comercio e Industrial,
Furtos e Roubos, caso extra conjugal e

desaparecimento de Pessoas.

Sigilo Absoluto

Rua: Guilherme Cristiano Wackerhagen. nO 340 - Sala 01 - Ed.
Cassimiro Vila Nova - Jaragua do SuVSC - Fone: (47) 370-7243

Consulte nossas ofertas 275-2124

.

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

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

APOSENTADO
E PENSIONISTA

D,D INSS

/

ENCANADOR E ELETRECISTA
POUSADA DREICHE DO ARCOM

Tr: 275-0690 cl Bruno ou 9917-9859

Rua Gumercindo da Silva, 616 - Centro

Com belas garotas a sua disposição
com meninas novas

Karine : Loira, seios grandes e sex

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

Bruno - Atraente
Milene - Morena clara

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

275-0052 / 273-1174
� Até 36 meses para pagar;
� Sem limite de idade;
� Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS;
� Empréstimo sem consulta ao SPC/SERASA (E fazemos empréstimos
para servidores publicos, estaduais ou federais, ativos ou inativos).

lfRRAPlANAGfM
�oo Pedrrs e�rào, ,

(ompactadores de Solo Serv�os com RetrO€SCavao�ras

Cobca�o de Tuoos de Concreto Tratores e Esteiras

Ptmoção de IMas CaminMes Basculantes
,

Drenagem Compressores deN
Pavimelrta�o d lajotas. loteamentos completos

\ ..

,.

�
REfRIGERAÇÕES
Consertos e Reformas

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

Condicionado, etc.

PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS
E CORTADORES DE GRAMA ELÉTRICO.

CONSERTOS E VENDAS DE

BETONEIRAS EM GERAL.

-

GA. Bar da� Amiga�
A cada encontro' uma nova emo�ão

9164-1432

lal. Wolfgang Weege, s/nO à 1500 mls. do Parque Malwee - Jaraguá do Sul· se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



1 O CORREIO DO POVO

CONSÓRCIO
* MAIS chance: (04 contemplações mensais.
* MAIS: (sem taxa de inscrição).
* MAIS: (sem fundo de reserva).
* MAIS econômico: (menor taxa):
• MAIS Prêmio: (extra R$ 31.384,00
prêmio pontualidade).

* MAIS flexibilidade: (antecipação de
parcelas nooerão ser usadas

* MAIS lance: (FGTS po
como lance).

*MAISl
.

.** MUITO MAIS:
* Crédito para compra de imóvel.
* Construção de galpôes, imóvel residencial e
comercial, campo ou praia.
* Para Investidor, capital de giro, construtor.

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA, 3 de Maio de 2005

... _ :. L L 1.. .

__ .60.0ººJ)_Q_i _g_�§Aº__ .... � ... _ .. 1.

.=�g:�g�:gg I' +:g���= I =��i�:��=�==L=���j�j.:���
90.000 OO! 1.38960! 1.029,60: 75285

....... _ ._ 1._ _ .. 1_ .. ._ _ __ L················I························ - -

_.
_ - ,... ..•... . .............•... .1 ......•.....

110.000,00 i 1.698,40 1.258,40' 920,15
.J4Q,ººQ,ºQL.. . .. �,JJ3.J.!.º-Q . L J,§QJ,§º ! 1,J71.10
180.000,00 2.779,20 2.059,20 1.505,70
200.000,00 3.088,00 2.288,00 1.673,00

REPRESENTANTE: Silver Serviços Ltda
Rua: João Januário Ayroso; 80 - sala 03 ._ Jaraguá Esquerdo
FONES: (47) 37'1-8'153 I 9'122-6233 I 9936-'1304

CZERNIEWCZ - Vende
se, suite, qt. R$
65.000,00. Tr: 371-2357.
creci 4936.

FLORIANÓPOLIS -

Vende-se, c/ 3 qts e 1
suite. Tr: 9162-5719.

NOVA BRASíLIA -

Procura-se, moça p/
dividir apt, R$ 180,00. Tr:
275-0092.

VENDE-SE - C/ 1 suite, 2
qt., semimobiliado. R$
1,30.000,00. Tr: 9969-
4207.

CZERNIEWCZ - Vende
se, c/ 935,51 m2• R$
50.000,00. Tr: 9107-
1459.

FIGUEIRA - Vende-se,
industrial, c/ 16.000 m2•.
R$ 160.000,00. Tr: 371-
6069.

MASSARANDUBA -

Vende-se, c/965.000.00
m2. Rr$ 200.000,00. Tr:
9112-5501.

PiÇARRAS - Vende-se, c/
rua asfaltada. Tr: 375-
0539.

SANTA LUZIA - Vende-se,
CENTRO - Vende-se, 2 c/ 480 m2• R$1 0.000,00.
qts. Tr: 9953-7759 ou Tr: 372-1274.
371-8897.

SCHROEDER - Vende-se,
CZERNIEWCZ - Vende- c/ 3.750 m2. Tr: 371-
se. Tr: 9977 -5408. 5355.

TIFA MARTINS - Vende
se,3 qts, sI. cozo bwc.
murada. R$ 52.000,00.
Tr: 276-0743.

TROCA-SE - Próx. a Unerj
c/ 160 m2 e terreno de
425 m2 ,no Czerniewcz.
Tr: 371-2230.

VILA LALAU - Vende-se,
sobrado come. e

residencial c/ 2 casas. Tr:
371-3132.

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

VENDE-SE - Semi
acabada c/ 3.000 tijolos,
1000 tijolos e 1 caminhão
de areia. R$ 45.000,00.
Tr: 373-3393.

VENDE-SE - Na rua:

Bernado Dorbunsch. Tr:
371-8809.

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

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

CENTRO - Vende-se, em

construção. Tr: 370-
7919 c/ Leandro.

CENTRO Vende-se,
próx. ao Beira Rio, c/ 132
m2• 1 qt. suíte. Tr: 371-
8897.

, .

CÀSAS PRE-FABRICADAS

JARAGUÁ DO SUL - se

confira outros créditos índice de correção INCC (reajuste anual)

LOJA Vende-se, de Vende-se. el 1000m'. Precisa-se, p/ serviços
VENDE-SE - Na Walter lingerie. Tr: 9935-8009 Ribeirão Grande. Tr: 273- gerais, c/ experiência. Tr:

VI.LA LALAU - Aluga-se, Marquadt c/ 1.111 m'. Tr: ou 371-00"31. 1860. 370-7919.
kitinet mobiliada. Tr: 274- 370·8097 c/ Tina. Creei
8398. 9839. LOJA - Vende-se, de mal.

VENDE-SE-P/ tirar do Esportivo em Corupá. Tr:
local, mad. de lei. Tr: 376- VENDE-SE - No Edf. Ilhas VENDE-SE - C/ 681 m2• 9115-9770.
1256. dos Açores, c/ suite, próx. a Madri. área

garagem. R$ 75.000,00. central. R$ 55.000,00. Tr: MERCADO - Vende-se,
Tr: 371-6069. 371-3509. em func. R$ 20.000,00.

Tr: 370-5556.

VENDE-SE-Outroca-se, ATERRO - Aceita-se. Tr: CHURRASCARIA _

TELEMENSAGEM -

2 em Blumenau por 371-0632. Vende-se, no Centro. Tr: Vende-se, c/ carteira de

Jaraguá. R$ 28.000,00. . clientes, há 6 anos no

Tr: 9162-5719. CENTRO - Vende-se, c/
9113-5501.

mercado. Tr: 371-4425.
184.000 m ". R$
130.000,00. Tr: 370-
8633.

VENDE-SE - C/ 2 casas se, e sorveteria. Tr: 374-
há 4 Km do centro. Tr: 5881.

SÃO LUIZ - Aluga-se, c/3 370-5556.
qts. Tr: 370-2365.

LIMPEZA - Ofereço·me,
p/ lotes e ex. d'água. Tr:
9103-9436.

-
BARRA VELHA - Vende

se, ou troca-se em jguá.
Tr: 371-9153 ou 9134-
1794.

CENTRO - Vende-se, c/
305m2, 4 qts c/ suites.

próx. a Pref. R$
120.000,00. Tr: 370-
0757.

COMPRA-SE - De mad. p/
retirar do local. Tr: 9605-
2735.

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

ESTRADA NOVA - Vende
se, c/ 533 m2, asfaltada.
R$ 8.000,00. Tr: 275-
0680 ou 276-2169.

VENDE-SE .' Em Ibituba.
Tr: 371-5355.

ITAPAVAAÇU - Vende-se,
c/ 63 m2 e terreno de 525
m2, R$ 15.000,00. Tr:
9992-6165.

NEREU RAMOS - Vende

se, mista e terreno 20x50.
Tr: 273-1860.

PROCURA-SE - P/ alugar.
C/ 2 ou3 qts. R$ 500,00.
Tr: 371-8772.

PROCURA-SE - P/ alugar.
Tr: 372-6680.

PROCURA-SE - Moça p/
dividir aluguel no

Czerr.iewcz, mobiliado.
Tr: 9903-2012.

PROCURA-SE - Moça, p/
dividir aluguel. Tr: 370-
7967.

RIO MOLHA - Vende-se, 2
de mad. c/ terreno de 328
m2• R$ 20.000,00. Tr:
370-5556.

AVU
'lOT

275-1101. 42.000m2. R$
150.000,00. Tr: 9121-
6948.

DIARISTA - Precisa-se,
que more próx. Baenpen
di, c/ referências: Tr: 372-
0064. AUXILIAR DE ENFERMA

GEM - Ofereço-me, p/
trabalhar a noite, c/
exp.Tr: 275-3457.

MANICURE - Ofereço·
me, cabelereira, à
domicüio. Tr: 276-0695.

VENDE-SE
PORTAS E
JANELA DE

FERRO
COM VIDRO.

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

Tr: 370-0412.
COMPRA-SE - Chacará,
em Jaraguá ou região c/
área de 5.000 a 15.000
m2• Tr: 370-0633.

BABÁ - Ofereço-me p/
FREZADOR - Precisa-se, trabalhar. Tr:371-7860.
c/ exp. Tr: 371-2666.

DIARISTA - Precisa-se, p/
pousada. Tr: 9952-1927
c/Carlos..

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

GALPÃO - Aluga-se, c/
600m2 e terreno de
2.500m2. R$ 900,00. Tr:
9112-5501.

RIO MOLHA - Vende-se,
23.838,98m2. c/ escr.,

pronto p/ cons. R$
28.000,00. Tr: 9163-
7000.

MINI-CHACÁRA AUXILIAR GRÁFICO

Tr: 371-5270
BABÁ - Ofereço-me, p/
cobrir folga aos

domingos. Tr: 8408-
9681.

LANCHONETE - Vende-
INSTALADOR - Precisa

se, elétrico. Tr: 371-5355. MENSALISTA· Otereçe
me, p/ meio período ou

diarista, c/ referências.
Tr: 371-9172.

RIO DA LUZ - Vende-se,
c/ 167.000m2• R$
100.000,00. Tr: 370-8097
e/Tína. Creci 9839.

MENSALISTA - Precisa

se, p/ meio período, que
more próx Trevo João
Pessoa. Tr: 370-
3561.

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

BALCONISTA - Procura
se, p/ farmácia, c/ exp. Tr:
371-7874.

BABÁ - Precisa-se, p/
meio período. Tr: 9973-
5404. MOTOBOY - Precisa-se.

Tr: 376-0882.

DIARISTA - Ofereço-me.
Tr: 275-3440.

COBRADOR - Precisa-se, JARDINAGEM - Ofereço- TRABALHOS - Ofereço·
RIO MOLHA· Vende-se, c/ moto, experiência. Tr: MOTOQUEIRO - Precisa- me, p/ limpeza. Tr: 9162- me, industriais ou outros

c/ quiosque fechado, 370-6261. se. Tr: 275-2876. 5719. em casa. Tr: 9911-66]0. !
.

,

OFICINA - Vende-se,
mecânica. Tr: 275-0964. .

ÁREA INDUSTRIAL -

RESTAURANTE - Vende-
Aluga-se, c/ casa l 3

C
galpões. Schroeder. Tr: se, hula na Brasa. Tr:

373-0206.
370-3599.

CONSULTÓRIO ODON
TOLÓGICO - Vende-se,
compl. e montado. Tr:
9104-6677.

VENDE-SE
MÓVEIS

JOGO DE JANTAR
Armário com

mesa e 6
cadeiras, ótimo

estado.
Tr: 371-5270

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

ESCRITÓRIO - Aluga-se,
montado é/ 3 ambientes,
na Marechal 972 sI. 4. Tr:

COMPRA-VENDA-LOCAÇÃO
Com Assesoria Jurídica

* Salas comerciais pi alugar
* Terrenos em Piçarras pi vender

* Precisa-se apto cl 2 qtos pi alugar

GUARAMIRIM - se
Rua dos Imigrantes.500 si 31 - Bairro Rau Rua: 28 de Agosto,3664 - Bairro Avaí
Fone: 047 370-6103 Ramal31. Fone: 047 373-2005
Email: casas@layout.arq.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO 11

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

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

Recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
(VÁRIAS VAGAS 2° GRAU COMPLETO OU CURSANDO)
AFIADOR DE FERRAMENTAS (6796 ES)
AUXILIAR DE CONTABILIDADE (7030 JE)
AUXILIAR TÉCNICO (7119 ES)
ANALISTA DE RH/PESSOAl ( 7141 JE)
AUXILIAR DE DESPACHANTE ( 7196 JE )
AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO (7168 ES)
AUXILIAR TÉCNICO EM TELEFONIA (7178 ES)
ARQUITETO/ENG.CIVll (7190 JE)

BORRACHEIRO ( 7124 ES )

CALDEIREIRO ES

CHACREIRO (6916 JE)
COSTUREIRA (7053 - 7122 JE)-(7182 ES)
CONTADOR (7147 JE)
COMPRADOR (7043 JE)
COBRADOR (7174 JE) P/ MASSARADUBA
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7193 JE)

DESENHISTA PROJETISTA DE MÃQUINAS (7083 JE)

ESTILISTA /MODELlSTA ( 7113 JE )
ENFESTADOR (7114 JE)
ELETRICISTA INDUSTRIAL ( 7106 JE )
ELETRICISTA DE VEíCULOS (7192 JE)

FRESADOR ( 7177 ES)
FARMACÉUTICO (7176 JE)

GERENTE DE VENDAS (7032 ES)
GERENTE ADMINISTRATIVO (7080 JE )
GERENTE DE INFORMÃTICA (7155 JE)
GARÇON (7050 ES)
GERENTE DE PRODUÇÃO TÉXTll (7186 JE )
"'1

.IMP,BESS.OR f,lQ(OGRÁFICO (6985 JE) , .

INSPETOR DE VENDAS SUPERIOR COMP,LETO (111"2 JE)

JARDINEIRO (7148 ES)

MODELADOR ( 6973 JE)
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO ( MEl 7110 ES)
MONTADOR DE MÓVEIS (7156 JE)
MONTADOR INDUSTRIAL ES
MECÂNICO INDUSTRIAL ES
MECÂNICO MONTADOR (7082 JE)

OPERADOR DE CALDEIRA ( 7151 JE )
OPERADOR DE CAlANDRA (7117 7118 JE )

, OPERADOR DE BORDADO ( 7144 JE - 7150 ES)
OPERADOR DE FElDADEIf,lA (7118 JE)
OPERADOR DE PRENSA PAPELÃO (7197 JE)
OPERADOR DE COlADEIRA PAPELÃO (7197 JE)
OPERADOR DE SERRA FITA PAPELÃO (7197 JE)

PROJETISTA MECÂNICO (7040 ES 7083 JE )
PCP TÊXTil (7059 JE)
PINTOR DE OBRAS E AUXILIAR (7079 JE)
PINTOR DE VEíCULOS (7162 JE)
PINTOR INDUSTRIAL (7191 JE)

REPRESENTANTE COMERCIAL (7161 ES)
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÓNOMO (7062 ES)
RECEPCIONISTA P/ GUARAMIRIM (7120 JE )
REVISORA (7165 ES)
RECEPCIONISTA DE AUTO PEÇAS (7164 JE)

. SERViÇOS GERAIS (7183 ES)
SECRETÁRIA (7171 ES)
SERRALHEIRO (7169 JE)
SUPERVISOR DE VENDAS (7078 JE)
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (MOVElEIRA) (7044 JE)

TORNEIRO MECÂNICO ( 7109 ES 7102 ES -7160 ES- 7181 ES) )
TRAIN�E ENGENHEIRO QUíMICO/ALIMENTO' (7074 JE)TECELAO (EMENDADOR) - ( 7105 JE)TECNICO EM ENFERMAGEM COM VEíCULO PRÓPRIO - ( 7096 ES) .

TALHADOR ( 7114 JE )
TINGIDOR DE MALHAS (7115 JE )TI�TUREIRO (7116 JE -7149 ES)TECNICO AGRíCOLA (7139 JE )TECNICO EM ELETRÔNICA (7179 ES)TORNEIRO MECÂNICO CNC (7170 JE)

V�NDED
VEND

OR EXTERNO Vendas de Jornal e anúncios (7007 JE)
EDOR DE AUTO PEÇAS (7163 JE)

0�NDEDOR EXTERNO Produtos Agricolas (7140 JE )

VE�DEDOR INTERNO -MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (7175 JE)DEDOR DE VEíCULOS (7188 ES)VENDEDOR XTERNO Cursos (7189 JE)

ÓTIMO NO SEU CURRICULOsenac
(47) 275-8400

PROGRAMAÇÃO
GESTÃO E COMÉRCIO

CURSOS CARGA HORÁRIA DATA DIAS HORÁRIO Á VISTA PARCELADO

. Cálculo Trabalhista 32 horas 07l0S a 02/07 sáb 8h às 12h R$ 180,00 1 + 1 R$ 9S,00

Matemática Financeira com Uso da HP 12C 16 horas' 07/05 a 28/05 sáb 8h às 12h R$140,00 1 + 1 R$ 7S,00

Oratória 15 horas 09/0S a 13/0S 2a a 6a 19h às 22h R$ 136,00 1 + 1 R$ 72,00

Formação de Cronometrista' 24 horas 09/0S a 19/0S 2a a sa 19h às 22h R$190,00 1 + 1 R$ 100,00

Vendas Internacionais 150 horas 13/0S a 08/10 6a e sáb 18h às 22h;

8h às 12h 1 + 6 R$ 1S0.00

Qualificação em Secretariado 140 horas 16/0S a 10/08 2a a 4a 19h às 22h 1 + 3 R$130,00

Neurolingüistica em Vendas 12 horas 30/0S a 02/06 2a a sa 19h às 22h R$ 180,00 1 + 1 R$ 95,00

Técnicas de Negociação 12 horas 06/06 a 10/06 2a a sa 19h às 22h �$ 1S0,00 1 + 1 R$ 80,00

Relacionamento com Qualidade e Motivação 12 horas 13/06a 17/06 2a a 6a 19h às 22h R$ 120,00 1 + 1 R$ 6S,00

Oratória Avançada 1S horas 27/06 a 01/07 2a a 6a 19h às 22h R$ 16S,00 1 + 1 R$ 8S,00

TÉCNICOS

Técnico em Guia de Turismo Regional S06 horas 02/05 a 16/11 2a a 6a 13h30 às 17h30 GRATUITO

Técnico em Contabilidade 870 horas 02/0S a 2006 2a a s- 19h às 22h 1 + 12 R$19S,00

Técnico em Alimentos 1.S00 horas 09/0S a 2006 2a a sa 19h às 22h 1 + 2S R$ 220,00

Técnico em Comércio Exterior 820 horas maVOS 2a a 5a 19h às 22h 1 + 17 R$19S,00

Técnico em Enfermagem 1.800 horas .

jun/05 2a a sa 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 3a e 5a 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

l'AlCODIIAAçO-cS. Rua dos Imigrantes, 310 Vila Rau
tvr: f\/r".. c-»: E-mail: jaraguadosul@sc.s�nac.br

ROMÂNTICO E CARINHOSO
Procuro uma mulher para
compromisso sério, que
seja sincera, carinhosa,

de 30 a 42 anos.

Sou moreno clero, 44 anos,
olhos azuis, à procura de

alguém especial.
Ir: 9164-6784 .

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

Informações:
(11) 3229-4749

Ou (11) 3311-7396

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados todos os

associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Jaraguá do Sul, em pleno gozo de seus direitos sindicais, a
se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia
10 de maio de 200S, às 13:00 horas, em primeira
convocação e caso não haja número legal, haverá uma

segunda convocação para uma hora após, isto é, as 14:00
horas do mesmo dia e local, com qualquer número de
associados presentes, a qual será realizada na sede do
Sindicato, sito à Rua Leopoldo AUGUSTO Gerent, 22S,
nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia:.

a. Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria
do Sindicato, relativo ao exército de 2004;
b. Leitura, discussão e votação do Balanço Financeiro e

Patrimonial do Sindicato, relativo ao exercicio de 2004,
bem como o parecer do Conselho Fiscal e apresentação
do balanço social;
c. Discussão e fixação das mensalidades e demais taxas;
d. Assuntos diversos do interesse da classe.

Jaraguá do Sul, 02 de maio de 2005.

Edgar Hornburg
Presidente

�------------__, .-'

,).,. ".,""';1.
,

VENDE-SE LOJA
Vende-se loja mat. Esportivo
no centro de Corupá, ótima
clientela formada e estoque.
Aceita-se carro como parte

do pagamento.
Tr: 9115-9770
ou 375-0317.

VENDEDOR

EXTERNO
e:

o Jornal CORREIO DO
POVO está selecionando

venüeâore« externos,
ambos os sexos,

malares

De 18 anos.

Salário compatível +
prêmio.

.Interessados

comparecer após as

14h, na Rua

Procópio Gomes de

Oliveira, 246 - Centro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

TEM CULTURA,
,..,

E TEM MUITA INFORMAÇAO!
"-

POR ISSO TODO MUNDO LE!

E AGORA, COM APENAS

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

E MAIS CàMPLETO DIÁRIO.
REGIONAL NA SUA CASA!

CORREIO DO POVO
P��1919

- -

- -

-
-

_.-

_ -

r
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Truques de decoração que fazem
sua casa parecer mais ampla
Sua sala é muito pequena, o teto do seu quarto é baixo demais.Você gostaria de reformar alqumas coisas na sua casa, mas o seu orçamento ainda
não permite, afinal, um casamento não sai barato! Alguns truques de decoração iludem a percepção visual e dão a impressão de um ambiente mais
alto,mais largo etc. Sua casa vai ficar perfeita. '

Truques com a pintura das paredes

Encurtando o ambiente - Para uma sala retangular muito comprida, pinte as paredes menores com uma cor mais escura que a das outras paredes.

Alongando ambiente quadrado - Aplique cor mais escura em duas paredes, uma de frente para a outra.

Escondendo objetos - Pinte a parede no mesmo tom do objeto que você quer esconder.

,

! i iRj��b�ix�ndo �,�to - Pinteo teto com uma cor mais escura do que a das paredes.

Destacando objetos - Aplique uma cor intensa ou contrastante com o objeto na parede de fundo.

Elevando o teto - Pinte o teto com uma cor mais clara que a das parédes.

Encurtando a parede - A situação inversa do item acima. A parte de cima da parede deve ser de um tom mais escuro que a cor da parte de baixo.
..,

Alargando o corredor - Pinte as extremidades do corredor e o teto com uma cor mais escura do que a das paredes que acompanham o sentido do
corredor.

Alongando a parede - a solução é uma parede bicolor, A divisão entre as duas cores deve ser à meia altura (nessa separação, pode-se colocar um
barrado). Na parte de cima da parede, o tom deve ser mais claro do que a cor da parte de baixo. Lambris de madeira na posição vertical têm os

mesmo efeito.

Tapetes - Se você tem dois ambientes juntos, com sala de jantar e estar, por exemplo, a sala em que for colocado um tapete grande parecerá maior
do que o ambiente onde foi colocado um tapete pequeno.

Espelhos e vidros - Os espelhos aumentam os ambiente, pois duplicam o espaço e proporcionam sensação de amplitude. O vidro ocupa menos

espaço, pois é visualmente leve.
.

Piso - Espaços pequenos são ampliados com pisos claros. O mesmo piso em toda a casa também dá a impressão de um ambiente maior.

Cores - Branco, bege e amarelo deixam ambientes çom pouca luz natural mais iluminados.

As cores quentes (vermelho, amarelo, laranja, bege, rosa) aproximam as paredes dando a impressão de um ambiente menor e mais aconchegante. As
cores frias (verde e azul) ampliam os ambientes.

Truques com objetos

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

Rua João Januário Ayroso. 341 -.Jaraguá Esquerdo Rua Prel. Waldemar Grubba, 2818 - Vila Lalau

VIDRAÇARIA BUKOSKI
Vidros, Espelhos, Molduras, Vltraux, Postas,

Jateamento em Vidros e Acessórios

Móveis Artesanais

276-2212

E
MATERIAIS

A mmm :wnm :�Mf:W t:im%i Wb� :mXit1. mwm: n::..
;:;�:::mm -tml@ :#:�mn Ni::t:;i m:::L�tl �wmmi w:�mm: ;::m;:::;:�; 'o.
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' Xh ',«<<<"
....

'""::}! h{;W!: tr':':':':",

;f!'i.e'tç�!;iWaldemar Grub'§:ªiiiª��
Jaraguá do sul/se
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Ingredientes:
800 g de filé de frango em cubos pequenos
l ovo

3 colheres (sopa) de maisena
6 colheres (sopa) de óleo
1 pimentão verde em pedaços médios
1 pimentão vermelho em pedaços médios
1 cebola roxa grande em pedaços médios
1 erva-doce pequena picada
4 colheres (sopa) de shoyu
2 colheres (sopa) de catchup
1 colher (chá) de açúcar

,

1/2 xícara (chá) de amendoim torrado e sem pele
sal a gosto

Modo de Preparo:
Coloque o frango em uma tigela e acrescente o ovo batida, 1

colher (sopa) de maisena e o sal. Misture bem-os ingredientes e

reserve. Coloque o óleo em um refratário grande e leve ao forno
microondas em potência alta por 1 minuto. Junte o frango
reservado e cozinhe por mais 17 minutos, em potência alta, ou até
ficar cozido.Misture algumas vezes durante o cozimento. Retire do

forno, adicione os lequmes.rnisture e coloque de volta por mais 20

segundos. Reserve. Em outro refratário, coloque o shoyu, o catchup,
o açúcar, a maisena restante e 1 xícara (chá) de água. Misture e .

acerte o sal. Leve ao forno microondas em potência máxima por 5

minutos, ou até o molho encorpar. Mexa algumas vezes durante o

cozimento. Junte o frango ao molho e cozinhe por mais 2 minutos,
ou até o frango ficar cozido. Salpique o amendoim e sirva em

seguida.

I

9 OE P.lllAS E
Forno à Lenha

I

Rua Barão do Rio Branco, 1000 Jaraguá do Sul - se (na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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387
,289 * SI. 01
á do Sul- se

- GINECOLOGIA _'

lS . {lJf(lisltri
CRM/se 1242 • Tl;GO 030179
o SOllMCIL u>:t�·

Receituário
ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

(47) 275 64
'farmácia de manipulação
www.receituarlo.com.br

275-3064
Rua José Emmend6erfer, 727

N?va Brasflia- Jaraguá do sul/se

2 deQ O
à vista ou cheque
Pré-datado
para 30 dias.

Rua 25 de julho. 577 • Vila Nova

Manipulação de fórmulas médicas
Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua João Picolli 110 - Centro

�HERBALIFE
PERCA PESO DEFINITIVAMENTE

O Peso e o corpo que

você sempre sonhou.

.
Programas projetados

individualmente.

Sem fome. sem stress,
deixar de comer o que gosta.

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

o PODER DAS VITAMINAS

As vitaminas são substâncias necessanas para o metabolismo, ou seja, são nutrientes essenciars para o

Crescimento normal e para o bem estar físico e mental. Porém, normalmente, não podem ser produzidas pelo próprio
corpo ou quando em quantidade insuficientes,elas podem ser adquiridas por meio da alimentação ou suplementol
vitamínicos.

Dentre das muitas existentes, temos com exemplo a vitamina D,que é rpoduzida na pele por meio da exposição
ao sol; as vitaminas K, biotina, folacina e vitamina B12 são rpoduzidas por microorganismos no trato lntestinaí.
vitamina A e a niacina produzidas pelo próprio organismo, desde que seus substratos estejam presentes. Sem aI

.

vitaminas,as reações metabólicas no organismo ficariam muito lentas que não seriam efetivas.Algumas vitaminas (e,[
eA)também têm papel antioxidante ,diminuindo a ação nociva dos radicais livres.

O estilo de vida moderno contribui para que o organismo não tenha a quantidade ideal de vitaminas. No cone

corre do dia-a-dia a alimentaçãonão é a correta e o estresse provoca uma descarga de hormônios que trapalham ação
das vitaminas. Além disso, a própria preparação dos alimentos faz com que percam nutrientes,já que são sensíveisa

alterações de calor,umidade,luz,presença de oxiGênio e deficiências de armazenamento.
Já a vitamina C e o complexo B, perdem-se pelo vapor ou pela própria água do cozimento. A falta de vitamirs

pode ser total avitaminose ou parcial hipovitaminose. Em ambas as situações, podem surgir rnanifestaçõs
classificadas como doenças carenciais. A falta de vitaminas pode ser provocada por redução de ingestão, diminuição
da absorção, alterações do metabolismo. O excesso de vitaminas (hipervitaminose) pode ser a conseqüência da

ingestão ou da administração exagerada de vitaminas.
.

A carência de vitamina C levou muitos marinheiros ao escorbuto e conseqüentemente à morte no séc XVHI nal

longas viagens do navio sem alimentos com vitamina C.Já a falta de vitamina A pode causar desde défict de visão

noturna atéçegueira em crianças e pessoas acima de 50 anos.A carência de vitamina B 12 pode levar à anemia grave.Ea
falta da vitamina D na infância pode causar o raquitismo, e no idoso a osteomalacia, que causam perda de minerai)
ósseos com deformidades. A deficiência de vitamina B1 pode s]causar sintomas de pollneuropatla (perda da mass

muscular com fraqueza, perda da força muscular cardíaca com falha no bombeamento cardíaco e morte) além de

edema, anorexia,confusão mental, falha cardíaca e o beribé infantil, com sintomas de vômitos ,convulsões, distensão
--,

abdominal e anorexia.

,

-

Uma deficiência contínua de vitaminas poderá provocar a deterioração da saúde e, em muitos casos grave)1
pode até levar à morte. A falta de vitamina em pequena quantidade ou chamada de subclínica pode causar sintoma)

inespecíficos ,como a faltade apetite, fadiga,dificuldade de visão,queda de cabelo,u"nhas fracas e depressão.
Em especial, nos pacientes mais idosos deve-se lembrar que o sistema digestório tem menor capacidade de

absorção de nutrientes e já o uso dealquns medicamentos na terceira idade pode reduzir as vitaminas do organismol
como porexemplo,os antibióticos,os diuréticos e analgésicos.

Vitamina Função

Vitamina A Protege a visão, combate os radicais livres e auxilia no crescimento de unhas e do
cabelo.

Vitamina C Aumenta a imunidade, diminui o risco de catarata, diminui os radicais livres e é
essencial para os fumantes.

Vitamina E Diminui os radicais livres, melhora circulação sangüínea, é um antiagregante de

plaquetas e reduz o risco de cataratas.

Vitamina K Importante na formação de.coagulação. Trabalhos recentes demonstram que a vitamina
K diminui depósitos de cálcio nas artérias e conseqüentemente, a placa de aterosclerose.
Melhora fixação de cálcio nos OSSat.

[Vitamina B Evita a anemia e J2rotege a mucosa e os nervos.

!Vitamina D Importante para as mulheres, principalmente na menoupausa, devido � osteosporose a

osteopenia,

Deve-se um alerta especial contra o uso de vitaminas em excesso, pois podem causar sintomas e gerar doençal,
Somente o médico pode avaliar opaciente pormeio do histórico e de exames para analisar a necessidade vitamínicall
verificação de eventuais déficts e sugestão de suplementação adequada e de maneira individualizada.
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