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Ronaldo corre do casamento

relâmpago com Cicarelli
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• Quinta-feira
de sol, nebulosidade
variada e pancadas
de chuva isoladas

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

N°5.136! R$l,25

mínima: 18°

Violência faz crescer o medo em toda a região
, .

'

OUm dia depois do assalto a

dois bancos que deixou uma

pessoa morta e outra ferida

em Corupá, moradores de

Jaraguá do Sul e região
dizem que estão cada vez

mais inseguros e não con

fiam na proteção oferecida

pela Polícia. Depoimentos
de pessoas que foram assal

tadas são chocantes: algu
mas não conseguem nem

dormir. Ontem a Polícia

encontrou o Astra prata

(foto) usado no assalto e

apesar do cerco com carros e

helicóptero não há pista dos
bandidos. • PÁGINAS 5 E 6
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Prefeito vai

ser leiloado
Comprado no começo de
2001 pelo então prefeito
lrineu Passold, o Ômega
(foto) que custou R$ 92 mil
e causou muita polêmica na

cidade vai ser agora leiloa,
do. A Prefeitura justifica a

venda pelo custo da manu

tenção. O prefeito Moacir
Bertoldi está usando o carro.

paítícular dele. • PÁGINA 3

Malwee faz 9x2 no São Lourenço
e se prepara para enfrentar a UCS

Hoje é dia de Veículos nos Classificados. Tem uma

preciosidade em oferta: uma Variant, ano 70, original,
relíquia para colecionador e também para exposições.
Tratar nos fones 3 7.1 ,8678 e 9993,5946. E tem também
um Fíat Uno 96, por R$ 8,8 mil (contatos no 370,
1161). E aproveite: os Classificados têm ainda mais

665 ofertas e oportunidades. Para anunciar é bastante
fácil: você pode ligar para o fone 371,1919 ou pelo fax
276,3258.

A Malwee deu um presente para o torcedor de Corupá na

noite de ontem. Foi até o GinásioWilly Germano Gessner e

aplicou uma sonora goleada.sobre o São Lourenço por 9x2.

Os gols do time jaraguaense foram marcados por Falcão (2),
Márcio (2), Xande, Antônio, Valdin, Fiu e Éka. Jonasmarcou
os dois para o time do Oeste. Agora a Malwee se concentra

novamente na Liga Nacional e, no Sábado, enfrenta a UCS
em Caxias do Sul (RS), às 15h30, com transmissão da

SporTY. O técnico Gilmar Silva, do Juventus, fez uma análise
sobre o adversário da estréia no Estadual. • PÁGINA 7

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

i

IUnime�I#\
I Unimed. Seu Plano, Sua Vida
1 1

13702200
I

I www.unimed.com.br
t_ .. � RR • • •• _._

www.studiofm.com.br

I

� '1

CAMPANHA DE TRÂNSITO

Cartazes alertam para fim da

bebida nas lojas de conveniência

A Polícia e o Núcleo
dos Postos de Combus
tíveis divulgaram ontem

os termos do Ajuste de
Conduta firmado por

eles para acabar com a

venda de bebidas nas

lojas de conveniência a

partir de amanha à
- noite. Eles apresentaram

também os cartazes

(foto) que serão

espalhados pela
cidade.• PÁGINA 5
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RESPONSABILIDADE
,

Marisol divulga Balanço Social
com investimento de R$ 18 mi

o diretor presidente
da Marisol,Vicente

Donini (foto), apresen
tou o Balanço Social da

empresa em 2004, reali
zado sobre um fatura
mento bruto de R$ 400
milhões. Além das ações
diretas junto aos cola
boradores, a empresa
investiu pesado em
todos os setores da

comunidade.
• PÁGINA4
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Sob O domínio do medo
Não resta dúvida que a

bandidagem descobriu o

Vale do Itapocu. A tran

qüilidade de outras épocas
não existe mais. Pelo visto,
a violência urbana carac

terística dos grandes cen
tros, infelizmente, chegou
para ficar. A cena de bang
bang em pleno centro da

pacata Corupá, na tarde de

terça-fe ir a , retrata com

tristeza a situação de
descontrole e medo que

paira sobre a região. Aliás,
assaltos e crimes com armas

de fogo, além de outros

delitos, têm-se tornado uma

constante nos últimos

tempos, exigindo das auto

ridades ações eficazes e

urgentes para conter a

violência cotidiana.
Ainda que o "fenômeno"

seja mundial - mais acen

tuado nas grandes cidades,
com destaque para o Rio de

Janeiro .;_ é preciso reco

nhecer a necessidade de se

fazer algo para atenuá-lo. A

população merece e tem

todo o direito à segurança.
E cabe ao Estado o dever de

garantir o mínimo de

proteção. A retórica de
oferecer às polícias armas e

equipamentos sofisticados

para combater a criminali
dade é inconsistente, todo
o aparado das forças de

direito ao efeito da
criminalidade demonstrou
ser inócua para atingir o

cerne da questão; ainda
que tenha obtido resul
tados positivos nas ope

rações executadas; A

situação exige muito mais
do que paliativos e ações
isoladas. Exige esforço do

conjunto da sociedade para
conter a barbárie.

O clima é dissoluto, a

atmosfera é desesperada e

febril. A rotina de violên
cia conspira contra os

esforços de parcela da
. população empenhada em

inverter as prioridades na

expectativa de trans

formar a . sociedade. A

perseverar o atual modelo
- gasto e falido - as

chances de mudanças
serão mínimas, mantendo
a população sob o domínio
do medo -. A situação
ultrapassou as fronteiras
da civilidade.

preciso combater priori
tariamente as causas da
violência, e não somente o

efeito em si. Condição sine

qua non para tentar rever

ter o atual quadro de

insegurança. Nas esteiras

das ações' de combate à

criminalidade devem ser

incluídos recursos humanos
e avaliação adequada de

.... Criminalidade não se baixa no cano do
revólver. Mas com políticas públicas,
inclusão social e atenção aos jovens

segurança não tem

conseguido evitar a violên
cia. Um programa nacional,
integrando os governos e os

setores da sociedade, talvez
seja o primeiro passo.

Criminalidade não se

baixa no cano do revólver.
Mas com políticas públicas
sérias e comprometidas,
inclusão social e com

atenção especial às crianç
as e aos adolescentes. É

desempenho, policiais bem
formados e bem pagos, além
de infra-estrutura material
e operacional conjunta

.

para a ação.
Violência em excesso e

insegurança endêmica são

sinais de baixa compe
tência

.

em lidar com' a

convulsão social instalada,
desprezo à lei e frouxidão

hierárquica. Até porque, a

opção pelo enfrentamento

"O presidente Néstor Kirchner considerou cumprido o objetivo de redefinir a relação política e

comercial com o Brasil e resolveu antecipar para esta tarde seu regresso de Brasília a Buenos Aires':

• Do porta-voz do governo argentinoMiguel NÚlÍez,justificando para a imprensa do seu país a surpreendente"retirada"do presidente
-Néstor Kirchner de Brasíl!a antes do firn da Cúpula América do Sul-Países Árabes.

Reforma política só
vale se for completa

I Fatos & Pessoas I

BRASILlA - Nos bastidores do plenário 1 da
Câmara dos Deputados onde se realizava
ontem pouco antes do almoço a votação
da PEC (Proposta de Emenda
Constitucional) propondo o fim da

obrigatoriedade das coligações eleitorais
de cima (Federal) para baixo (Estadual) as
rodinhas de jornalistas) políticos e

assessores que invariavelmente se

formam nessas ocasiões eram unânimes
em .apontar a decisão que seria tomada

pouco depois (pelo fim da verticalização)
como a mais coerente neste momento.

Afinal, como impor aos partidos nos

Estados as mesmas coligações nacionais

se, de resto, todo o arcabouço do processo
político-eleitoral brasileiro está
embasado em outros princípios? Por

exemplo: a fidelidade partidária. Aqui
mesmo na região temos exemplos de

políticos que se elegeram por um partido
e agora podem (a Lei permite!) passar
para outro ao sabor das futuras coligações
(conveniências?) para 2006. Se não
tivessem essa liberdade, pensariam duas
vezes antes de trocar de partido - e os

.

eleitores também pensariam duas vezes

antes de votar neles.

Fernando Bond

<'

Vaiou racha
Como não há a menor perspectiva de uma.
verdadeira reforma política antes de 2006,
agora é esperar que, na preqação dos futuros
candidatos a presidente, governador e,
especialmente; senador e deputado, venha a

garantia de que, num futuro próximo, a
Democracia brasileira, que já está na faculdade,
não seja mais regida por regras de jardim de
infância.

Pacto federativo
Como esta coluna havia adiantado, o
governador Luiz Henrique vai aproveitar
todos os encontros de caráter nacional para
propor a descentralização e o pacto federativo
no país.
Na terça-feira, na abertura do Avasui 2005,
maior feira de aves e suínos da América Latina,
em Florianópolis, o governador voltou a

defender a adoção de um novo pacto
federativo "que dê autonomia aos municípios,
Estados e reqiões" como única forma de o

Brasil compatibilizar o crescimento econômico
com o desenvolvimento social. "Não podemos

FLORIANÓPOLlS/NEIVA DALTROZO/SECOM mais ter um país
centralizado,
concentrando
em Brasília
dois terços do

.

bolo tributário,
as decisões e

as políticas';
declarou em

seu discurso
(foto).

Cf CORREIODOPOVO
Diretor

Francisco Alves
Editor-Chefe
Fernando Bond

Novela das PPPs
A Caixa Econômica caiu fora do páreo e

agora só restam o Banco do Brasil e o
, BNDES na disputa para saber quem vai gerir
o Fundo Garantir das PPPs (Parcerias
Público-Privadas). Pode ser até que sejarn
os dois. Ontem em Brasília os corredores do
Palácio do Planalto indicavam que cinco

projetos já estão escolhidos e os editais
devem ir para a rua até outubro. Com isso,
as primeiras parcerias poderiam sair em

março. Aliás, se não safrem, não tem PPPs
neste Governo Lula, porque a partir de abril
não podem mais ser feitos contratos que
signifiquem despesa para o.próximo
presidente.

Paz na Cultura
Volta a reinar a paz no meio cultural da
cidade por conta da intermediação feita

pelo prefeito Moacir Bertoldi. Primeiro

por causa da acomodação do Gats (Grupo
Artístico de Teatro Scarvelho) numa sala na

antiga choperia da Praça Ângelo Piazera,
fundos do Museu Histórico "Emílio da Silva':.
Assim, deve terminar a "guerra" do Gats
com a Scar. O grupo participa dia 19 do
terceiro Festival de Teatro Catarinense de
Bonecos, com a peça "O Patinho Feio::
Outra medida do prefeito na área é a

concessão de uma sala para a Ajap, a
Associação dos Artistas Plásticos. Eles vão
para o prédio da Rodoviária. De 20 a 22
deste mês, a Ajap será responsável poruma
Oficina estadual de. Arte, em parceria com a

Federação catarinense.
fbond@ibest.com.br

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
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Fotolito: Cromoart Ilmpressio: Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 14001 CEP 89256-500
Vila Saependi 1 Jaraguá do Sul- SC ITeL47 370·7919
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Ler é tão simples
Teve início na quarta-feira, 04/05/2005, ,a Feira de Rua do

Livro de Florianópolis, que ocorrerá até o dia 14/05/2005, Com
uma programação de eventos dos mais variados estilos culturais,
Essa feira, assim como foi a de [oínville, no início do mês de abril
é u�a grande oportunidade para ser incentivado ainda mais �
hábito de leitura nas pessoas, hábito este que faz toda a diferença
na formação-cidadã de um ser humano ..

Quem lê, aprende, conhece, desenvolve toda sua capacidade
periodicamente. Evoluí, não fica estagnado. Quem lê, nunc�
está só. Está, sim, sempre acompanhado, ora dos personagens do�
livros, ora do autor da história; ora com uma identidade fort;
junto aos personagens e ao autor, ora com sentimento d�
animosidade perante eles. Quem lê, encaixa-se no cenário d�
trama, ao mesmo tempo externamente, no local onde lê, �
internamente, ao imaginar e sentir-se 'dentro da história. Aflora.
se a imaginação e o desejo daquele que possui o hábito de uma
leitura diária. O livro é o confidente de quem lê. Conversa Com
ele, troca experiências, é o amigo de todas ás horas, sabe de tudo
e as pessoas nada sabem dele. Mas buscam conhecê-lo. Um livro
é uma escola de vida!

'

Destaco aqui também, que não é só o livro que colabora para
a paz interior e a evolução da capacidade do ser humano. Jornais
e revistas proporcionam às pessoas um conhecimento geral, a

oportunidade de desenvolver opiniões próprias, de ter um senso
crítico aguçado.

O chefe de uma empresa é leitor assíduo, assim como uma

executiva de sucesso. Ambos começaram devagar, galgaram_
obstáculos até chegarem ao objetivo pré-determinado, seguras'
de si, pois a leitura desenvolve o autocontrole, a segurança, a

confiança. O músico lê. O compositor lê. O ator e a atriz .lêem.,
Agora pergunte a eles se não valeu a pena. Pergunte a qualque;�
leitor assíduo se ele chegaria ou chegará ao alcance de seu maior:
sonho, sem todo esse processo de aprendizado? ,.

A leitura trabalha a consciência das pessoas. Quem lê sabei .
. que não é o dono da verdade. Sabe que quanto mais conhecê;
menos entende esse universo instigante. A leitura educa! Quem
lê é educado, respeita a opinião alheia, torna a convivência com

outras pessoas amigável, no mínimo respeitosa. A leitura atiça ai
curiosidade, o desejo pormais. O leitor assíduo aprende a respeitai�
e a admirar, a ajudar e a amar, aprende a viver.

Você quer ser médico? - Leia! Quer ser engenheiro? - Leia!
Q�er alcançar seu objetivo mór na vida? - Leia! Busque! Vá em�
frente] A tecnologia avança de modo assustador, recursos nac{
lhe faltam para interagir com omundo como um todo, para vivei,JI
aprender a viver. O tempo não pára, evoluir é preciso. Você e eu�F
somos parte de um todo, então, cumpramos com nosso dever de'J
cidadão de um mundo. Façamos acontecer, leiamos. 1111

O segredo de uma vida? Não sei. É uma pergunta muitos

subjetiva. Contudo, garanto que a leitura, de mundo e de palavrasq
me levará a alcançar tal resposta. -r,I

:B

rtalo Puceini, estudante do curso de Letras Licenciatura da UneriJl

Por que ela não pode
trabalhar? '1;

.. ,

Eu tenho uma irmã de menor 15 anos, seu nome é Franciele ela,]
trabalha no comercio há 7 meses e veio a fiscal e disse que ela tJ6:
pode trabalhar, ameaçou de fechar a loja e tudo. Mas eu acho isso�
totalmente errado pois nós precisamos desse dinheiro, porque é com o;
seu trabalho que ela compra roupas, materiais para escola e quando'
tem vontade de comer uma coisa diferente ou até mesmo passear é'
com o dinheiro do seu trabalho que é usado. Agora eu pergunto parai
todos que estão lendo esta carta,quem é que vai dar este dinheiro)

para ela fazer todas essas coisas que ela faz. A fiscal, o governo, 0,

prefeito ou o presidente? Garanto que ninguém! Agora para tirar ela-;
do trabalho que ela gosta e luta para cada diamelhorar e aprender, eles I
são capazes de fazer essa injustiça. Se ela estivesse na rua matand9[
aula, fumando com os amigos,como vejo muitos adolescentes lá na,

praça, e até mesmo na antiga estação ferroviária, eles não iriam nm,r.)
ela de lá, eles não iriam proibirela, porque está fumando,ou se drogando
e aprendendo mas coisas e tendo mas influencias. Eles do Ministéri�;
do Trabalho, Sindicato,Conselho Tutelar,ou qualquer órgão que atu�,
nesta área acham isso totalmente certo, pois em vez de tirar os;
adolescentes do trabalho que estão querendo conquistar um objetivo'
eles que vão se preocupar com esses que estão na rua só prejudicando
os outros. [omal Correio do Povo muito obrigado por me darem a

oportunidade de desabafar e dizer o que penso.

Márcia Gomes de Souza, 18 anos, estudante

Os textos para esta 'coluna devem ter, no máximo, 55 linhas, de corpo 12.

fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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a Câmara não aprovar a
Se

sferência de RS 115 mil ao Estado
uan i"

�ara"at�nder d,espe:as c()n�e:i�entes
( servidor Enl Jose Voltolini" comoaO , '.

d
.

d d 7
f ra a situação () ex- eputa o.

���tolinUoi cedido à Prefeitura, de
5áraguá do Sul pela Cidasc, de acordo

tom a portariâ 10/2005 da empresa

estatál. '

,

Nr. dia 10 de março, a Prefeitúra rece-
o ..

Beu o' Ofício 115 solicitand� ao Exe-

EutivO 'municipal 9ue depositasse RS

11.775;01, referentes ao pagamento

aós salários de jane!ro e fevereiro.
6.

.', ' ."

�. Visita
o prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio
.Peixer, o Dêgo (PFL), se encontra hoje de
manhã com o presidente da Assembléia

Legislativa, Julio Garcia (PFL). Vai pedir o
apoio do deputado para conseguir
recursos do governo estadual para asfaltar
a estrada de acesso à área de expansão
industrial, que está sendo implantado no

bairro Caixa D'Água.
Na Casan, Dêgo, ex-diretor da estatal em

Guàramirim, vai pedir indenização pelos
estragos nas ruas. Ele ainda se reúne com

diretores do HSBC.Quer transferir a conta
da Prefeitura.

� CEI
O relatório final da CEI (Comissão
Especial de Investigação) do

Transporte Coletivo de Schroeder
deve ser concluído no próximo mês.
A garantia é do presidente da

comissão, Valmor Pianezer (PFL),
informando que o documento já
tem 56 páginas.

.

A CEI foi instalada pela Câmara em

fevereiro para apurar denúncias de

irregularidades no setor, como

superlotação, desrespeito às regras
básicas de segurança, irregularidades na
concessão do transporte entre outras,

� Convite
A AJA (Associação Jaraguaense de

, Aqüicultores) promove no sábado, dia'
21, a partir das 11 h30, na Igreja
Luterana do centro, o tradicional caldo

depeixe. O ingresso - a RS 6,00 -

pode ser comprado no local.
O presidente da AJA, Dagomar Müller,
disse que o dinheiro arrecadado será
revertido para as obras da estação de
tratamento de efluentes do

abatedouro de peixes da associação,
em fase de conclusão. O abatedouro
terá capacidade de processar 200

quilos de peixe por dia.

� Polícia
A Polícia Militar de São Paulo é vista

pela população como muito violenta.
A do Rio de Janeiro, corrupta e ausente

e a mineira é considerada autoritária.
Os diferentes perfis das corporações
dos três maiores Estados foram

apontados pelas estatísticas de
denúncias recebidas pelas Ouvidorias
das respectivas polícias.
A PM do Rio não entende a razão de as

denúncias apontarem ausência e

corrupção. A paulista não comentou a

pesquisa e a de Minas desconhece as

estatísticas da Ouvidoria.

i ,
DESENTENDIMENTO I

:paralisado Serviço de Saúde
�() Trabalhador da Prefeitura

;�.Eqúip� do'

pfiQgrama está sem

habalha� desde a:'
I � '"

. , .' , , " , "

t�;de ?e
t

.•
eF�a-�:ira

.

!, }ARAGuA DO SuL -'O'Programa'
g Sêrvi'ço<� Jae' rS'aú& do
i�balhàaor da\Ngiiâ�da Sanitária
�F?u: às \f.9Q, ,ge,!!��·tçiaJ�t��� pqt.:
Tw;�ina�ào do. �ecretár�b de

�úde, Alfre,dóGuenthet.Durante ,

tqílQ o dia de.ontem, a equipe que

a4)!a no programa continuava sem
tr1(balhar, assim-como outros

funcionários da Vigilância, "em
slDJhdariedade, aos colegas., O
programa fiscaliza e 'Controla as

atividades dentro das empresas e

atende o trabalhador que tem

sJl;�eita ou é portador de doença
céupacíonal"

. .

Segundo a coordenadora do
.

programa,Márttá Regmiü�raosà, '

o secretário teriamandado parar as
•

• -

'

-!-p .. -.'.,. _"_

mvestlgaçoes temporanamenre,
"até segunda ordem", porque laudos
f�yoráveis .aos trabalhadores

epfa,riam "incomodando" .empresas
d,Fidade. Eladisse que, nos casos

. q� çonstataç�o de LER (Lesão por
I;�fQrço Repetitivo) ou Dort
(Ptstúrbio Osteomuscular
I",

""

IRdaClOnado aoTrabalho), são as

empresas que arcam com os custos

de tratamento.' "Tem tantos

{farec'eres' negativos quanto
Ptisitivos, mas antes-eram empresas
!fê1quenas e agora começaram as

g't�ndés e isso está incomodando",
.

d�f'se a coordenádora.
. ,

()
D

.

OI
e "acordo com 'Márcia, o

secretário de Saúdé teriá pedidoCI. . ,

�frà, interromper os trabalhos
H9rque empresários '''vão pagar os

.1 \' •

iDe braços cruzados, funcionários da Vlqiláncla esperavam para voltar ao trabalho

equipamentos do Centro Vida e da
malha Vlana, e que "a

administração gostaria de agradar
os empresários". Ainda segundo o

relato da coordenadora, o prazo
dado porGuenther seria o dia 30 de

maio, "porque é quando vai ser

repassada a última parcela para a

Prefeitura, como caridade",
conforme ele teria dito a ela.

Apesar da determinação do
secretário de Saúde, Márcia, que é

funcionária daVigilância Sanitária
.há 15 anos, disse que já está tomando
as providências legais para retomar
as atividades do programa. "Se vier

algum trabalhador nós vamos

atender, mas preciso do respaldo da
, Anvisa, do Ministério Público",
resumiu, A coordenadora disse
ainda que o programa tem por base

A coordenadora do Programa de Serviço de Saúde do Trabalhador, Márcia
Regina Cardoso, registrou ontem na Delegacia de Polícia um boletim de

Ocorrência"col]�r� d seéretár,io de Saúde Alfredo (jülither por tentativa de

,.
agressãoe injúria. .

e Segundo Márcia, Cintem pela manhã ela se reuniu com o secretário para
�. tratá r, da paralísação'dos trabalhos do programa, quando Guenther teria
feito a ag'reSsão, depois de uma discussão. "Ouando falei que ia sair da
sala, ele me agrediu. Pegou braço e me jogou pra fora. O importante é que
eu tenho testemunhas" disse. " " ,

",
,

Guenther nega ter agredido Márcia. Ele disse que durante a discussão, a'
CQorder'ladora teria -dito "em 'voz exaltada" que não obedeceria o prefeito
e o secr€t�r-i.9 de Saúde e que só daria. satisfação à Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária). "Então eu a convidei a se retirar da sala, que já
estava com a porta aberta. Foi tudo o que fiz� resumiu.

leis e portarias federais e estaduais"
'''que determinam a obrigatoriedade
de se executar este projeto".

O secretário de Saúde disse que
não impediu que os funcionários
realizassem as investigações nas

empresas, "mas que agissem com

bom senso". ,iLembrei que são

empresas que têm de�onstrado
preocupação pelo social". Ele disse'
que sempre foi um "conciliador" e

que procurou Márcia e um outro

funcionário para pedir que"quando
fizessem as avaliações de LER,
houvesse ponderação correta com
relação ao que foi constatado como
conseqüência de trabalho repetitivo
dentro das empresas".

Guenther também disse que
não houve nenhuma reclamação ou
erro nos laudos que motivaram a

reunião. "Gosto de conversar sobre
o que precisamosmelhorar, sobre as

reclamações da Secretaria, sobre a

falta de diálogo, sobre ser educado,
ponderar, não só na Vigilância. É
meu direito fazer essas colocações",
completou.

Segundo o secretário,. o
trabalho desenvolvido pela Vigi
lância conta com apoio integral da
administração .municipal, a

exemplo da atuação quando das

manifestações da doença de

Çhagas. "Minha meta é que todos

sejam tratados com direitos iguais,
mas ela (Márcia) entendeu que
estava proibindo de fazer o

trabalho. Ninguém está inter

ferindo; O serviço existe e está

correto. O que não existe é

radicalismo", resumiu .

Cidades do Valei do Itapocu têm
bom Indico de Educação Básica.

}ARAGUÁDO SUL/FWRIANóPOUS
- Os cinco municípios da região
melhoraram seus desempenho no
IDEB (Índice de Desenvo(
vimento da Educação Básica de
Santa Catarina). Os números

divulgados ontem pela'Secre
taria da Educação, na Capital,
apontam que as cidades do Vale
do Itapocu saíram do nível de
ensino "médio baixo"que tinham
em 1998 para "médio" em 2004.
E todos se aproximaram da nota
obtida pela Educação Básica
catarinense no. ano passado
(8,4): Jaraguá do Sul (8,5);
Massaranduba (8,3); Schroeder
(8,2); Corupá (8,2) e Guara
mirim (8,0).

Já a nota da Educação em

Santa Catarina cresceu de 7;� jeID
1998, para 8,1 em 2003 e 8,4 em

2004, quando o Estado registrou
sua melhor performance em sala
de aula. O setor teve uma

evolução geral nos indicadores
educacionais de 11% de 1998 a

2004 e de3,2% de 2003 para 2004.
Com essa evolução, apenas dois

dos 280 municípios catarinenses
que tinham nota baixa em 1998
continuam no vermelho e três

atingiram n:íveis médio alto.
Em sua terceira edição anual,

o chamado Mapa da Educação
traz uma avaliação inédita no

Brasil do desempenho dos
indicadores em uma série

histórica, desde 1998. Com base
no levantamento do Censo
Escol�r de 2003 e 2004, o IDEB
apresenta o diagnóstico mais

completo e atual da educação em
Santa Catarina, com detalha
mento por região e município.
Fundamenta-se em dados
coletados nas redes municipal,
estadual, federal e particular em
torno dos principais indicadores:
formação de, professores.rlisjor-,
ção idade/série, afastamento por
abandono (evasão), repetência e

reprovação, avaliados como

baixo, se atingem até 6,9
(vermelho), médio baixo até 7,9
(laranj a), médio até 8,9
(amarelo) e médio alto até 9,4
(verde) e alto até 10 (azul).

CCJ rejeita verticalização
para as eleições deste ano

DAREDAçAo-ACC] (Comissão
de Constituição e Justiça e de

Cidadania) da Câmara dos Depu
tados aprovou ontem a admissi
bilidade da Proposta de Emenda
Constitucional que acaba com a

obrigatoriedade da verticali-zaçâo das
coligações eleitorais, a PEC 548/02.
Será criada agora uma comissão espe
cialque analisaráomérito daproposta.

A admissibilidade da PEC foi

aprovada com o voto contrário

apenas do deputado Vílmar Rocha
(PFL). O rr e o PMDB, embora
tenham votado favorávelnaCC], já
se manifestaram contrários ao

mérito da proposta.
Pelas regras da verticalização, os

partidos com candidatos à Presi-

'"

Prefeitura vende Omega
}ARAGUÁ DO SlJL.- A Prefeitura

pretende leiloar oÔmegaCD3.8V6,
ano 2000, comprado pelo governo
anterior no início de 2001. Na época,
oentãoprefeito IrineuPasold (PSDB)
foi bastante criticado pela aquisição
do carro, avaliado em R$ 92 mil. O

projetode leique autoriza omunicípio
a alienar, através de leilão, veículos,
máquinas e outros bens inservíveis à

administração, já foi protocolado na
Câmara de Vereadores.

Pelo projeto, serão leiloados 16

veículos, ou pelo mau estado de

conservação ou pelo alto custo de

manutenção, como é o caso do

Ômega. Segundo o procurador-geral
domunicípio, JurandyrBertoldi, se o
projeto for aprovado, o leilão deve
acontecerdentro de 30 ou 40 dias.O

prefeitoMoacirBertoldi está usando
seu carro particular para ir e voltar da
Prefeitura, segundo informações da
Assessoria de Imprensa.

_'

dência daRepública são obrigados a
repetir amesma aliança nos estados,
municípios e noDistrito Federal. A
PEC, por sua vez, assegura aos

partidos autonomia para suas

coligações eleitorais.
O deputado Pauclerney

Avelino (PFL), apresentou decreto
suspendendo a aplicação de

quatro artigos de resolução do
Tribunal Superior Eleitoral, entre
eles a verticalização.

DESARMAMENTO-ACC]
também aprovouontemoprojetoque
autoriza a realização do referendo
sobre o comérciode armas emunição
no Brasil, previsto no Estatuto do
Desarmamento. O projeto agora vai
a votação no plenário daCâmara.

A placa 4545 se refere ao número do partido do ex-prefeito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO I
Inflaçãoacima do esperado
A inflação medida pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo (lPCA) subiu de 0,61% em março para 0,87% em abril, informou
ontem o IBGE. No ano, o índice usado no sistema de metas de inflação
do governo acumula alta de 2,68%, uma variação superior à registrada
nos quatro primeiros meses de 2004 (2,23%). A meta ajustada pelo
Banco Central para todo este ano é de 5,1%. Para fazer a inflação
convergir a esta meta, o Comitê de Política Monetária (Copom) tem
mantido a trajetória de alta da taxa básica de juros da economia, a
Selic. O IPCA de abril veio um pouco acima da expectativa de mercado.
Analistas de cerca de cem instituições financeiras ouvidos pelo Banco
Central esperavam uma taxa de 0,85%. De acordo com o IBGE, os
principais responsáveis pela alta de abril foram os seguintes itens:
ônibus urbanos, remédios, energia elétrica e alimentos.

INPCtambém
O índice Nacional de Preços ao
Consumidor (lNPC) subiu de

0,73% em março para 0,91%
em abril. No ano, o índice
acumula alta de 2,68%, uma

variação superior à registrada
nos quatro primeiros meses de
2004 (2,22%). Nos últimos 12

meses, o índice foi de 6,61 %,
percentual também maior do

que os 12 meses

imediatamente anteriores

(6,08%). Em abril de 2004, o
INPCficou em 0,41%.

Tributação
Três pesos-pesados da
economia da região estarão

hoje em Florianópolis
participando do debate da
ADVB sobre tributação: Wandér

Weege (Malwee), Vicente
Donini (Marisol) e Décio da
Silva (Weg). No mesmo

encontro, Manoel Zaroni Torres,
presidente da Tractebel, será
homenageado com o prêmio
Personalidade de Vendas 2005.

Agroinventos
O Senai/SC, a Epagri e o
Sebrae/SC realizam, nos dias
30 de junho fi 1° de julho, na
sede do Sistema Fiesc, a
Mostra de Inventos do

Agronegócio, na qual serão
expostas inovações criadas
exclusivamente para o setor

agrícola. As inscrições podem
ser feitas até o dia 3 de

junho.O evento integra a

proqrarnação do 2° Seminário
de Qualidade da Cachaça.
redacao@jornalcorreiodopovo,com.br

RESGATAR OS VALO,RES

Esta foiamensagem central deixada pelo professor
Ricardo Tescarolo aospais do Marí�ta

'

�+
�
I Aconteceu no dia 05 de maio próximo passado, o primeiro

I Encontro de Formação de Pàls.e Educadores promovido

I pelo Colégio Marista São Luís. Neste encontro o professor
It Ricardo Tescarolo, abordou a temática: Família-Educação

I,' colmunicação danddod ênfadse a necessidlade ddO resgatedaii va ores que a socíe a e mo erna vem re egan o a segun o

plano. Segundo Tescarolo "são eles que constroem e

sustentam o homem e a comunidade que o acolhe':
Sob essa ótica é que devemos nos convencer que mais do

que intelectualizar o indivíduo, a escola deve prepará-lo
para o convívio sadio em sociedade e este convívio também

significa habilitar o educando na criação ou, se for o caso, na

mudança de hábitos.
A educação Marista baseia-se em uma visão integral, que

se propõe conscientemente a

comunicar e viver valores.
Fazemos nossa a convicção de
São Marcelino Champagnat -

Fundador dos Irmãos Maristas -:

COLÉGIO MARISTA "Para bem educar uma criança é

lu.alJtI preciso, antes de tudo, amá-Ia':

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Marisol investe R$ 18 milhões
em ações para a comunidade

o empresário Vicente Donini apresenta o Balanço Social: "Investimentos que eram do Governo"

precisam desenvolver para dar ano de 2003 recolhemos 28,4% em investir para que este dano seja
qualidade de vida para os impostos. Em 2004 esse percentual neutralizado", explicou Donini. Em
funcionários.Sâo ínvestimentos que aumentoupara38,98%,pulandopara 2004, os gastos da empresa coma

o governo deveria fazer através dos oprimeiro lugarno quadro de gastos", Gestão Ambiental totalizaram R$
impostos recolhidos", disse o diretor disse Donini. Compararivamente a 1,322 milhão. O reconhecimento
presidente Vicente Donini. Ele empresa gastou mais em impostos e surgiu através de três prêmios ganhos
explicou ainda que o aumento da contribuições compulsórias, pela empresa no ano passado, entre
cobrança de impostos, especialmente totalizando R$ 72,2milhões, do que eleso 12ºPrêmioExpressãodeEcologia
a Cofins (Contribuição para o no pagamento de salários, R$ 57 comoprograma "Secadorde Lodos".
Financiamento da Seguridade milhões. "Se nós não fazemos mais é porque

Social) resultou no aumento do "Não existe atividade econômica não existe tecnologia para isso", disse I
percentual recolhido pela empresa, que não traga prejuízos para o·meio' Donini durante a apresentação do

comparado com o ano anterior. "No ambiente. O que nós fazemos é Balanço Social.

MÁRCIA BENTO

.... Balanço Social
mostra o que foi feito

para os colaboradores
da empresa

}ARAGUÁ 00 SUL - A indústria
Marisol divulgou ontem os dados do

Balanço Social da empresa de 2004,
realizado sobre um faturamentobruto
deR$ 400milhões.AMarisolvendeu

17,8milhões de peças de roupas, 2,7
milhões de pares demeia e 2,1milhões
de calçados, produzidos por quase seis
mil funcionários nos três estados onde
a empresa tem filiais (SantaCatarina,
Rio Grande do Sul e Ceará). O
Balanço Social aponta um

investimento de mais de R$ 18
milhõesemaçõespara os funcionários,
meio ambiente, comunidade e

doações para projetos sociais.
Dos R$ 18 milhões investidos,

quase R$ 15 milhões foram para
melhorias no ambiente de trabalho,
transporte, alimentação, saúde ,

creches, educação, treinamento,
seguridade, lazer e participação nos
lucros. Dividido por cada funcionário
esse número representa um
investimento de R$ 2.453,34. "São
atividades paralelas que as empresas

Vicente Donini também destacou os investimentos da empresa
em Previdência Privada. "Nos países desenvolvidos os fundos são
um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento'; disse.
Segundo ele, o montante que estes fundos podem aplicar em
investimentos financeiros e desenvolvimento de tecnologia
podem render para o país mais do que renda extra para os

funC'i'onários aposentados: "Desde julho de 1996, quando o Marisol

Seguridade Social for criado, investimos com os funcionários e

hoje temos um total de R$ 21 milhões. Esse dinheiro é aplicado
para render mais do que a poupança'; disse.
Dos quase seis mil funcionários da Marisol, 73,4% participam
do plano. Como contrapartida a empresa investe os mesmos

2% que os trabalhadores tiram dos salários e assim o

funcionário ganha duas vezes.

........

Seguro de Vida em Grupo 81.366,30

o projeto Quinta Cultural da Scar apresenta hoje um dos

nomes mais importantes da música instrumental de Santa

Catarina: o violonista Marcos Llerena. Ele é considerado pela
revista inglesa "Classical Guitar" um dos violonistas brasileiros
mais representativos da atualidade. O show começa às 20h
no Pequeno Teatró dq Centro Cultural. Os ingressos já podem
ser adquiridos na bilheteria, ao preço de R$ 10 e RS 5

(estudantes e idosos).

--
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MEDO DA VIOLtNCIA

Vítimas de assaltos temem sofrer nova violência
MARIA HELENA DE MORAES

JARAGUÁ00 SUL - Apartirdesta
,

sexta-feira 13, as lojas de conveniência
nos postos de gasolina não vão mais

� venderbebidas alcoólicas.Amedida é
; restritiva para alguns horários: de
: segunda a sábado, das onze da noite.
: até as seis damanhã e aos domingos,
das quatro da tarde até as seis da

I.manhã de segunda. A decisão foi
f tornada em conjunto entre oNúcleo
dos Postos, Prefeitura, Ministério

._

Público e Polícia Civil e Militar, que

I firmaram um termo de Ajuste de

II Conduta.
,

I Outra medida prevista pelo
i documento é que serão fixadas placas
" proibindo o estacionamento nasmas

próximas aospostos.Oestacionamento
. vai serproibido dasnovedanoite até a

Termo de
Ajuste de Conduta Lojas de

,Conveniência

CESAR JUNKES

Comerciante Reinoldo Esser foi assaltado sete vezes desde 1998, quando abriu a rede de joalherias na cidade

minha família", afirma S., que
ainda não tem nenhuma

informação da polícia sobre o

caso. "Estão investigando, mas,
até agora, nada", comenta a

vítima.

O apartamento de S. foi
invadido quando não havia

ninguém em casa. "Eles devem
ter ficado bastante tempo,
Comeram, beberam e tiraram

tudo do lugar. A porta não foi
arrombada e estava fechad'a à

chave quando voltamos",
informa. O pior, segundo S. é a

manhã do dia seguinte. ''As placas já
estão prontas e vão ser colocadas nas
ruas até sexta-feira", garantiuo diretor
daDivisão deTrânsito, SérgioZapella.

O termo de Ajuste de Conduta
foi elaborado a partir de reclamações
de associações de bairros e dos
Conselhos de Segurança (Consegs).
"Eles alegam perturbação da paz e

tráfico de drogas", disse o comissário
de políciaAdilsonMacarideOliveira
Júnior. Já a Prefeitura, através da
Divisão deTrânsito, esperadiminuiros
acidentes de trânsito causados pela
misturade álcoolcomdireção.

Os folhetos ebanners que vão ser
usados pelos postos para informar e
conscientizar a população já estão

prontos.OdiretordaRedeMimi,Paulo

sensação de insegurança. "Minha
privacidade foi invadida",
resume.

A funcionária pública Maria
Salete Bõr tolini passou por

experiência semelhante no

feriado do dia IOde Maio. Saiu

para almoçar e quando voltou
descobriu que haviam invadido
sua casa, que fica na Barra do
Rio Cerro, em um loteamento
(considerado tranqüilo.
"Roubaram a .CPU do

computador, DVD, jóias e o

celular do meu filho mais novo",

Chiodini, disse que para cumprir as
determinações as geladeiras vão ficar
lacradasnoshoráriosdevendaproibida.
"Vamos ter cartazes e folder até no

caixaparaque aspessoassaibamcomo

funciona. A intenção é sensibilizar a
sociedade para o problema sério de

embriaguez", disse.
A Polícia garantiu que a,

fiscalização começa nesta sexta-feira.
'1\ gente não-pode deixar passar em
branco, se não cai em descrédito",
afirmou o comissário. Quem infringir
as regras firmadas no Termo de
Condutapode sermultado. "Tendo
as placas indicando proibido
estacionar, a lei passa a serdoCódigo
Brasileiro de Trânsito", disse o

comissário.

� Assaltados dizem

que a polícia não

f,tem investigadores
�[lem equipamentos
'?_,
k ..

� c

}ARAGUÁ DO SUL - 'Um dia

�,depois do assalto a bancos em

:: Corupá que apavorou toda a

! região, pessoas que já tiveram

f, suas casas ou empresas assaltadas

temem sofrer mais com a

L violência. Em alguns casos, o

l receio é tão grande que acabam

�mudando a rotina de vida.

�:;Algumas vítimas, devido ao

"ft· - .

f trauma, sentem-se tao inseguras
;.� que acabam perdendo o sono e

� passam a desconfiar de tudo e de

�: todos.' "Às vezes me pego

� observando as pessoas na rua e

t me perguntando se entre elas

ilstão os bandidos que entraram

"('em minha casa e levaram todas

c as minhas economias e jóias",
:, relata 5.0, que prefere não se

"identificar por receio de

ljrepresálias.
5.0 mora em um edifício de

i, . classe média alta no centro da

:: cidade. No feriadão da Páscoa

:::, ladrões entraram no apartamento
:' e roubaram R$ 40 mil em

"'Jdinheiro, jóias e roupas. De

�'j;:,acordo com S. o incidente

r; marcou a sua vida. "Agora, tenho
medo de tudo. Medo que os

ladrões voltem, que prejudiquem
r-meu filho ou mais alguém da
I
I

[ Bebidas alcoólicas ficamproibidas apartir de sexta
I -

I

Os cartazes que serão fixados nos postos e em outros pontos vão explicar os termos do Ajuste de
c. Conduta e também explicar para que servem as lojas de conveniência que ficam abertas 24 horas na cidade

relata Maria Salete. O pior,
segundo a vítima, é chegar em
casa e ver tudo revirado:
"Mexeram em tudo dentro de
casa. É uma sensação de

frustração, revolta, medo e

insegurança", narra Maria Salete.
Segundo ela, o filho mais novo,
de 16 anos, passou a sofrer de
insônia.

O caso mais traumático é do
comerciante Reinoldo Esser. Ele
tem quatro joalherias (três em

J araguá do Sul e uma em

[oinville), que já foram assaltadas

Luiz Carlos R.amos: vítima fatal do assalto terça-feira em Corupá

sete vezes. "Por duas vezes

assaltaram a loja do shopping,
duas a loja da Rua Rio Branco e

três vezes a loja localizada na

Marechal Deodoro", relata Esser.
Como precaução, decidiu
diminuir o volume de
mercadorias. Em apenas um dos
casos a Polícia conseguiu prender
os assaltantes e recuperar o que
foi roubado. O último assalto foi
em novembro do ano passado.

O despreparo da Polícia é a

principal causa apontada pelas
vítimas. Maria Salete disse que

se sentiu sozinha. "Pensei que a

Polícia iria à minha casa, mas esse

negócio de impressão digital é s6
nos filmes", resume. O
comerciante Esser afirma que
falta pessoal e equipamentos para
uma investigação eficiente. Já
S.O afirma que não tem

esperanças de recuperar o

dinheiro e as jóias que foram
roubadas.

o dia seguinte do assalto
em Corupá você lê na

página 6

JaraDuá do Sul conta
com uma nova Unidade
de Terapia Intensiva.

A nova UTl do Hospital São José, em Jaraguâ do Sul, é um bom exemplo
dos investimentos do Governo na ârea da saúde. Resultado de uma parceria
público-privada, a unidade tem 10 leitos em .um espaço de 730 metros

quadrados. Ela substitui a aniiga UTl do município, que foi destuivada. Os
recursos tambémforam aplicados fUI compra de aparelhos, garantindo assim
o atendimento dos pacientes da região. Com investimentos como este, folia
a população pode contar com mais qualidade na área da saúde.

Secrelld8: de
Estado da saúde

• Proibido o consumo de bebidas alcoólicas nas
dependências do posto.

o Proibido a venda de bebidas alcoólicas nos seguintes
horários: das 23:0011 às 06:00 de segunda a sábado;
Das 16;00h de domingo às 06:00 de segunda-feira;

• As polícias Militar/CMl e demais órgãos terão o

poder efetivo de fiscalização nas dependências de

postos;

� Proibido O estacionamento nas vias públicas
circunvizinhas aos postos das 2:1.h às 6h diariamente.

� Tempo máximo permitido no estacionamento do
pátiO da posto e nas áreas de estacionamento � 20

minutos. Das 23:00h às 06:00 de segunda a sábado
e das 16:00h de domingo às 06:00 de segunda-terra:

I[i É proibido o uso de aparelhos sonoros que violem a

Lei do Silêncio.

o É proibido vender e servir bebidas alcoólicas, cigarro_s
ou similares para crianças e adolescentes. (ECA - Lel

n'S.069, artigo 81, Inciso II e 243)

As Lojas de Conveniência 24h foram

planejadas para facUltar o seu dia-a-dia.

Rapidez, ofertas com produtos de alta

qualidade, atendimento personalizado e

contortc de ter sempre uma loja perto de

você. Aquele detalhe que faltou para o

lanche. para o almoço ou para aquele
jantar bem gostoso, os salgadinnos para a

festa do final de semana e para o jogo que
vai ser transmitido. É só entrarem uma loja
de conveniência que você encontrará tudo
isso. Mas para o seu programa ficar bem

legal ê Importante você não esqueçer, que
bebidas alcoólicas e direção não

combinam. Legal é beber
com responsabilidade sem

colocar a vida das outras

pessoasem risco.
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MEDO DA VIOLÊNCIA.

Polícia ainda não tem pistas dos assaltantes

o policial Maurício Francisco analisa os cartuchos usados no assalto

Falecimentos
Faleceu às 22:00h do dia 11/05,0 senhor Eurides Bueno Jagelski,
com idade de 79. O velório foi realizado na Capela da Vila Lenzi e
o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu ,é)s 23:00h do dia 11/05, a jçw�m Elisete Liminski de

Lima, com idade de 25 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento em Guaramirim.

Faleceu às 02:1 Oh do dia 11/05, o sen hor Leopoldo da Costa,
.r com idade de 89 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila
I

Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.·

MARCIA BENTO

� O Astra usado no

assalto foi encontrado
no fim da tarde de.
ontem abandonado

CORUPÁ - A Polícia encontrou
no final da tarde de ontem o Astra

prata usado no assalto.Mesmo como

carro a Polícia ainda não tem pistas
dos cinco assaltantes.Mais de,30 poli
ciais da região, 15 carros de Polícia e o
helicópteroÁguia estão sendo usados
na operação que pode terminarhoje
com o fim do prazo de 48h para a

prisão em flagrante dos bandidos.
O carro placa ALD 5849 de

Curitiba foiroubado.de uma casa.O
Astra foi encontrado numa estrada
secundária na subida da serra para
São Bento na BR-280, perto de um
local conhecido como "Britador".
Temumamarcade tiro perto daporta
domotorista.

O assalto aterrorizou a cidade
anteontem. Três assaltantes entraram
no Besc, enquanto outros dois
bandidos roubavam o Bradesco. Na
troca de tiros com a Polícia duas

pessoas foramatingidas.O empresário
LuizCarlosRamos, de 37 anos,morreu
de hemorragia quando chegava no
Hospital São José, em Jaraguá. A
costureiraSanairaFachini., de 21 anos,
foi atingida por um tiro nas costas que
atravessouopulmão.Namesmanoite
ela foi operada. Ontem o namorado
Adilson Kuhnen informou que ela
estava consciente. "Ela só falou que
arde um pouco no local da ferida,
mas estábem", disse Adilsonaliviado.

As testemunhas do roubo já
começaram a ser ouvidas. A Polícia
ainda não pediu o retrato falado dos
assaltantes porque quer ouvir mais

depoimentos. Eles não usavam

capuzes. "Os bancos não têm portas
de segurança ou câmeras de

vigilância, o que dificulta as

investigações", disse o responsável
pela Delegacia de Corupá Clóbío
Maurício Francisco.

Osnúmerosnãooficiais do assalto
tambémforamdivulgadosontem.No
Besc os assaltantes levaram cerca de

R$ 30mil e no Bradesco cerca de R$
10mil. Os gerentes devem regis trar
o boletim de ocorrência hoje. O
encarregado daDelegacia confirmou
que os clientes dos bancos não foram
roubados. Sonaira ainda está na UTI, mas está consciente e melhorou bastantê :

. ,+

Vigias de cancelas da ferrovia já receberam o aviso 'prévio ;
:

. 1

}ARAGUÁ DO SUL - A partir do
dia lOdo mês que vem todos as

passagens de nível da via férrea
serão controladas por can�elas
eletrônicas. Os 37 vigias que
fazem o serviço já receberam aviso

prévio e trabalham até o dia 31
deste mês. Os cartas de demissão
foram entregues no dia 8 deste

mês. Todos trabalhavam para a

Seguridade - Serviços de

Segurança Ltda, empresa que

prestava serviços para a Prefeitura.
A maioria não sabe o que fazer
nem onde conseguir outro

emprego. De acordo com o

gerente regional da Seguridade,
Marcos Fari, a troca dos vigias por

cancelas eletrônicas foi anunciada

já no final do ano passado, quando
venceu o contrato dá empresa
com a Prefeitura.

O Procurador Jurídico da

Prefeitura, Jurandyr Bertoldi,
afirma que o novo sistema vai

oferecer mais segurança e

economia. São nove cancelas

eletrônicas, todas na área centrá}
da cidade, instaladas pela em�

presa Dataprorn, de Curitiba. A
Prefeitura vai-pagar R$ 73 milper
mês duránte quatro anos, Depois
fica dona dos equipamentos
Com a Seguridade, a adI.

ministração municipal gastava
R$ 58 mil por mês .. ';. ,

"

CORREIO TV

,

"

Rolling Stones de graça no Rió
Os Rolling Stones (foto) anunciaram em Nova York a turnê mundial On Stage que inclui um
show dia 14 de fevereiro na praia de Copacabana, a uma semana do Carnaval. Eles farão seu

primeiro show em Porto Rico, um estado associado dos Estados Unidos na América Central, e
passarão pelo México, Argentina e Brasil. O grupo deverá percorrer também Estados Unidos,
Europa e Ásia, incluindo China e Japão. Mick Jagger anunciou o lançamento, ainda sem data,
do primeiro CD de inéditas desde "Bridges to Babylon; de 1997. "Tentamos fazer um álbum
direto no que diz respeito a idéias e letras. Está 85% pronto," disse Mick Jagger. Já a turnê

começa dia 21 de agosto no Fenway Park, em Boston, prosseguindo por 35 cidades
americanas num total de 40 shows. Como na turnê anterior "Lkks Tour 2002 - 2003'; os Stones
tocarão em estádios, arenas e casas pequenas como teatros e nightclubs. A média de preços

para ingressos em estádios será de US$ 100 é US$ 110 em arenas (até 20 mil lugares).

A,

Daniella e Ronaldo se separam
Onze meses e oito dias depois de se conhecerem, Ronaldo Nazário e

Daniella Cicarelll se separaram. Eles anunciaram isso ontem através

de comunicado pela assessoria de imprensa. O craque do Real Madri
foi sem a mulher à megafesta de aniversário do seu colega de

equipe, David Beckham, na segunda-feira à noite. Na comemoração,
atores, modelos e cantores de toda a Europa estavam lá. Quase todos
os jogadores levaram acompanhante. Ronaldo chegou às dez da
noite e só saiu no meio da madrugada. Na terça-feira, sites e

programas de TV da Espanha davam como certo o rompimento. A
relação dos dois, que começou como um furacão, começou a

claudicar pela demorada em marcar o casamento. E aí, na festa, foi
um problema atrás do outro, o que deixou Ronaldo profundamente
irritado. Depois, veio o aborto. Mais maduro, o "Fenômeno"desta vez

deve pensar duas vezes antes de botar a aliança.

Nova novela
"Sinhá moça" é a novela de Benedito Ruy Barbosa escolhida para
suceder a "Alma gêmea" na faixa das seis da tarde em 2006. A

produção estará no núcleo de Ricardo Waddington. Filhas do autor,
Edmara e Edilene Ruy Barbosa negociam com a Globo a renovação
de seus contratos. Elas começarão a escrever em novembro sob a

supervisão do pai. Maria Flor e Danton Melo, de' "Cabocla'; estão
cotados para o elenco: A primeira versão da novela teve um sucesso

internacional de vendas comparável ao de "A Escrava Isaura':

Pedro e Bino
Stênio Garcia vai aparecer com "Iay out" novo em "Carga Pesada': Ele
se submeteu a uma cirurgia de "arquitetura facial'; uma técnica

moderna que trata da arcada dentária e da-musculatura do rosto ao

mesmo tempo.

redacao@jornalcor;'eiod�p'oVo,Gom:,br
Inédito

'

Não vai dar para perder a entrevista
que a apresentadora Maria Cândida
fez com o diretor George Lucas na

Califórnia, contando como é e como

foi feito o novo "Star Wars': Maria

Cãndida vai inclusive mostrar .�m
making off exclusivo do filme. A

entrevista vai ao ar no Domingo
Espetacular (Record), que começa às

seis da tarde.

Dosedupla
A reprise de "Xica da Silva" pelo SBT tem

dado o que falar. A novela feita pela
extinta TV Manchete, em 1996, tem,
obtido médias de 13 pontos, garantindo
à emissora de Silvio Santos a vice

liderança em audiência. A reexibição
também vem provocando um

fenômeno curioso e até incomum para
a faixa nobre: atores que estão na tela
em duas produções diferentes no

mesmo horário. É o caso de Murilo Rosa, !

intérprete do Martim em "Xica" e do'
caubói Dinho em "América': O ator conta

que ficou surpreso ao saber que a

novela da Manchete seria exibida no

SBT. Ele não foi notificado pela emissora,
mas acionou seu advogado para .

receber o cachê do direito de imagem.
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FOI FÁCIL

ESPORTE

Malwee vence com facilidade

o São Lourenço pelo Estadual
JuLIMAR PIVATTO
:;..o.----

'� Os alas Falcão e

Márcio marcaram duas

vezes na goleada por

9x2 em Corupá

CORUPÁ - A Malwee não

,encontrou dificuldades para

;vencer o São Lourenço por 9x2
na noite de ontem. O jogo, válido

pela Divisão Especial do

Estadual, foi disputado em

'Corupá, no Ginásio Willy
Germano Gessner, que estava

:&ompletamente lotado. A

Malwee marcou com Falcão (2),
Márcio (2), Xande, Antônio,
;Valdin, Fio e Éka. Jonas marcou
os dois gols do time do Oeste.
: Antes de começar o jogo,
um minuto de silêncio em

'respeito à morte de Luiz Carlos

'Ramos, que morreu na terça
feira, vítima de balada perdida.
Com a bola rolando, o São

Lourenço começa melhor e

marca aos cinco minutos com

Jonas. Mas aí entra a estrela de
•

Falcão. Antônio toca e o melhor
do mundo que empata. Com

dores, Falcão não abusa muito
das jogadas. O segundo gol foi
.de Márcio, chutando de bico.
O terceiro é de Xande, que

CESAR JUNKES

o pivô Fio, foi um dos destaques marcando um dos gols:"Nós é que tornamos o jogo fácil"

chuta forte, a bola desvia e

entra, fechando o primeiro
tempo em 3xl.'

Na etapa final, a Malwee
volta arrasadora e marca logo no
início com Antônio. O quinto gol
não demora a sair eWilliam acha
Falcão na área que não

perdoou: Sxl. Num chute forte
aos oito minutos, Valdín marca

Entrosamento do Atlético é

a preocupação do Juventus
]ARAGUÁ DO SUL - o técnico

do ]uventus Gilmar Silva acompa

,

nhou o jogo entre Figueirense B e
.

Atlético Hermann Aichinger (1 x

1) em Ibirama e já tem uma preocu
, pação: o bom entrosamento do

,
adversário de estréia. Para o

, treinador, o Atlético está bem
: afinado, o que não é caso do tricolor,
: que tem pouco tempo de treina

. il1entocom bola (cerca de 15 dias).
, Ele acha que isso pode atrapalhar o

:, rendimento do]uventus no domin
,

go. "Eu sinto que esta será a nossa

maior dificuldade. O time deles não
estámuito diferente do Estadual".

O treinador ainda apontou
Outros pontos fortes do primeiro

; adversário do ]uventus na Série
A2. "Eles têm um porte físico

muito forte emarcammuito bem.
Uma das nossas precauções será
com a bola parada, que é uma das
armas do Atlético".

A diretoria do Juventus ainda
não tem uma definição sobre a

contratação de mais um atacante.

Por isso quem deve jogar mesmo
são os jogadores que já estão no

elenco. "Vou esperar até o final do
coletivo de sexta para definir quem
joga e qual será o esquema que
será usado", disse Gilmar. Ele não
sabe se sairá jogando com dois ou
três zagueiros, pois um dos

jogadores da posição está com

problemas na documentação. O
coletivo que define o time que
enfrenta oAtlético de Ibirama será

amanhã, às 16h, no JoãoMarcatto.

o sexto gol. Quando não faz, o
craque Falcão serve. E quem

aproveitou foi Fio, que tocou no
meio das pernas do goleiro. O
oitavo gol é de Márcio e Éka
marca o nono. No' final da

partida, Jonas, ainda desconta

depois de uma bobeira da defesa
da Malwee.

O pivô Fio disse em

entrevista à Rádio Jaraguá no

final do jogo que a Malwee é

quem torna o jogo fácil. "Eles até
complicaram no início, mas a

gente conseguiu rever a situação
e construir o placar". Agora a

Malwee enfrenta a UCS no

próximo sábado em Caxias do Sul

(RS). O jogo será às ISh30 e terá

transmissão da SporTV.

Guga perde para espanhol no
Master Series de Hamburgo

DA REDAÇÃO - Parecia que o

velho Gustavo Kuerten estava de

volta, mas o espanhol Tommy
Robredo devolveu o brasileiro à

realidade, aplicou-lhe uma "surra"
e 'passou às oitavas-de-final do
Masters Series de Hamburgo, na
Alemanha. Guga, que vinha de
seu melhor jogo no ano (6-2 e 6-1
sobre o romeno Andrei Pavel),
começou melhor a partida e

chegou a estar em vantagem no

primeiro set, mas perdeu dez games
seguidos e acabou derrotado por 2
sets a O, com parciais de 6-3 e 6-0.

Essa foi a segunda vez que
Gustavo Kuerten levou um "pneu"
(6-0) desde que voltou a jogar após
se recuperar de uma cirurgia no

quadril. Em Valência, torneio que
marcou sua reestréia, ele-havia sido
derrotado por outro espanhol,
Alberto Martín, também na

segunda rodada, por 6-2 e 6-0. O
brasileiro soma agora duas vitórias
e quatro derrotas na temporada
2005. Ele não vence duas partidas
consecutivas nocircuito desde

julho de 2004, quando alcançou
as oitavas-de-final do Masters
Series de Toronto.

Com o resultado desta quarta,
Robredo conquistou a vantagem
no confronto direto comGuga. Em
três jogos, foram duas vitórias para
o espanhol contra uma do brasileiro.
Além do triunfo desta quarta,

� Robredo havia vencido nas oitavas-
de-final do Aberto da França, em

Time deverá ser definido no coletivo de sexta-feira no João Marcatto 2003. Após a derrota, Guga foi

crítico em sua auto-análise.
"Comecei jogando muito bem e

contiriueimantendo esse nível até o'
momento em que ele me quebrou.
Aí parei um pouco de acreditar em

mim, meu nível caiu muito e não

deveria ter deixado que caísse

tanto", afirmou o brasileiro.
"Tentei sair jogando bem no

segundo ser, m?s ele estava

jogandomuito bem. Deixei o jogo
ir�mboramuito cedo, na primeira
dificuldade que tive. Deveria ter

ficado na partida, tentando jogar,
porque' nesse momento, quanto
mais eu jogar, melhor. Espero que
isso não volte a acontecer", disse
Guga, que continuará treinando
na Europa antes da disputa de
Roland Garras, que começa no dia
23, em Paris.

• O próximo adversário de

Robredo na competição
será o suíço Roger Federer,
número um do ranking
mundial, que hoje
eliminou Thomas Berdych.

• Essa foi a segunda vez

que Gustavo Kuerten
levou um "pneu" (6-0)
desde que voltou a jogar
após se recuperar de uma

cirurgia no quadril.

J

LINHA DE FUN,DO______,
JULlMAR PlVATTO

Corpomole
A comissão técnica do tricolor divulgou ontem o motivo da

dispensa dos atacantes Tainha e Miro. Os jogadores estavam

fazendo o famoso "corpo mole" durante os treinamentos.

Além deles, outros dois atletas também foram advertidos,
mas mudaram antes de serem cortados do elenco. E o ,I
Juventus já tinha contratado um atacante: Sabiá, que estava i

no Guarani de Palhoça. Mas na terça-feira o jogador ligou
para o clube dizendo que estava se transferindo para o

futebol ucraniano. Com isso, um novo e conhecido nome

começou a surgir: Marcelo França, artilheiro do Juventus no

ano passado. Mas a diretoria prefere não divulgar os nomes

com quem está negociando para evitar o assédio de outros

clubes.

Robinho
Mais uma vez um jornal
espanhol especula a

transferência de Robinho para
o Real Madrid. Ontem foi a vez
do As, que disse que o craque
pode ser apresentado no time
de Luxemburgo no dia 29 de
maio. A matéria informa que
existe um acordo com o

Santos ,em que o Real Madrid
não pode divulgar a
contratação antes do time

paulista encerrar sua

participação na Libertadores

que, por sinal, vai até Julho.

Liderança
A equipe Faculdade

Jangada/FME lidera o

Campeonato Catarinense

Infanto Juvenil de

basquete. As atletas de

Jaraguá dó Sul já jogaram
seis partidas, conquistando
cinco vitórias, marcando
399 pontos e sofrendo 254.

Entre os dias 10 e 12 de

junho a equipe sediará o

quarto quadrangular da
competição, onde poderá
garantir a classificação
antecipada para o

hexagonal final.

Festa
Cerca de 400 crianças das
escolinhas de futebol
mantidas pelo Juventus e

pela Fundação Municipal
de Esportes estarão no João

Marcatto no domingo.
Antes da estréia do tricolor

pela Série A2 elas farão

uma preliminar. Depois,
entrarão em campo junto
com os jogadores do
Juventus.

Recuperação
o boletim médico divulgado
ontem informou que o, estado
de saúde do coordenador
técnico da Seleção Brasileira,
Zaga lia, "evoluiu de modo

,

satisfatório': Segundo os
médicos, o "Velho Lobo" o,

que está internado desde a

terça-feira da semana passada
no Hospital Samaritano, no Rio
de Janeiro, "tem quadro .

clínico de completa
estabilidade':

Dia do Enfermeiro
12 de Maio

Parabéns pelo Dia do Enfermeiro:
Equipe Senac 2005 :

.,11
Logo ao amanhecer, começam a se movimentar, na luta
contra a dor para a vida do seu semelhante salvar.

Chamadas a todos OS cantos, a todos atende com muito

amor, às vezes mal compreendidas, sem o semelhante
reconhecer seu valor.

Às vezes até nem é culpada, de demorar a atender,
esquecemos que esteve ocupada, com outro caso grave

para resolver.

Com suas fardas brancas e lindas, estão atentas a toda!
hora, para trazer o bálsamo �ue cura, como um anjo de i·

nossa senhora,
, Todos os doentes curados, saem alegres, por voltarem
ao lar, elogiam sempre os médicos, mas esquecem das

,

enfermeiras elog iar,
A elas devemos tributar, grande parte da nossa

gratidão, pois contribuíram como puderam, para nossa

recuperação.

Tradicional Festa

A Igreja Evangélica Luterana de Três Rios do Norte:
promove neste domingo dia 15/05, tradicional Festá com
início às 09:00h com o Culto. Após será servido u�
delicioso almoço com churrasco, buffet, frango emarreco,
A tarde terá música ao vivo e bingo. Não Perca!
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Helena Marangoni,Tatiane Bastos e Juliana Lazzaris

Faltam 9 dias para o show
A galera que está esperando ansiosa por 21 de maio

para b show do Los Hermanos já tem como garantir seu
espaço no Pavilhão de Eventos. Ingressos antecipados
para a noite estarão à venda a partir de hoje no Posto Mime
daWalter Marquardt, ao valor de R$15,00. Acadêmicos da
Unerj têm desconto, e podem adquirir o seu ao valor de
R$7,OO,diretamente no DCE.

E a noite vêm çheia de promessas. A primeira é a de
que será um evento universitário de grandes proporções.A
galera que vai rechear o pavilhão será uma dasmelhores.A
outra fica' por tonta do burburinho que está rolando pelo
vale, e que será massiva a vinda de público das cidades de
Joinville e Blumenau (esta última principalmente). E a

terceira éde que a organização espera oferecermuito mais
que um show, e se possível, pretende disponibilizar ainda
outras alternativas de entretenimento na noite.

QUINTA-FEIRA,S de maio de 2005

E no Rutana ...
Domingo,a casa Rutana,de Joinville, oferece o

show de uma atração um tanto incomum.
Intitulada como a banda mais TRASH de Curitiba, a
banda Trashman apresenta-se com base errr'um

repertório composto por músicas classificadas por
eles como "mal compreendidas".

.

"Macarena" de Los Del Rio e "Conqa na Conga"
de Gretchen são alguns exemplos de uma lista
extensa, que vai de Menudos, Xuxa, Kid Vinil,
Serginho Malandro até personalidades mais atuais
como Edson e Udson ("CowboyViado") e Latino.

O objetivo da banda com seu repertório-lixo é
trazer alegria e descontração, tocando, encenando
e relembrando épocas de músicas que apesar de
terem sido bombardeadas pelas críticas e pelo
bom-senso eramsinônimo de diversão nas festas.

Domingo, a partir das 20h30. Maiores

informações no sitewww.rutana.com.br.

- Stones de volta ao país
Os Rolling Stones anunciaram esta semana em

Nova York que a nova turnê mundial da banda
começará no dia 21 de agosto em Boston (EUA) e
passará pela América do Sul no início de 2006.

Já estão confirmados 35 shows nos Estados
Unidos e Canadá, sendo que depois o grupo tocará
no México, América do Sul e, em meados de 2006
no continente europeu,

'

Sobre a eterna dúvida se esta será a última vez
que os Stones realizam uma turnê, o vocalista
declarou "nunca planejar isso".

O empresário Luiz Oscar Niemeyer, que
negocia a vinda da banda ao Brasil, confirmou que
os Stones se apresentarão na país pela terceira vez
em 2006. liA idéia é que eles toquem na praia de
Copacabana, em janeiro do ano que vem", disse
Nierneyer nasemana passada.

01 ano de Combat
O promotér Chico Piermann manda avisar que em junho grandes eventos estão agendados para a j

cidade. Será o mês de comemoração do aniversário de 01 ano da Combat em Jaraguá do Sul, com baladas:
para todos os gostos e ninguém reclamar.

.

Dia 04,começando em grande estilo.Irá rolar balada com perfil eletrônico,onde o DJ e produtor Philip
Braunstein (Hypno), um dos nomes mais comentados da nova geração da música eletrônica brasileira,irá
se apresentar pela primeira vez na cidade.Na mesma noite, Leozinho (Hypno) tocará acompanhado da fina
percu ssão de Rodrigo Paciornick.

Dia 17, duas semanas depois, irá rolar outra balada. Diferenciada de todas demais, esta será regada
apenas ao som de bandas. E pra fazer em grande estilo, nada melhor que trazer de volta aos palcos da
cidade Nega Fulô,atração alta da noite.

Juliana Bordin e Andréa Drews

Quinta Cultural
A SCAR anuncia um grande espetáculo para esta noite.onde apresenta a

partir das 20h, no espaço dá Pequeno Teatro, o renomado violonista Marcus
Llerena.

Marcus residiu por oito anos na França, e foi agraciado com importantes
prêmios nacionais e internacionais, como: Violões de Ouro da Rede Globo;
Conservatório de Madrid; Sablé-sur-Sarthe e Prêsence de IaMusique, na França.
No ano de 2002 fez tournée pela China, a convite do Festival de Música de
Pequim. Possui 5 CD's gravados e é considerado pela revista inglesa Classical
Guitar um dos violonistas mais representativos da atualidade. Um prato cheio
para amantes da cultura e boa música. Recomendamos aos boêrnlós após o

shaw darem uma passadinha no Arte Bar e conferir seu espaço.
Ingressos na Secretaria da SCAR, aos valores de R$ 5,00 (meia) e R$

.

10,00 (inteira).lnício 20h,iríformações pelos telefones 2752477 e 370 6488.

Compras on-Iine
Cansado de peças de balaio,que você paga valores

exorbitantes e encontra dezenas de pessoas usando o

mesmo? A internet é o lugar ideal para sair do lugar
comum. Não é preciso uma pesquisa muito longa para
encontrar-se o diferencial por um valor acessível. .

Damos de letra aqui dois endereços que você é
OBRIGADO a acessar: www.cumavirtual.com e

www.mono.8x.com.br. Estampas cult, fashion e

inteligentes,muito acessíveis: R$20,OO a peça. A taxa de
entrega pelo correio fica em média de R$l 0,00 a cada
quatro peças.Tá esperando o quê?

I I
iUnimed Ifti: I

ii Unimed.Seu Plano,Sua Vj�al
I

•

I

137022001
I I

I www.unimed.com.br !
, I

L...... ,� .. -'" ......
-,-.)
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CELTA - Vende-se, 01. Tr: MONZ� - Vende-se, SLE,

8409-4868. 90. R$ 5.300,00. Tr: 273-
6364.

CELTA - Vende-se, 02,.
preto, cf kit mais. Tr: 376- MONZA - Vende-se, SLE.

1465. 89. Tr: 370-3574.

TEMPRA - Vende-se, 96,
compl. R$ 12.000,00. Tr:

VECTRA - Vende-se, GLS, 9109-2185.
00. azul, compl. Tr: .371-
9842.

FIESTA - Vende-se, GI,
00. 1.0, 4 pts, c! AR e

película. R$ 9992-5886
ou 370-2468.

TAURUS - Vende-se, LX,
97, modo novo, compl.
CURo Teto. Tr: 370-3574.

PUMA - Vende-se, GTS,
80, conversível. R$

GOL - Vende-se, 92, CL. 7.000,00. Tr: 9933-6533.
1.6. R$ 7.100,00. Tr:
8409-4868.

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

1

MONZA - Vende-se, 84, à
ale. R$ 3.000,00. Tr: 372-
2441.

VECTRA - Vende-se, 00,
compl. azul. R$
29.000,00. Tr: 9922-
0076.

.

SIENA - Vende-se, ELX.

01, 16V. compl. Tr: 376-
1737.

BELlNA - Vende-se, 88, à G rand turbo diesel. cinza. Tr: 275-1230.
ale, verde. Tr: 370-4556. Branca. 01. 4x4. Tr: 372-

1527 c!Adolar.

94,compI.Tr:370-5015. 33.000,00. Tr: 8809- 9123-1488.
5519.

VEíCULOS

MONZA - Compra-se, 92
à 94, compl. 4 pts. Tr:
370-7812 ou 8815-8680. SANTANA - Vende-se, 85,

àalc. Tr: 370-3574.

APARELHO - Vende-se,
CG - Compra-se, titan, CO, Pionner. R$ 200,00.
125, à vista. 03!02.Tr: Tr: 9165-4393.

9123-3246.
F100 - Vende-se, 82. R$
16.500,00. Ir: 373-2563.

GOL - Vende-se, 99,
compl. bordo. GNV. Tr:

VERONA - Vende-se, LX,
.
8409-4868.

91, azul. Tr: 370-3574.

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

VOVAGE - Vende-se, 1.6,
à ale. GLS. Tr; 370-5755.

0T180 - Vende-se, p!
trilha, equipamento
compl. R$ 2.000,00. Tr:
371-9992.

APARELHO - Vende-se,
CD, Pionner. R$ 250,00.
Tr: 370-1823.TEMPRA - Vende-se, 4

pts. ,vinho, compl. 2.0.
R$ 11.000,00. Tr: 370-
7483.

F250 - Vende-se, azul,
99. Tr: 276-6465 ou

9981-0503.

GOL - Vende-se, MI, 98.
R$.12.800,00. Tr: 9111-

_ 9466.

GOL - Compra-se, 96 à
KÁ - Vende-se, 99, BRASILlA - Vende-se, 98. Tr: 372-2907.
compl. R$ 13.900,00. Tr: 80. R$1.500,00. Tr: 276-
8409-4868. 0347. -

APARELHO - Vende-se,
CD. Pionner. R$ 250,00.

HONOA 150 - Vende-se, Ir: 370-5094.
04, ou troca-se. Tr: 376-
3225.

CORSA - Compra-se,
HATCH, modo novo. 02 à

04. cf ar. Tr: 9975-8326.

TIPO - Vende-se, 95.
OOBlÔ Vende-se, verde. compl. R$
adventure, 04, compl. Tr: 9.800,00. Tr: 275-2,949.
9123-7355.

UNO - Vende-se, ELX, 4
FIORINO - Vende-se, 90, pts. 95, compl. menos
c! rodas esportivas e TE. AR. Tr: 276-0397.

S10 - Vende-se, 98. GNV. Tr: 276-0397.
Tr: 9143-4000.

FIORINO - Vende-se, 1.5,
S10 - Vende-se, compl. c! capota de fibra. Tr:
GNV. prata. Tr: 370-3574 276-0397.
ou 9123-7355.

GOL - Vende-se, 1.0, 96.
Tr: 276-0397 após 20h.

ESCORT - Vende-se, GL, FUSCA - Vende-se, 73.

96. R$ 7.500,00. + Tr: 370-8526.

financ. Tr: 273-6129.

AUTOCROSS - Vende-se,
GOL - Vende-se, GLI, 95. estilo gaiola, c! AR à ale.

prata, 1.8. R$ 11.600,00. Tr: 373-0489.

Tr: 275-6720.

J

AUTOFALANTE - Vende-

MAX SUNDOW _ Vende- se, par de 6 9". R$

se, 04. Tr: 371-7918. 150,00. Tr: 9909-6263.

PICAPE - Vende-se,
Strada, 01 , compl. menos
AR. R$ 17.900,00: Tr:
374-1117.

D20 - Vende-se, ou troca- VECTRA - Vende-se, GLS.
se por Vectra. OH

..R$ 95, compl. Tr: 370-3574.
25.000,00.

VECTRA - Vende-se, GLS,
� KADET - Vende-se, 1.8, 98, compl, GNV. R$
/ prata,' 9(3, c! opc.. R$ 23.500,00. Tr: 370-.3574.

8.900;Onr: 372-1593.

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

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

ESCORT - Vende-se,
Europeu, 2.0, compl.
conv, vermo Tr: - 371-
9992.

GOlF - Vende-se, prata,
c! ar/eh/te. Tr: 9121-

FUSCA - Vende-se, 72. 4181.
R$ 2.500,00. Tr: 9164-
5059.

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

MOTO - Vende-se, p! PNEUS - Vende-se, 5 p!
trilha. Tr: 9909-6263. fusca c! rodas originais.

Tr: 275-6720.
XR 200-Vende-se, 01,
preta. R$ 5.300,00. Tr: SOM - Compra-se, p!
371-9992. Uno, à vista. Tr: 372-

4781.

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

371-9897 ou 9905-8113.

FUSCA - Vende-se, 84.

UNO - Vende-se, 90, ESCORT - Vende-se, 94. R$ 3.300,00. Tr: 370-

vermo VE, AR. Tr: 274- Tr: 370-5094. 5577.

8573.CHEVETTE - Vende-se, 93.
R$ 3.500,00 + 7x R$
370,00. Tr 9928-4550.

UNO-Vende-se,96,2pt. FUSCA - Vende-se,
VE, TE. R$ 8.800,00. Tr: ESCORT - Vende-se, branco, 81. R$ 3.200,00,
370-1161. hobby, 95. Tr: 273-0516. Tr: 9979-0394.

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

lOGUS - Vende-se, 93. BIZ; Vende-se, preta. Tr: XTZ - Vende-se, 125, 03.
R$ 3.000,00 + financ. Tr: 370-6525. azul. R$ 5.300,00: Tr:

SOM
372-3575. 9118-1132.

- Ve n d e - 5 e,
automotivo. Tr: 371-
9172 após 15h.

BIZ - Vende-se, 03, c!
PASSAT - Vende-se, 82. P a r t i da, p r e ta. R $ VBR - Vende-se, 03. R$
R$ 1.800,00. Tr: 370- 4.500,00. Tr: 8802-3150. 4.000,00. Tr: 376-111?
1823. VENDE-SE - Rodas' 15°..MONDEO - \:Iende-se, GOL - Vende-se, Special.

95, compl Tr: 376:1372. 02. Tr: 370-481 O.
VECTRA - Vende-se, GL, PALIO - Vende-se, EX, 99,

KADET - Vende-se, GSI, 01, compl. c! gás R$ 2 pts. R$ 12.500,00. Tr:

CG - Compra-se, 90 r97, VBR - Vende-se, 125, 02. Rodão de aranha. 'R$
PASSAT - Vende-se, 80, ou estrada 97!98. Tr: Tr: 371-1335 ou 9953- 1.000,00. Tr: 275-0334 ou

SPORTAGE - Vende-se, GOL - Vende-se, 1.0. 04. branco. Tr: 273"1140. 372-1580 ou 9995-1418. 1446. 8809-3544.

o 1 9 A RECE,BER O CE

jlmauri
'Motos

Kawasaki Vulcan 750 verde 1995

111I!1,I!i!R!:;,j:;li;!I.iljll,:)IIIII;llli�[.Jlli_llllliIII :;II!�ful;i:llli'1lllii�
CBR 450 SR

.

vermelha 1990

��z�
Compra - Vende
Troca - Financia

Titan 125

Titan 125

Ka Image cf ar branco 2000

Horário de Funcionamento IE azul 1995

Das 8hOO ás 12hOO
13h30 ás 19h

Ruo Fritz Borte!, 99 . Boependi
Joroguá do Sul- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BIRUTTA lf{oW INJECAR AUTO CENTER
ax 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

I

.

cax 200 Strada 1998 roxa CG 125 Titan 1997 cinza
: cax 200 Strada 2000 vermelha CG 125 Titan 1996 azul

..

: cax 200 Strada 2001 vermelha CG 125 Titan 1995 vermelha PROMOÇAO ABRIL Facilitamos em até
I XLR 125 KS 2002 vermelha CG 125 Titan 1999 azul * Limpeza de bico 3 pgtos ou no cartão VISA

I
VIR 125 arosks 2003 branca CG 125 Today 1991 vermelha ,

CG 150 Titan KS 2004 azul C100 Biz ES 2003 azul GRATIS (47) 371·3898i 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 Trapp)

I
..

I

Consórcio·

NIAO
Faça Consórcio. É.mais barato

O melhor negócio é aqui.

Rua: João Januário Ayroso, n° 80 sala 03 - Jaraguà Esquerdo
site - wWw.uniaocat.com.br -- E-mail: uniaosilver@netuno.com.br
(47) 371-8153/9122-6233/9936-1304

UMA DAS MELHORES

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

37 -3015

Corsa Sedan 99
Aq AIOs Te RII Pe

Ka Basico
2004

'Temos o melhor preço e

todas as taxas de mercado
Clio Autentic Aq

Os Ip OK
Palio Fire 2P Aq Os

Lp Kit Trofeu OK
Fiesta Personalite Aq

Dt Lt 2005
Picasso Exclusive

2003
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.

O MWM Sprint Servlce em Jaraguá do Sul já é realidade!

elio.Authentique as/os

MotQl: 1.0 i.8� 2 partiu,Ar quente, Barras de p.roteção
laterol, Faróis com duplo refletor óptico, Vidros verdes,
Pqrq-choques na cor da carroceria, Hodômetro dlgltat
Fôbricado no Brasil.

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 atendimento e

visual padronizadas 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. M,uito peio contrário, uma vez que os

preços são os mesmos encontrados nas
oficinas independentes.

Rua Carlos Harddt, 688 - Água Verde 371-2390

VOlKSWAGEM

cinza

prata
G

G

2002·

2002

GM

prata
cinza

azul

prata
bordô

G

G

G

O

O

2001

1996

1994

2000

1993

Escort GlX 1.8

FORD

preto
prata
prata

1996

1999

2001

GNV

GNV

O

FIAT

Palio cinza

Palio Weekend 1.0 branco

G

G

2000

2001

Liberte MERCEDES

vermelho

vermelho

1997

1999

O

G
(1) Para mais ínforrnações sobre preços e condições consulte a sua Concessionária Renault.
maio de 2005. Comparativo entre várias marcas da categoria. (3) Preço à vista do Cllo
aqui proposto pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com 50% do valor do veiculo
taxa cliente pré fixada em 1,14% ao mês + TAC (taxa de Abertura de Crédito) + IOF + RS 2,1
veiculo no final do plano, que poderão ser refinaciados com taxa de Juros praticadas no

somente para o Clio Authentic 1.0 8V 2 portas 05/05. Nâo está incluso o valor da pintura me
Crédito, Financiamento e Investimento Renaul! do Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação
no valor de R$ 300,00. As taxas poderão ser alteradas se hoverem mudanças significativas no
vista do Scénic Hi-Flex 1.6 16V 05/05 com 2 anos de garantia. Não está incluso o valor dapinturâ.
desse anúncio ou.enquanto durarem os estoques. Fotos para fins publicitários. Alguns It"nsm
referen�se a versões especificas. A Renault reserva-se ao direito de alterar as.especificações

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

CAMIONETES

branco

Silverado Conquest prata
Sportage bege

prata

O

O

O

G

2000

1999

1998

2001

(47) 376-1772
273-1001

Rua: Ângelo Rubini, 780
Barra do Rio Cerro

Jaraguá do Sul - SC

Blazer 2.4 2001 prata - R$ 42.000,00
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Seu carro na hora é só
com a BV Financeira!

Promoção Carro na Hora BV Financeira.

De 11 a 15 de maio compre seu carro em

uma das lojas filiadas da BV Financeira

e comece a pagar em 60 dias.
,

E isso mesmo! Seu carro na hora e o
,

primeiro pagamento em 60 dias.
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CORREIO DO POVO

CLASSIMais
6 CORREIO DO POVO

V (47) 372-2900 Av. Waldemar Grubba
Jaraguá do Sul - se

AUDI - Vende-se,

A3';19prata, 2 pt. R$ 33.900
.

Tr: 9969-4207. �
CITROEN - Vende-se, 9)
4 pts. cornpl rnod No�o'
Tr: 370-3574, "J�

'GOLF 1.6 PLUS, COMPLETlsSIMO, c/ GNV
CLlO 1.0, 4P
CLlO 1.0 RL, 4P
GOL SPECIAL
FIESTA GL, 2P
S10, COMPLETA C/ GNV
SAVEIRO GIII, COMPLETA C/GNV
CORSA SUPER, 4P
GOL GIII PWS, 4P
AUOI A3, 4P, COMPLETíSSIMO
CORSA SEOAN SUPER
CORSA SUPER, 4P
CORSA SUPER, 4P
GOL 1.0
KA 1.0
ESCORT GL, 4P, COMPLETO C/ GNV
VECTRA CO
KA GL, TRIO ELETR.
PALIO EL, 4P
PALIO EX, 2P I +ARJ
TEMPRA SX, COMPLETO
ESCORT HOBBY
LOGUS GL
ESCORT GL, C/ AR
UNO MILLE ELETRONIC
KAOETT SI/E
APOLLO GL
GOL CL
MARAJO

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

2005
2003
2002
2002
2001
2001
2001
2000
2000
1999
1999
1999
1999
1999
1995
1995
1997
1997
1997
1997
1997
1996
1994
1993
1993
1992
1990
19S9
19S5

I\n
•

�
acessórios automotivo

.e,

CLlO - Vende-se, i*
16V. c/ AR. TE. AL 4�'.

�R$ 23.000,00. Tr: 21.
. 6195. .�!

COMPRA-SE - Gol, c��1ou palio ,96 à ��(particular). a vista. Ti
372-2907.

Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se E-mail marangoni.autopecas@terra.com.br
lI/; A
h� dCOMPRA-SE - Uno. �

vista. Tr: 8405-9888. r�a B
l,i �FIT HONDA - Vende.s�! I�

04, cornpl. Tr: 371·3891 9
- ou 376-0359.

AR B
KIAS CLAROS - Vende; el
se, 98. R$ 16.500,00. TI 1�
376-4112. JI� B

.:,' M
PAMPA - Vende-se, 4x4, 3
licenciada. R$ 3.500,00
Tr: 372-1274. JW

:1,! te
PEUGEOUT - Vendelii 9
c o m pi. a z ui. ,�i
11.500,00. Tr: 370-3!i'11 Q

115: te

PEUGEOUT - Vende;j�,
98/99, 1.0. azul. Tr: 3�g.
0539. "n

TODA 'LINHA DE ACESSÓRIOS
PICK-UP E AUTOMÓVEIS

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

f{;f1d!j,@t,jb*�i:mttrtt$)jtii;fji@tijittj,i!,ji;'+jQmi{t'
Stratus eomp 96
Chevetle 89

.

BelinaLl.6 86
Ford landal em couro 80

Jeep em couro/dhJfrelo a disco 65
Go1Mll.8 97
Fusca 77
fusca 96
Elba 88
Santana Quantum GL eompl 94
Kadetl SLE 1.8 92
Belina Del Rey GLX 89
Astra 1.8 eompl 01
Ranger compl em couro V6 96
flesta 97
Astra eompll.8 01

Tempra eompl 92
�1. �
fiorlno 96
Santana compl + teto 94
Mleroonlbus MB 180D 96
f-lODO eab. dupla intereulada 89

Relrqula - fusca e/55.000km orig./unleo dono 86

G
A
A
GNV
G
G
G
G
A
A
G
A
G
G
G
G
GNV
G
G
G
D
D
'G

verde met

bege
prata
azul
Bordo
Branco

bege
prata
azul
bordô

prata
verde

prata
azul

.

bordó
prata
azul
prata
vermelha
bordô
branca
cinza
branco

Prol. De Caçamba pi Pick-up

)IÜ BSCENIC Vende:.s,e .,'

c o m pi. o 2. RI! jl
39.000,00. Tr: 84)14. B'
2614.

.0
,

10� P

SCENIC - Vende-se, p�, li
cornpl, Tr: 370-3574.

lia
SCENIC - Vende-se, �>íf,
99/00, branco, GNV. R$
30.�00,00, Ts:, Q�i�i
4200.

Av. Bernanrdo Dornbusch, em fr.ente 2222 - Vila Lalau - Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax:276-3466

SI

3RS 26.000,00
Bordô
Branco
Preta
Verde
Azul
Bordô
Branco
Azul
Branco
Prata
Azul
Prata
Bordô
Branco
Preto
Azul
Preto
Azul
Branca

Barco Fluvimar, motor 2001 70HP
Fiesta Class
Kia LS
Dakota compl.
Gol compl.
Escor! Zetec
Ranger Cabo Diesel
Vectra GLS
KadeH
Furgão Express
Corsa Sedan GL cl GNV
Tempra BV
Clio 2p
Escort Hobby
Clio 4p
Calibra
Uno
Mitsubchi Lancer
Monza
Kombl

00
00
00
99
99
99
98
98
98
98
97
97
97
96
96
95
95
94
90
86

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1656 ANTIGO BAR DO OCA

r<CONSÓRCIO COMPRO
DE CAMINHÕES,

CARROS·E OUTROS
Pagamento em dinheiro

(somente acima de 15 pagas) �
Ligue ja cf o último boleto em mãos OÚ
passe crédito, saldo devedor, nome dai

administradora por e-mail \
consorciocompro@terra.com.br ou l

Fone. 479972-5588 1

COMPRO
CONSÓRCIO
Pago em dinheiro,
melhor preço.
Tr. 47 435-4139
8405-2739

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

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

Atendemos linha geral:

L::;J /IliBO

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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c Ã O C o m p r a - se, CROSSOVER - Vende-se, R$ 250,00, Tr: 370-4508, controle, Gradiente, R$
pintcher, femêa nO 1 ou 2, Sounstrearn. R$ 250,00, MÁQUINA - Vende-se, pi 250,00, Tr: 370'9367,
Tr: 370-4461, Tr: 9975-0078, estampar, R$ 1,000,00,

Tr: 370-4508,
CÃO - Vende-se, filhotes O V O - Ve n d e - se,

de York-shire, micro, R$ R$200,00, Tr: 9133-7523, MÁQUINA - Vende-se,
500,00, Tr: 370-9062, fotográfica, Tr: 9111-

O V O - Ve n d e - se, 9900,
CÃO - Vende-se, chow Gradiente, R$ 300,00, Tr:

AEROMODELO - Vende- chow, filhote, língua azul. 9421-3541,

se treinador, cl motor Tr: 9134-02:10.

. A_B,..'C" Tr: 9975-0078.
FITAS - Vende-se, de

CÃO - Vende-se, Coocket, super Nintendo. R$ 9,00

AJlARElHO - Vende-se, 2 meses, fêmea. Tr: 371- cada. Tr: 370-7315,

o'itopédico. Tr: 275-3340. 7424.

VACA - Vende-se. R$
400,00. Tr: 370-1229.

VENDE-SE - 2 porta e

janela de ferro cl vidro, Tr:
371-5270.

MESA Vende-se, de
sinuca. Tr: 276-3456 . VENDE-SE - Vários

utencílios domésticos. Tr:
MODEM ADSl - Vende- 370-3391,
se, novo, na cx. R$
280,00. Tr: 8802-3150.

ARARA - Vende-se, de

Rài�de, 3 m de largura. Tr:

�75-1642,
,i

FOGÃO - Vende-se, nOO.
C Ã O - Ve n d e - se, R$ 230,00. Tr: 376-0413.
rotwailler, fêmea. R$
150,00, Tr: 371-3672.

VENDE-SE - Mercadorias
. de noivas compl, Tr: 371-

MOTOBOMBA - Vende-se, 7969,
1 CV, pi poço. Tr: 372-
4955,FOGÃO - Vende-se. Tr:

370-3391,

ASSADEIRA - Vende-se, CAIXA - Vende-se, MDF, cl

de frango, Tr: 371-7879. 2 sub, Bravox. R$ 480,00,
Tr: 276-0476.

VENDE-SE - Motoca e

cadeirinha pi bicicleta
MULETAS - Vende-se, o infantil. R$ 60,00. Tr:

FOGÃO - Vende-se, bege. par, Tr: 275-3340, 276-3866,
R$1 00,00, Tr: 376-0819.,

�ATERIA - Vende-se, 2

�okia 8850, e carregador
"lIle"mesa, R$ 50,00, Tr:

9975-0078,

ORATÓRIA - Vende-se, de VENDE-SE - Motor moto
CARRETlNHA - Vende-se, GARElLl - Vende-se, 90. mad. Tr: 371-9684, bomba, 1 OooCV, novo, Tr:
trucada, 00, pi 2000 kg. R$ 550,00. Tr: 371-7341. 9146-2794.
Tr: 370-5015. PEDALEIRA - Vende-se.,

GARELLI - Vende-se. R$ pi guitarra, R$ 300,00. Tr: V E N DE- S E - Tr aj e s
250,00. Tr:9162-5719. 376-0413. sociais, casamentos e

uniformes pi empresa. Tr:
371-7606,

CARINHO - Vende-se, de
cachorro-quente. R$
2.500,00. Tr: 9162-9719, .�

GATO - Vende-se, persa, cl
pedlqree, Tr: 371-7341.

BATERIA - Vende-se,
eletrônica. Tr: 276-3456.
·,1

BICICLETA - Vende-se, 18

M, R$ 150,00. Tr: 8421- CARINHO - Vende-se, de

.3541, bebê, e cadeirinha pi
carro. R$ 200,00, Tr: 273-
5493 ..

PEDALEIRA - Vende-se,
verm. R$140,00. Tr: 376-
0413, VESTIDO DE PRENDA -

Vende-se, R$ 70,00,
verde ct branco e

armação R$ 30,00, Tr:
371-5270 (á noite).

GELADEIRA - Vende-se,
sernlaova. Tr: 370-3391. RDÇADEIRA - Vende-se, à

gás, R$1 ,000,00, Tr: 376-
GELADEIRA - Vende-se, 0413.
280L. R$ 150,00. Tr: 376-
0819.

�ICIClETA - Vende-se,
fem.18 m R$150,00. Tr:
9121-7994. CARTA - Vende-se, de

, crédito contemplada. R$

'BíQIClETA - Vende-se. 61,500,00. Tr: 370-9619.
iém.Tr: 370-1856.

SOFÁ - Vende-se, jogo, VIDEO -, Vende-se,
R$ 230,00. Tr: 275-1642. cassete, cl controle, R$

250,00, Tr: 371-7069.

BiCICLETA - Vende-se.

�asc, Tr: 370-1856,

GELADEIRA - Vende-se,
CARTCROSS - Compra- duplex, Brastemp. R$ SOM - Vende-se, pi
se, ct motor 2 ou 4 580,00. Tr: 370-7192 ou conjunto, cl 10 ex. 2

tempos. Tr: 374-1117. 9911-6670. mesas, 5 potência. Tr:
370-4461,

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

BICICLETA- Vende-se, R$ CASINHA - Vende-se, de MADEIRA - Vende-se, pi
\3000, Tr: 9909-6263. boneca, Tr: 276-8636, fazer rancho ou choupana. TECLADO - Vende-se,
�. c '

Tr: 9146-2794, CTK, Cássio, 100 tons. Tr:
BICICLETA - Troca-se, 2 COMPRA-SE - Aparelho 8414-2608,

por filhte de York-shire, pi de vapor. Tr: 374-1163.

criança doente, Tr: 275-
'j479,

VIDEO GAME - Vende-se,
play station, ct controle e

cd's, R$ 250,00. Tr:
9111-9900.

MANEQUIM - Vende-se, 2 TíTULO - Vende-se, do
COMPRESSOR - Vende- fem. Tr: 275-1642" Acaraí. ns 250,00. Tr: VINIL - Vende-se, pi
se, de ar, industrial, 371-8082. piscina' 8m x4 m. R$

BICICLETA - Vende-se, reservatório pi 2ooL. R$ MÁQUINA - Vende-se, 2,000,00. Tr: 276-0397
,inasc Tr:8421-3541. 2.200,00. Tr: 376-1955. conicaleira, pi repasse de TO RN O Ve n de-se, após 2oh,
�" fios. Ir: 275·1642. mecânico. R$ 2.700,.00.
BRINQUEDOS - Compra- COMPRESSOR - Vende- Tr: 372-3922, VIOLÃO - Vende-se,
se, e aceita-se doação, Tr: se, de AR. Tr: 370-8615 MÁQUINA - Vende-se, de elétrico, R$ 30.0,00. Tr:
370-0987, ou 9184-8932. costura Singer. Tr: 9146- TV - Vende-se, 16", 376-0413,

-

.;;.� 2794, Telefunken, colorida. R$
�tADEIRA - Vende-se, de CONSÓRCIO - Vende-se, 130,00, Tr: 370-9367. WALlTA - Vende-se,
�iefeição infantil. R$ 35x pagas + 24 x. Tr: MÁQUINA - Vende-se, Máster, sernlnova. Tr:

�·.10,00, Tr: 370-1856. 376-3557, fotográfica, profissional. TV - Vende-se, 20", cl 9969-4207.
'
.._;>
�:'

r

,.

i

I
I
I

�:
I
I
�

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Intelbras

Klf Portão Eletrônico + Inferfone

Venda e Assitêncía Técnica em Computadores,
Redes e Periféricos em G�ral

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de CD
e Leitor de DVD

Maquinas
Digitais

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

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

eletrônica e automação de condomínios.

Suprimentos

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

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

Um micro por aluno

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

confiraesta novidade.

.TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técníca)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax

Aparelhos para televeneas (headset)
Atendedoresauto�ático?
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias p/ telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assístência Técníca)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patcn Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

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

.

canceras automáticas p/ portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/8 e Color)
Micro Câmeras (P/8 e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lasanha à bolonhesa

'l'Olt P
Forno à Lenha

Rua Barão do Rio Branco, 1000 Jaraguá do Sul - se (na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)
\
'.J

Modo de Preparo:
Comece pelo preparo da massa. Coloque a

farinha em uma tigela, acrescente os ovos e

misture com um garfo para que os

ingredientes comecem a se incorporar.
Utilizando as mãos, amasse bem para obter

uma massa bem lisa. Se necessário, adicione
um pouco mais de farinha, pois a massa não

deve grudar nas mãos. Embrulhe a massa em

filme plástico e deixe descansar por 1 hora.

Prepare o molho branco colocando em uma

panela a manteiga com a farinha de trigo.
Leve ao fogo baixo e misture os ingredientes
com um batedor ou uma colher de pau.

,

Assim queestiver bem misturado e começar a ferver, misture por mais um minuto e acrescente o leite aos

poucos, misturando bem para não empelotar. Abaixe o fogo e cozinhe por 5 minutos. Espete a folha de louro

com o cravo e novamente na cebola (descascada). Coloque na panela e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos

em fogo baixo mexendo regul�rmente.Se engrossar muito.coloque um pouco mais de leite.Tempere com
pouco sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Passe por uma peneira e deixe esfriar. Para evitar que se forme

uma crosta na superfície do molho, coloque um filme plástico encostado no molho ou misture o molho

regularmente até esfriar. Pr.epare o molho bolonhesa refogandO a carne com um pouco de óleo até que esteja
bem dourada. Acrescente a cebola, salsão e cenoura picados em cubos bem pequenos. Refogue até que

estejam macios e começando a caramelizar, Acrescente o vinho tinto e a folha de louro. Deixe o vinho evaporar.
Acrescente os tomates batidos no liquidificador e peneirados, misture bem e acrescente a água. Cozinhe em

fogo baixo até dar ponto, cerca de 40 minutos.Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe esfriar. Pique
, '

grosseiramente a mussarela. Abra as tiras de massa em um cilindro com a espessura de 2 a 3mm.Corte em

retângulos de aproximadamente 18x8cm. Ponha bastante água para ferver em uma panela e acrescente um

pouco de sal. Prepare uma tigela com água fria e gelo. Estique 2 panos limpos sobre um plano de trabalho.

Coloque as tiras de massa na á�ua fervente por 1 a 2 minutos. Retire e coloque imediatamente na tigela com

água e gelo para interromper o cozimento. Escorra e arrume sobre os panos para secarem. Unte com a

manteiga um refratário retangular de 30x40cm. Ponha uma concha rasa de molho à bolonhesa e regue com um

pouco de molho branco. Salpique com mussarela e queijo parmesão.Arrume outra camada de tiras de massa e

repita o processo até que terminem os ingredientes. A última camada dever ser de massa, coberta somente

com molho branco e salpicada com queijo parmesão. Cubra e coloque na geladeira por 3 horas. Pré-aqueça o

forno a 2000 e coloque a lasanha. Asse por cerca de 30 minutos. Sirva bem quente.

".,

PROMOÇAO
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DETETIVES PARTICULARES

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

desaparecimento de Pessoas.

Sigilo Absoluto

Fone:372-0556 ou 9912-8114
Atendimento 24 horas

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 9

- ADVOCACIA E CONSULTORIA -

LUCIANE MORTARI ZECHINI
OAB/SC 17,579-B

KARINA GUIOI VALVEROE
OAB/SC 18,114

• CAUSAS CíVEIS' FAMíLIA. DIREITO OE PROPRIEDADE,

• COBRANÇAS • DIREITO BANCÁRIO E EMPRESARIAL

• CRIMINAL • CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL

• ADVOCACIA EM GERAL

TERCEIRIZAÇÃO SERViÇOS FRESA E TORNO,

sibimec@terra.co·m.br
Jaraguá do sul se(47) 370-5858 Rua: Guilherme Cristiano Wackerhagen. nO 340 - Sala 01 -r Ed,

Cassimiro Vila Nova· Jaraguá do Sul/SC· Fone: (47) 370·7243

R, Exp. Antônio Carlos Ferreira. 765 - esq, José Emmendõerfer
Bairro Nova Brasília - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Consulte nossas ofertas 275-2·124
'Augusto Flor
Técnico

9975-0045
,

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

; APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

� Até 36 mes.es 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).

Fone: 310·6261
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

llairro Nova BrnsW,a . Jaraguá do Sul . sç

Antiga Arte laje

GRAVAÇÕES EM OVO

276�1417

! R. Procópio Gomes de Oliveira 1232 - si 2 !
, � :

8816-6637

Quer copiar sua fita de vídeo para OVO?
* Casamento

* Festa de Aniversário
* Sua viagem de férias

* Etc ...

Usamos OVO Sony para maior
durabilidade e qualidade

Editamos imagens
TRAGA ESTE ANÚNCIO E

GANHE BÔNUS NA LOCAÇÃO
Ligue sem compromisso

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

Fone (47) 374-0548 - autounica@pop.com.br

ENCANADOR E ELETRECISTA
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

POUSADA D�EICHE DO AR COM

acompanhantns

Tr: 275-0690 cf Bruno ou 9917-9859

Rua Gumercindo da Silva, 616 • Centro 275-0052 / 273-1174

lfRRIPlANAGIM
R� 00 Pedras eCtroeto. .,

Compactadores de �olo Servlíos com Retroescavadelras

(cloca�odeTubosdeConcreto
. Tratores e esteiras Tudo para seu lar e sua festa!

Re� de Rochas Caminnôes Basculantes

Drenagem Compressores de N

Pa1imentação cl �otas Loteamentos com�letos 275 - 311 4
R: \�lgalldo Mensun . Ban!'mu 275·1101/9104·2393

A me or carne a região

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA
PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS

E CORTADORES DE GRAMA ELÉTRICO.
CONSERTOS E VENDAS DE

BETONEIRAS EM GERAL

ZANGHELINI .-
REfRIGERAÇÕES
Consertos e Reformas

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

, Condicionado, etc.

376 ..2372
DISK ÁGUA

La!. Wol!gang Weege, s/no à 1500 mls. do Parque Malwee • Jaraguá do Sul- se

IJlÁ Bar das Amigas
A cada 'encontro uma nova emoção

9164-1432

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RODOBENS',
CONSÓRCIO

.. MAIS chance: (04 contemplações mensais .

.. MAIS: (sem taxa de inscrição) .

.. MAIS: (sem fundo de reserva) .

.. MAIS econÓmico: (menor taxa) .

• MAIS Prêmio: (extra R$ 31.384,00
prêmio pontualidade).

• MAIS flexibilidade: (antecipação de

parcelas poderão ser usad
.. MAIS lance: (FGTS
como lance).

·MAIS
renda

*..* MUITO MAIS:
* Crédito para compra de imóvel.
* Construção de galpões, Imóvel residencial e
comercial, campo ou praia.
* Para investidor, capital de giro, construtor.I

I'

70.000,00
80.00000

926,40 686,40
1.080 80 800 80
1.23520 91520

90.00000 1.389 60 1.029 60

_. __ .. _..1&98........,4_0..............._ 1.258,40 [ 920,15
2.161 60 --1.60160-'---1.17110

180.000,00 2.779,20 2.059,20 1.505,70REPRESENTANTE: Silver Serviços Ltda
Rua:' João Januário Ayroso. 80 - sala 03 .:. Jaraguá Esquerdo
FONES: (47) 371-8153 I 9122-6233 I 9936-1304

200.000,00 3.088,00 2.288,00 1.673,00
índice de correção IN_GC (reajuste anual)confira dutros créditos

COMPRA-VENDA�lOCAÇÃO
Tr: 372-1395
9993-5437

* Salas comerciais p/"alugar
* Terrenos em Piçarras pi vender

* Precisa-se apto cl 2 qtos pi alugar

BARRA - CI 70m2 2

quartos, R$35.ooo,00
fone: 371-2357 CRECI
4936

BARRA DO SUL - Vende
se, cl 96 m2• R$
22.000,00. Tr: 273-0468.

ERVINO - Vende-se. R$
46.000,00. Tr: (47) 463-
5262.

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

FIGUEIRA - C/395m2,
loteamento Divinópolis
R$ 28.000,00 fone 371-
2357 CREC14936.

JARAGUÁ' ESQUERDO -

Sobrado em construção
ct 220m2, terreno el
600m2, R$120.ooo,00
fone: 371-2357 CRECI
4936

CENTRO - Procura-se,
moças pi dividir. Tr: 371- ILHA DA FIGUEIRA -

7424. Vende-se, 2 ,el estrutura
pi laje. Tr: 372-3277.

CENTRO - Aluga-se, pi
casal. Tr: 372-1894.

CHICO DE PAULA -

Loteamento Conrpá, casa
el 2 quartos, 70m2
alvenaria, R$35.ooo,00
fone: 371-2357 CRECI
4936

CZERNIEWCZ -I suíte + 1

quarto, Eü.Darnarys, R$
65.000,00 fone' 371-
2357 CRECI4936

COMPRA-SE - À vista, ou
c/finane. Tr: 371-0619.

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

PROCURA-SE - Rapaz pi ATERRO - Aceita-se. Tr: 370-8097 cl Tina -. Creci 100.000,00. Tr: 370-8097 FREZADOR - Precisa-se, domingos. Tr: 8408- dobração, revisarfios. Tr:
dividir no Centro. Tr: 275- 371-0632. 9839. e/Tina. Creci 9839.

J

cl exp. Tr: 371-2666. 9681. 9911-6670.
2130 ou 9137-3648.

SOBRADO - Vende-se, el
2 qts. 2 bwe. CI
instalação pi hidro. Tr:
370-5755.

TRES RIOS DO SUL -CI 3
quartos, próximo rodeio
R$ 45.000,00 fone 371-
2357 CRECI4936 .

TROCA-SE - Próx. a Unerj
cl 160 m2 e terreno de
425 m2 ,no Czerniewez.
Tr: 371-2230.

'

VENDE-SE - Na rua:

Bernado Dorbunseh. Tr:
371'-8809.

VENDE-SE-PI tirar do
local, mad. de lei. Tr: 376-
1256.

VILA LALAU - Vende-se,
sobrado come. e

residencial ct 2 casas. Tr:
371-3132.

VILA NOVA - Vende-se, cf
2 qtos, 1 suíte. semi
mobiliado. R$
ran.coo.ou.n. 9969-
4207.

CORUPÁ - Vende-se, el VILA LENZI - Vende-se,
2080 m2. Tr: 9975-4746. el nascente. Tr: 9901-

7961.
ERVINO - Vende-se. R$
15.000,00. Tr: 9973-
4200. -d'd

exp. Tr: 276-0340 .
.

REPRESENTANTE !
Ofereço-me, o�motorista. Tr: 372-0066.;

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

PINTOR. - Precisa-se, pi BABÁ - Ofereço-me. Tr: PROFESSORA - Ofereço
galpão, ct 150.000.00. 9139-6939. me, de 'pré 4° à série. cl
m2. Tr: 373-0422.

ERVINO - Vende-se, 14
x36, el 300 m da praia.
R$ 11.000,00. Tr: 376-
3489.

ÁREA INDUSTRIAL -

Aluga-se, el casa e 3
galpões. Sehroeder. Tr:
373-0206.

CONSTRUTOR CIVIL -

P R O C U R A - S E - Ofereço-me. Tr: 370-
Profissional na área de 4556.

fonoaudiologia ou terapia
pi dividir clínica. Tr 371-
3505.

COMUNICADO
RIO MOLHA - Vende-se,
el quiosque fechado,
42.000 m2• R$
150.000,00. Tr: 9121-
6948.

A EMPRESA RESIVALE LTDA., torna

público que requereu à Fundação dó

Meio Ambiente - FATMA

Coordenadoria Regional do Norte, a

Renovação de Licença de Transporte,
para atividade de Transporte

Rodoviário de resíduos Industriais e

Comerciais, na unidade industrial

localizada à Rua Erich Forehner, 951,
Bairro Schroeder I, Município de

:

Schroeder, Estado de Santa Catarina. '
-

. -

_,( t

FIGUEIRA - Terreno
defronte Indumak, el
3334m2 R$ 130.000,00
fone 371-2357 CRECI
4936

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

DIARISTA - Ofereço-me,
pi trabalhar. Tr: 9909-,
0457.

ESTOQUE - Vende-se, de
ILHA DA FIGUEIRA. - loja de presentes e

Vende-se, ct 450 m2• Tr: decoração. Tr: 370-0433.
370-5723. \'

MASSARANDUBA -

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

FLORICULTURA - Vende
se, ponto come. à 5 anos.
Tr: 370-0412.

GALPÃO - Aluga-se, el
600 in2. Tr: 275-1101.

VENDEDOR - Precisa-se,
externo, mase. Tr: 275- DIARISTA - Ofereço-me.
2042. Tr: 370-5536.

PiÇARRAS - vence-se,
ou troca-se em Corupá. VENDE-SE - Ponto come.

Tr: 375-0539. o u t r o c a - s e e m

Guaramirim .. R$
45.000,00. Tr: 373-3415.SANTA LUZIA - Vende

se, ct 480m2. R$
10.000,00. n, 372-
1274. _.

-,

MANICURE - Ofereço
me, à domicílio, el exp. Tr:
9108-4986.

AUXiliAR - Ofereço-me, MANICURE - Ofereço
de produção. Tr: 275- me, pi limpeza de pele, e
0230. pedicure. Tr: 376-2698.

BABÁ Precisa-se, pi
meio período. Tr: 9973- BABÁ - ütereço-me. pi OFEREÇO-ME - PI fazer
5404. cobrir folga aos trabalhos em casa,

_ TRES RIOS DO SUL CI COMPRA-SE - Chaeará,
li_ilillllIIilIlilillIiI I

420m2. R$ 18.000,00 em Jaraguá ou região el •

fone 371-2357 CRECI área de 5.000 a 15.000
4936. ' m2. Tr: 370-0633.ITAPAVAAÇU - Vende-se, .

el 63 m2 e terreno de 525 ALUGA-SE - Quartos

m2, H$ 15.000,00. Tr: mobiliados ,cl despesa
9992-6165. Inclusa. Após Weg. Tr:

370-3561.

MOÇA - Procura-se, pi
dividir. Tr: 9139-6939.

NEREU RAMOS - Vende-

VENDE-SE - CI 681 m2. MINI-CHACÁRA "

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

ALUGA-SE - Sem 371-3509.

garagem. R$ 350,00. Tr:
371-9684. VENDE-SE - Na Walter RIO DA LUZ - Vende-se,

Marquadt e/L'l l l rns.Tr: el 167.000.m2• R$
se, mista e terreno 20x5o.
Tr: 273-1860. CENTENÁRIO - Aluga-se,

kitinet mobiliados. Tr:
370-3561.PiÇARRAS - Vende-se, el

120m2, ou troca-se por
chácara em Corupá. Tr:
375-0539.

PROCURA-SE - Moça pi
dividir aluguel no

Czerniewcz, mobiliado.
Tr: 9903-2012.

CURITIBA - Vende-se, ou PROCURA-SE - Dama de
troca-se em Jguá. Tr: companhia, pi senhora.
371-7787. Tr: 373-4845.

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

VENDE-SE - No Edf. Ilhas .

dos Açores, el suíte,
garagem. R$ 75.000,00.
Tr: 371-6069.

.

I

CASAS PRE-FABRICADAS

MAD,,,
CASAS PR"·FASR1CADA':i.

JARAGuA DO SUL * se

Vende-se, el 1 000m2•
Ribeirão Grande. Tr: 273-
1860.

VENDO
PANIFICADORA E MERCEARIA
Frente Colégio Lilian A. Oeschler,

na Ilha da Figueira

Tratar cl Sandra

276-0576
Aceito veículo ou

terreno no negócio

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 



_ b'UINTA-FEIRA, 12 de Maio de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 11

Recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

i, 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 DESPAC�ANTE ( 7196 JE )

· AUXILIAR DE EXPEDIÇAO (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)
Ô CONTADOR (7147 JE)
COMPRADOR (7043 JE)
COBRADOR (7174 JE) P/ MASSARADUBA
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7193 JE)

DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS (7083 JE)

ESTILISTA /MODELlSTA ( 7113 JE )
ENFESTADOR' (7114 JE)

· ELETRICISTA INDUSTRIAL ( 7106 JE )
ELETRlélSTA DE VEíCULOS (7192 JE)

· FRESADOR ( 7177 ES)
FARMACÉUTICO (7176 JE)

GERENTE DE VENDAS (7032 ES)
GERENTE ADMINISTRATIVO (7080 JE )
GERENTE DE INFORMÁTICA (7155 JE)
GARÇON (7050 ES)
GERENTE DE PRODUÇÃO TÊXTil (7186 JE )
"I 1.;),. ';,�' ..

;�) • ..I'
'r"

.'

IMPRESSOR FlEXOGRAFICO (6985 JE)
INSPETOR DE VENDAs SUPERIOR COMPLETO ( 7112 JE)

JARDINEIRO (7148 ES)

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

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

I OPERADOR DE BORDADO ( 7144 JE - 7150 ES)
OPERADOR DE FElDADEIRA (7118 JE)
OPERADOR DE PRENSA PAPELÃO (7197 JE)
OPERADOR DE COlADEIRA PAPELÃO (7197 JE)
OPERADOR DE SERRA FITA PAPElÃà't\97 JE)

PROJETISTA MECÃNICO (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 MECÃNICO ( 7109 ES 7102 ES -7160 ES- 7181 ES))
TRAINEE ENGENHEIRO QUíMICO/ALIMENTO (7074 JE)
TECELÃO (EMENDADOR) - ( 7105 JE)

.1
TECNICO EM ENFERMAGEM COM VEíCULO PRÓPRIO - ( 7096 ES)

I i TALHADOR (7114 JE)

i TINGIDOR DE MALHAS (7115 JE )
.

TI.NTUREIRO (7116 JE -7149 ES)
TECNICO AGRíCOLA (7139 JE )
TECNICO EM ELETRÔNICA (7179 ES)
TORNEIRO MECÂNICO CNC (7170 JE)

VENDEDOR EXTERNO Vendas de Jornal e anúncios (7007 JE)
VENDEDOR DE AUTO PEÇAS (7163 JE)
VENDEDOR EXTERNO Produtos Agrícolas (7140 JE )
VENDEDOR INTERNO -MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (7175 JE)
VENDEDOR DE VEíCULOS (7188 ES)
VENDEDOR XTERNO Cursos (7189 JE)

)

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

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

ÓTIMO NO SEU CURRICULOsenac
(47) 275-8400

PROGRAMAÇÃO
GESTÃO E COMÉRCIO

CURSOS CARGA HORÁRIA DATA DIAS HORÁRIO Á VISTA PARCELADO

Vendas Internacionais 150 horas 13/05 a 08/1 O 6a e sáb 18h às 22h; 8h às 12h 1 +6R$150,00
Qualificação em Secretariado 140 horas 16/05 a 1 0/08 2aa4a 19h às 22h R$ 520,00 1 + 3 R$130,00
Neurolingüistica em Vendas 12 horas 30/05 a 02/06 2aa5a 19h às 22h R$180,00 1 + 1 R$ 95,00
Técnicas de Negociação 12 horas 06/06 a 1 0/06 2aa5a 19h às 22h R$150,00 1 + 1 R$ 80,00
Relacionamento com Qualidade e

Motivação
\

12 horas 13/06 a 17/06 2aa5a 19h às 22h R$120,00 1 + 1 R$ 65,00
Oratória Avançada 15 horas 27/06 a 01/07 2aa6a 19h às 22h R$165,00 1 + 1 R$ 85,00
Uso Eficaz do Telefone e

do telemarketing 12 horas 04/07 a 07/07 2aa5a 19h às 22h R$110,00 1 + 1 R$ 60,00
Técnicas de Vendas 15 horas 11/07 a 15/07 2aa 6a 19h às 22h R$140,00 1 + 1 R$ 75,00
Matemática Financeira com

Utilização do Excel 16 horas 18/07 a 22/07 2aa6a 19h às 22h R$140,00 1 + 1 R$ 75,00
Reuniões Produtivas 15 horas 22/08 a 26/08 2aa6a 19h às 22h R$125,00 1 + 1 R$ 65,00

TÉCNICOS

Técnico em Alimentos 1.500 horas 01/08/05 a 2006 2a a 5a 19h às 22h 1 + 25 R$ 220,00
Técnico em Comércio Exterior 820 horas 30/05 a2006 2a a5a 19h às 22h 1 + 17R$195,00
Técnico em Enfermagem 1.800 horas Julho 2a a 5a 8h às 11 h 1 + 30 R$ 240,00

INFORMÁTICA

DesignerGráfico 90 horas 14/05 a 29/1 O sáb 8hàs 12h 1 +4R$190,00
Linux 48 horas 18/06 a 1 0/09 sáb 13hàs17h 1 + 2R$115,00
Operador de Microcumputador 70 horas Maio 3ae 5a 8h30 às 11 h30 1,+ 3 R$124,00

l'A/�ODIfAJlçO-E.·�. Rua dos Imigrantes, 310 Vila Rau
Ivrl I'Ur".. -»: E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br

NEKI CONFECÇÕES LTOA
Rua Germano Muller, 215/ Schroeder - se

Necessita pa.ra admissão imediata:

COORDENADOR DE VENDAS

Requisitos:

Experiência em vendas

Disponibilidade para viagens
Habilitação

20 Grau Completo (mínimo)
Noções básicas em Informática

Idade entre 25.a 40 anos.

ESTILISTA

Requisitos:
.

Graduação na área

Disponibilidade para viagens
Experlência mínima de 2 anos em

Tecido Plano

Noções Básicas em Informática

Interessados enviar curriculum à

neki@netuno.com.br ou entrar em

contato pelo telefone

(47) 374-1135.

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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_ .

,

I ;
,

I :
·

� ,.
....
,

.

, ,.

I •
·

t
�
·

•
·

•
·
•
..
·
..

•
•
·

_ ..
·

I •

i :
,.
..
..
·

I'
,.
�

II �
, f
I f

t

I �
.'
•
"
.'

, t'
.'
.'
...
�'
_'
..

..
•

i �
I_

1 2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

TEM CLASSIFICADOS,
, TE'M 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 COMPLETO DIÁRIO -

,

REGIONAL NA SUA CASA!

CORREIO DO POVO
P��1919

-

- -

- .-

- -

- -

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(47) 273-0888 - Jaraguá do Sul - se - Em frente ao Bradesco

* Tela colorida
* Agenda com 200

posições de memória no

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

R$149,00
á vista ou

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

* Tela colorida
* Agenda telefônica com 200 posições

de memória no TIMChip
+ 300 posições de memória no

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

* Personalização de capas colondas'
* Download de aplicativos e jogos em

.

Java
* Alerta vibratório, calendário,

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

R$ 499,00 á vista ou
o

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

*Tela colorida

*Agenda telefônica com 200
posições de memória no TIMGhip
+ 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

REVENDA:

* Dispfay 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

Q

�
iS

�
Q

a!!i
f
::E
I:!:!
cc::

f
(I)
Q
Q

,:ã!
>
(I)

8-
SONV P41 f

..

R$ 999,00
ou 1 + 5x
R$166,50

R$148,OO o

á vista ou

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

D395
R$ 699,00
ou 1 + 5x
R$116,50

f

Na
..col11pra d� um ceJ�I�r, ganHe uma assinatura ,mensal do �ornal CORREIO DO POVO. Caso seja assinante indique para um amigo.o ,

,

,

. ,

R$ 00,
POR MÊS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o'estacando objetos - Aplique uma cor intensa ou contrastante com o objeto na parede' de fundo.

r er
•

I I
Sua sala é muito pequena, o teto do seu quarto é baixo demais.Você gostaria de reformar algumas 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.

Rebaixando o teto - Pinte oteto com uma cor mais escura do que a das paredes.

Elevando o teto - Pinte o teto com uma cor mais clara que à das paredes.

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 tdm deve ser mais claro do que a cor da parte de baixo. Lambris de madeira na posição vertical têm os

. mesmo efeito.
'

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.
"

,

Truques com objetos
'"

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 vidrá ocupa 'menos

espaço,pois é visualmente leve.
I

Piso - Espaços pequenos são ampliados com pisos claros. O mesmo piso em toda a casa também dá a impressão de um ambiente maior.
,

1

Cores - Branco, bege e amarelo deixam ambiente_s com 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 (verdee azul) ampliam os ambientes.

,

Vidros, Espelhos, Molduras;Vitrau'x, Postas,
Jaieamento em Vidros e Acessórios

-rIJO
MATERIAIS 'o

E Frio Tee

Refrigeração

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

Rua João Januário Ayroso, 341 - Jaraguá Esquerdo

276-2212

VIDRAÇARIA BUKOSKI

Móveis Artesanais

,{it:m :f:tum;� v
..

� 'h

� � 1'.. ,

",a�llD-3'!;lra\2
,: -:::':::":::::�::::: :�::\)?:::::: ti:@::::j{ :tt:!:j:: !:j:m::::w:t (:n::::)!i!:: rttt:I!: t\

,=::?HX
..... ,.,.... ;:::::':::'ô :,�::::; ::::� ;::::;::??:} %)?}':::: :tr:::m::: '::v .. ·-······ .

.-:::;",::;:=:r:: �:::r::t::::::::; :!:{:! -:<-:_ �-:::<.:.:.,,:.:.: .:............. . ....

'1#?: :mm ,,: ,;:,/n:ih

Consertos em:

Geladeiras, Freezers, Areendtclenados,
Máquinas de lavar e outros.

INSTALAMOS AR CONDICIONADO SPUT

Rua Prel. Wâldemar Grubba, 2818 - Vila Lalau

fti:lr�:i;Waldemar Gruj)Uª:IJ��.
.... ..

Jaraguá do sul/se'"
." (47) 371-7105

Rua 13 de Maio, 380 - Czerniewicz - Jaraguá do sul/se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EmBRlRGEnS
MAIS COMPLETA

Atendemos atacado e varejo com

um tendimento
r on lizado

Solicite, uma visita'
de nosso representante

Criação d�evistas em

quadrin�os [ducat!vas e.. .

prornocronors, (artilhas infantis
e personagens,

. Criação de revistas em

quadrinhos e cartilhas de

treincmentos, manuais e

personagens .'

Criação de informativos,
revistas, jornais e releoses com
fotografias poro imprense.

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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387

lj}ralasiri
CllMISC 1242 - TEGO 030/79
ão SOBRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção

.

do Câncer, Endometriose
Rua: Guilherme Weege, 50 - 5L 406

li',.Qne: 370.-1705
sql1l,a,!�@JJetulJo.cg)I1.�r - h�raguâ do 5\,11

Receituário
ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

(47) 275-0764
farmacia de manipulaçãowww.receltuario.com.br

275-3064
Rua José Emmend6erfer, 727

Nova Brasília - Jaraguá do sul/se

FIUtfHj@iiJ
Família

20()/O de DESCONTO
à vista ou cheque
Pré-datado
para 30 dlas,

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

� N

SAUDE Bc INFORMA AO
o PODER DAS VITAMINAS.

As vitaminas são substâncias necessárias para o metabolismo, ou seja, são nutrientes essenciars para ocrescimento normal e para o bem estar físico e mental. Porém, normalmente, não podem ser produzidas pelo própriocorpo ou quando em quantidade insuficientes, elas podem ser adquiridas por meio da alimentação ou suplementosI

vitamínicos.
Dentre das muitas existentes, temos com exemplo a vitamina O, que é rpoduzida na pele por meio da exposiçãoao sol; as vitaminas K, biotina, folacina e vitamina B12 são rpoduzidas por microorganismos no trato intestinal; avitamina A e a niacina produzidas pelo próprio organismo, desde que seus substratos estejam presentes. Sem asvitaminas,as reações metabólicas no organismo ficariam muito lentas que não seriam efetivas.Algumas vitaminas ((,EeA)também têm papel antioxldante ,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 corre

corre do dia-a-dia a alimentaçãonão é a correta e o estresse provoca uma descarga de hormônios que trapalham açãodas vitaminas. Além disso, a própria preparação dos alimentos faz com que percam nutrientes, já que são sensíveis aalterações 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 vitaminaspode ser total avitaminose ou parcial hipovitaminose. Em ambas as situações, podem surgir manifestaçõesclassificadas como doenças carenciais.A falta de vitaminas pode ser provocada por redução de ingestão, diminuiçãoda 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 XVIII nas

longas viagens do navio sem alimentos com vitamina CJá a falta de vitamina A pode causar desde défict de visão
noturna até cegueira em crianças e pessoas acima de 50 anos.A carência de vitamina B12 pode levar à anemia grave.Eafalta da vitamina O na infância pode causar o raquitismo, e no idoso a osteornalacia, que causam perda de mineraisósseos com deformidades. A deficiência de vitamina B1 pode s]causar sintomas de polineuropatia (perda damassamuscular 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, distensãoabdominal e anorexia.

Uma deficiência contínua de vitaminas poderá provocar a deterioração da saúde e, em muitos casos graves,pode até levar à morte. A falta de vitamina em pequena quantidade ou chamada de subclínica pode causar.sintomas
inespecíficos ,como a falta de apetite,fadiga,dificuldade de visão,queda de cabelo,unhas 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 de alguns medicamentos na terceira idade pode reduzir as vitaminas do organismo,como porexemplo.os antibióticos,os diuréticos e analgésicos.

IVítamina Função
IVitaminaA Protege a visão, combate os radicais livres e auxilia no crescimento deunhas e do

- cabelo.
IVitamina C Aumenta a imunidade, diminui o risco de catarata, diminui os radicais livres e é

essencial para os fumantes.
IVitamina E Diminui os radicais livres, melhora circulação sangüínea, é um antiagregante de

plaquetas e reduz o risco de, cataratas.
VitaminaK 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 esses.

VitaminaB Evita a anemia e protege a mucosa e os nervos.
Vitamina D Importante para as mulheres, principalmente na menoupausa, devido à osteosporose a

osteopenia.

Deve-se um alerta especial contra o uso de vitaminas em excesso, pois podem causar sintomas e gerar doenças.Somente o médico pode avaliar o paciente por meio do histórico 'e de exames para analisar a necessidade vitamínicas,verificação de eventuais déficts e sugestão de suplementação adequada e demaneira individualizada.
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