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PRIMEIRA PREFEITA

Rose Vasel conta como foi
o primeiro dia de trabalho
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UM DOS BANDIDOS ESTAVA ARMADO

Ladrão rende padre e rouba Casa Paroquial
Depois de assaltos com

Jhorte, famílias serem

espancadas por ladrões e

toda a sorte de violência,
na noite de segunda-feira
três bandidos renderam o

padre Nelson Fachini, que
. chegava na Casa Paroquial
daMatriz (foto), no centro
de Jaraguá. Com um

revólver, eles renderam

outro padre que estava na

Casa e levaram dois

éomputadores portáteis,
dinheiro e um carro, que
foi encontrado depois
abandonado. Ontem os

padres se recolheram ao

I Seminário de Corupá e

hão quiseram falar com os'
�

jornalistas. O assalto faC
quase em frente à loja de

roupas que foi roubada no
fim de semana e que teve o

estoque levado num

caminhão. _ PAGINA 5

BANCOS AMPLIAM SEGURANÇA
Uma semana depois do
ãssalto em que

morrjum despachante e uma

costureira ficou grave
mente ferida, as agências
dó Besc e do Bradesco

(foto) de Corupá anun

ciaram que vão .instalar
portas giratórias de segu
rança. A Polícia acha que
está chegando perto dos
assaltantes através de

fotografia� que estão

vindo de outras cidades
do Estado. Um suspeito
está preso em Curi

tibanos. A costureira

Soinara Fachini já
deixou aUTI. _ PAGINA 5

fi

Depois de divulgação pelo
Procon, preço da .gaselína cal.,
Uma surpresa na segunda pesquisa feita pelo Procon nos

postos de combustíveis de Jaraguá do Sul: o preço 'caiu em
média R$ 0,05. Mas a diferença entre os menores e

maiores preços ainda continua irrisória. - PAGINA 4
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OPINIAO.

Questão de lado
Enquanto os partidos de

oposição pedem a abertura
de uma CPI mista para

apurar as denúncias de

corrupção nos Correios, a

base aliada tenta impedir a

instalação da comissão. É a

.rnesma cena tantas vezes

vista pela população no

governo do ex-presidente
Fernando Henrique. A

diferença está na inversão

dos papéis dos principais
atores desse filme de
conchavos e corrupção que
corrói as estruturas do país.
A tropa de choque da

administração anterior
assumiu agora as estratégias
da infantaria. No outro

lado, os atirados de elite da

oposiçao são hoje os

escudeiros do Planalto.
No domingo, foi divul

gado um vídeo em que o

chefe do Departamento de

Contratação e Adminis

tração de Material dos
Correios, Maurício Mar i-

FRASES

nho, acerta um esquema de

cobrança de propina para
facilitar o estabelecimento
de contratos com a estatal.
Marinho foi indicado ao

cargo pelo diretor de

Administração, Antônio
Osório Batista, que ocupava
a função por indicação do
PTB e que pediu afasta
mento na segunda-feira. Na

que no governo anterior

defendiam a investigação
interna e acusaram a oposi
ção de querer criar um fato

político para desgastar a

administração federal. Não
têm moral para exigir
transparência, nem para o

papel de acusador. Por outro
lado, a tentativa dos inter

locutores do Planalto em se

.... A tropa de choque assumiu estratégias
da infantaria e os atirados de elite da

oposição são hoje os escudeiros do Planalto

gravação, Marinho dizia

agir sob ordens do presiden
te do PTB, deputado Ro
berto Jefferson, um dos

principais aliados do

governo federal.
O caso caiu como uma

bomba no Congresso. Líde
res do PSDB e do PFL se

apressaram em envolver o

governo e pedir a abertura
de uma CPI para investigar
as denúncias. Os mesmos
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sos moralizadores. Na outra

ponta, aqueles que durante
anos se apresentaram como

defensores da coisa pública
agora recorrem à mesma

retórica usada pelos adver
sários em outros momentos.

O que confirma a opção da
classe política pelos inte
resses próprios ou de grupos
em detrimento aos cole
tivos .

A corrupção, em todas
as suas formas, é a maior

responsável pelas condi

ções do país. É preciso
combatê-la com vigor e

seus matizes; punir os

,envolvidos nas maracutaias

e criar mecanismos para

prevenir e inibir a banda
lheira. A participação
popular no processo é

essencial. Começa na

escolha dos representan
tes, passa pela cobrança das

ações no cargo e termin-a

no compromisso, com a

ética e com o país.

recriar a operação abafa é
uma incoerência sem limite
e um desrespeito à nação,
que não suporta mais tanta

roubalheira.
Muitos políticos no

meados pela ditadura
militar, que usufruíram das
benesses do poder ou que

ajudaram a impedir a'
apuração de denúncias de

corrupção possam hoje de
democratas, e fazem discur-

"Nós somos três e trabalhamos fechados. Os três são designados pelo PTB, Relo Roberto
Jefferson. ( ... ) Tudo que nós fechamos o partido fica sabendo':

• 'Do ex-funcionário dos Correios Maurício Marinho, na fita gravada por um empresário, em que Marinho conta como funcionava o

esquema de propinas na empresa estatal.
.

I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

Transfácil, uma questão
a ser resolvida agora

Querounão?
A esta altura, o dinhêiro do TI:fnsfácil está na fila
de liberação por parte do Tesouro, com previsão
para o início do segundo semestre. O que a

atual administração não sabe é se terá

condições de caixa para fazer frente à

contrapartida exigida pelo BNDES. Esta é uma
decisão importante para Jaraguá do Sul e que
pode mudar a cidade ao longo dos próximos
anos, a exemplo do que ocorreu em Blumenau.
A audiência do prefeito na sede do banco, no
Rio de Janeiro, está marcada para amanhã à
tarde. É hora de bater o martelo, pelo sim ou

pelo não.

Na campanha eleitoral os três
candidatos a prefeito levantaram a

necessidade de Implantação d'e um

novo sistema de transporte coletivo em

Jaraguá do Sul. Enquanto o candidato do
PT, Dionei Walter da Silva, atacou o fato
de que o projeto tinha sido plataforma
da então situação nas últimas eleições
mas não tinha saído do papel, tanto
Vicente Caropreso (PSDB) como Moacir
Bertoldi (PL) colocaram o Transfácil
como a grande solução para uma

revolução urbanística na cidade.

Estações de transbordo nos bairros,
mais de 40 quilômetros de calçadas e

'ciclovias, 30 quilômetros de ruas

asfaltadas, novos abrigos para os

passageiros e a implantação do Passe
Único fizeram parte dos planos de

governo. Mesmo derrotado, Caropreso
cumpriu uma promessa de campanha
e foi ao BNDES junto com o senador
Leonel Pavan para garantir os R$ 43
milhões previstosno projeto. Agora o

prefeito Moacir Bertoldi faz o mesmo

caminho para verificar a quantas anda o

processo, que já chegou ao Tesouro
Nacional.

Excelente notícia
O governador Luiz Henrique e Alice Kurten

(foto), a mâe do Guga, deram uma grande
noticia aos catarinenses ontem à tarde: o Estado
vai ter uma unidade da Rede Sarah de Hospitais
do Aparelho Locomotor. Dois imóveis serão

oferecidos à Associação das Pioneiras Sociais

(APS), gestora da rede, para a construção do
,imóvel, na Ilha de Santa Catárina. O Sul era a

única região do país que ainda não contava com
esse centro de referência. E quem tem parente
ou amigo com problemas locomotores sabe o

quanto é importante ter um Sarah por perto.
FLORIANÓPOllS/NEIVA DALTROZO/SECOM

I
Casodose-mails
Muita gente ligando para saber corno é o caso dos
e-mails que as empresas podem vigiar. É que
.houve uma decisão inédita do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) estabelecendo que o patrão tem o

direito de fiscalizar mensagens enviadas e

recebidas pela caixa de correio eletrônico que a

empresa oferece ao funcionário, desde que "de
forma moderada, g�eralizada e lmpessoaltO
procedimento foi autorizado como método de

obtenção de provas para justificar uma demissão
feita pela HSBC Seguros Brasil S.A. A partir do
rastreamento do e-mail de um funcionário,
descobriu-se que um dos integrantes da filial de
Brasília utilizava o correio corporativo para fins

pornográficos. O empregado costumava enviar
aos colegas fotos de mulheres nuas. Em sua

defesa, alegou que, ao rastrear o e-mail, a empresa
violou sua intimidade e 'privacidade.

Quem foi?
Hoje a bancada federal de Santa Catarina tem

agendada uma audiência com o presidente do
Tribunal de Contas da União, ministro Adylson
Motta, para reacender o fogo cruzado em que
se envolveram os deputados Edinho Bez

(PMDB) e Leodegar Tiscoski (PP) com a

senadora Ideli Salvatti (PT), por conta do

pedido encaminhado por algum parlamentar
catarinense ao relator do processo para que fosse
retirado de pauta de julgamentos do TeU o
contrato de concessão da BR-470. E amanhã o

assunto domina a pauta do Fórum Parlamentar
Catarinense, que se reúne no Congresso
Nacional. Um grande abacaxi para o presidente
do Fórum, Paulo Bauer, descascar.

fbond@ibest.com.br

__ CORREIODO POVO
Diretor

Francisco Alves
Editor-Chefe
Fernando Bond

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 1 Caixa Postal19 1 Centro 1
Jaraguá do ser- 5C ITeL47 371-1 9191 Fax 276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br 1

comercial@jornalcorreiodopovo.com.br

Fotolito: Cromoart 1 Impressão: Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 1 CEP 89956-500
Vila Baependi 1 Jaraguá do Sul- 5C 1 Tel,47 370-7919

ctcrncarteê'terra.com.br 1 graficacp@terra,com.br

SUA OPINIÃO
i

Eugênio Victor Schmõcke], �

Jornalista, Professor, Historiador e Político"I' o

d ,'. 'r, i' Jar(Um ano e Ausência) r-

'

vl<" reI

A história da história de Jaraguá do Sul ao longo dos últirn.os�l, tr�
50 anos foi escrita e interpretada por um cidadão que tornou.sec:, ��;
o baluarte da memória e da história: Eugênio Victor Schmo.ckeL(l:, lalMuitos cidadãos, que foram os atores ou participantes dos :'
movimentos 'sociais, que dedicaram a vida à grandeza e ao"

i inl

progresso desta cidade, destacando-se: lavradores, operários,'I" ��
políticos, professores, empresários, entre outros, contaram através;', SÓ
de depoimentos orais suas experiências de vida ao Sr EugêntIP'13/" paEle, um celebre ouvinte, e por natureza sábio, anotava cada I; çápalavra e frase, com singela dedicação, como se estivesse ouvindo"'; irr
histórias de papas, reis e príncipes. Em seguida, transformava ,

essas anotações e conhecimentos, em textos que expressavam
um universo de representações que denotavam alegria e

sacrifício de quem tinha vivido em prol do trabalho, da família e

da comunidade. \\
Os assinantes do semanário Jornal Correio do Povo:.

'

procuravam com "sede" as colunas jornalísticas do SrSchmocket�...

pois o leitor sentia a necessidade e a confiança que' ele transmitia
ao redigir as colunas "confira a história" e "Fritz Von [araguá", as
quais ao longo de cinco décadas revelaram a história .cculta derl,'
trabalho e progresso do povo jaraguaense e do Vale do Itapocu.-

O Sr Schmõckel surpreendia a todos com seu jornalismo' 'Ii \

pois transformou histórias no anonimato de muita gente simples-,
em contextos mais elaborados, permitindo as novas gerações ,

, ,q
conhecer em profundidade a construção da sociedaqe I'

.

jaraguaense melhor e justa destinadas a todos os atores sociais'"
que com espírito de luta, transformaram com o suor no rosto: I 55

queimado pelo sol, a riqueza do trabalho na "pérola" do Itapocu.'1 lil ri

Para Schmôckel cada cidadão era uma "pérola", pois possuía; IÓ: ic,
ocultamente um tesouro e cabia a ele usar do jornalismo sério;" �i ri

para revelar humildemente os construtores de progresso da velha 'H a
e da nova Jaraguá, sem distinção social.

:11' rei
Ao longo dos últimos 50 anos, o Sr Schmõckel elaborou ab' ,

biografia de centenas de pessoas ou milhares de textos C II

significativos, os quais retratavam histórias ou trajetórias de vida:�'o � I

Contos que nos revelam como sabiamente, os movimentos sociaís.é li O

a classe política e empresarial edificaram em' bases sólidas; D' ur

contextos sociais que asseguram à nova geração, entre moradoresJ;1Él X

nativo e migrantes, uma cidade com velocidade de crescímento], U
com fortes traços de organização e planejamento estratégico,'" Ex
colocando-a na rota das cidades com melhores indicadoresJH, I
sociais. >5 fi e;

Essa força empreendedora de crescimento e grandeza é�'1 II Ol

devidamente contextualizada e testemunhada, também peló':lIE pi
Jornal Correio do Povo, o qualmostrou em páginas a trajetóriâ",16 di
de jornal voltado ao compromisso com a história de vida do

povo, pois "a história não é escrita por covardes. Os:n r,' G

covardes não aparecem nem no rodapé", segundo �h f. CÍ<

pensamento vivo de Lula, Presidente da República Federativa, fi PI
do Brasil. ,� l! aI

Finalizando, ao celebrarmos a ausência de Eugênio Victor �.O R,
Schmõckel durante esse primeiro ano consta�a-se que ficou/j u, �(
uma lacuna do jornalismo e da história. A sociedade sentell};, G I.; ll(

se ainda órfã, mas'com notória certeza do dever cumprido! dll m

pois a história da história do Vale do Itapocu e do jornalismo l e,GIl !,

regional tem nos registros desse homem, um patrimônio a ser'
m,

""
'

'Ir li

venerado e respeitado pelas novas gerações, que visa �usca�5 i 'Si
novos elementos que revelam o passado e os caminhos ,

pi\ ,"'rrn
promissor do presente e do futuro a ser construído com

Im
seriedade seguindo os passos dos que se foram. ;J 111

",q,t(
Ademir Pfiffer, Historiador e Pesquis;dor - Arquivo Históricd''l'

O>

Municipal "Eugênio'Victor Schmõckel" ,OI r, C1

Editorial
) �l:J q o

r I' SI

Em que pese o editorial "Soberania e equilíbrio", da ediçãb
j ,

q
do dia 11 de maio, fazer a análise correta, parte da grand'erJ :1:

S

mídia insiste em desqualificar a Cúpula América do Sul-Países ,,,II

Árabes, preferindo comentar sobre os bocejos do Kirchner naij! 'fi

cerimônia de abertura e as divergências entre Brasil éJ'l"

Argentina. �clj I;

A propósito, bocejar não seria nenhum problema, masq}

levantar-se da mesa principal para atender, por cerca deu Q:
cinco minutos, a um telefonema de celular, francamente, �'jr,r,1 (

uma tremenda de uma falta de educação. Imagine se foss!tIJ d (

o Lula. ,;?"

Agora, se na época do governo FHC o Brasil quase nã9,B l'

aparecia na mídia estrangeira, com o Lula, o país constitui-se
em uma estrela. Basta ver as notícias dos jornais europeus sobre
esse encontro. ::) I) J

César Lenzi, advogado

Os textos para esta 'coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo l��JI,1
fonte Times New Roman, O Jornal Correio do Povo se reserva o direito d�, ln
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como ,��'I,�I
correções ortográficas e gramaticais necessárias.

'

,:
L------------------------;:n,'-
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ve�oprefeita Rosemeire Puccini Vasel está fazendo jus à

, p�rttl'nidade de ser a primeira mulher a assumir como

refeittl de Jaraguá do Sul. Logo no primeiro dia no cargo,
•

6 Ia fu�priu extensa agenda de compromissos. E não foi só

I

SSl:
'ç<onvocou todos os secretários para definir as

" ri ri�,ades de cada pasta durante os 14 dias em que vai

" icar a.frente da administração municipal. Rose pretende

,Q rg�nizar a casa e deixar encaminhadas obras e projetos
H arp ti prefeito Moacir Bertoldi (PL), que está buscando

eeursos nos ministérios em Brasília e depois segue para o

iold�, Janeiro e Curitiba para conhecer projetos.
J p�ef.eita em exercício, que um dia chegou a dizer que não

olla�ia mais para a política, revelou que ser vereadora foi

f' m� experiência interessante, mas que é "apaixonada pelo
'13 x��cutivo':"uma

das coisas que me fez voltar à política foi

[:1 us amente por ser [convidada para disputar] um cargo no

f�) Ex cutivo" emendou. Além da "felicidade" de ser prefeita,
" elalaé�edita que sua experiência vai servir de exemplo para

II! ouya§ mulheres e que servirá de incentivo para ampliar a

I" a�iei!pação feminina na política. "Quando a gente gosta
It daqutlo que faz, acaba sendo vitoriosa'; resumiu.

ol

,; Co ei.6 - A senhora foi a primeira mulher a ser vice-prefeita da

f id de e agora esta experiência se repete: Jaraguá do Sul tem pela
fi pri eira vez uma prefeita. Como está sendo ocupar o cargo mais

)) alt do município?
o o e i: 'Primeiramente nós temos que agradecer a população que nos

J e�est� oportunidade do Moacir ser eleito prefeito e eu vice-prefeita, E
?, nela õB,ortunidade, com a ausência dele para buscar recursos em Brasília,
" u'1'a�lagem que ele ficará fora durante 14 dias visitando váriosministérios

i d póii algumas prefeituras, até para conhecer sobre a liberação que os
1'),

u icípios conseguem do

gOVern�ederal.
E evidentemente que com

, li,
S8 eYr,tive a grande felicidade de star no papel de prefeita como a

ti e/iiíl mulher a ocupar este car nestes 71 anos de fundação do
111 ulicípio. Isso também dá oportunidade das mulheres serem

�; rep esentadas, de mostrar que a nossa sociedade mudou, hoje amulher
,

OC�P'bVáriOS lugares e,tem
várias profissões, tanto dentro das empresas

" co o no poder público. E é uma forma também de incentivar asmulheres
'I:, p rticiparem da política e ver que quando a gente quer, tem força de

vo�tãae e gosta daquilo que faz, a gente acaba sendo vitoriosa. Então pra
,; miIhestá sendo uma oportunidade ímpar. Nesse momento a gente está

"; prekupada para que algumas ações se tornem concretas para que quando
q °,rtefeitoMoacir volte, ele possa já estar entregando à comunidade uma
io se�e �Jr. trabalhos realmente efetivados. Que ele possa inaugurar as ruas
:'; QU1 n9s estamos terminando, o sistema de asfalto, questão dos postos de
'I sa�d�,.a campanha de vacinação, o próprio lançamento oficial da

Catnp'lnha de trânsito, que já começou, mas que nós estamos a cada dia

entalldO
com mais um trabalho de prevenção e também em relação à

pr paganda mesmo. Fora isto estamos trabalhando a questão da Saúde
no pestos, fazendo toda uma limpeza na cidade com podas, recuperando
algl mas bocas de lobo e também, agora que o clima está ficandomelhor,

entelezando a cidade com um pouco mais de flores, além da sinalização
dol[ril.hsito, que vai se tornar algo mais concreto. E queremos também

"

��ses
quinze dias iluminar principalmente as pontes, as praças e aquelas

ar as:?nde a gente percebe que ainda estámuito escuro.

�Nesse momento estou preocupada para

�ue algumas ações se tornem concretas

�ara quando o prefeito Moacir voltar"

c(1rreio - Como foi sua agenda no primeiro dia de governo e hoje
011'

.

Rd �;�) o que a senhora teve de compromissos?
�

I �s�" -:- Eu tive uma reunião junto com a Associação Comercial e

:: �J.ustrial, onde nós elaboramos uma pauta para que fosse levada até o

. ltjatravés da associação, em parceria com os poderes públicos da

POLíTICA

solucionar essa dificuldade que estamos vivenciado.

Correio - A senhora chegou até a dizer que não voltaria mais para
a política depois de ter sido vereadora e secretária de Educação,
mas acabou se candidatando a vice-prefeita. A senhora planeja
continuar na política e se candidatar a deputada estadual, por
exemplo?

.. Desafio
Será que depois das tentativas dos

líderes de conciliar as tendências e do

pito levado, o vereador Evaldo Junckes

(PT) ainda mantém a idéia fixa de

disputar a convenção do partido para
concorrer a deputado estadual no ano

que vem?

Ele aposta que em Guaramirim faz mais

de 13 mil votos. Por outro lado, os

coordenadores regionais do PT

acreditam que Pupo pode até conseguir
esse número, mas que no restante do

Estado não tem mais do que cinco mil

votos. O desafio é convencê-lo disso.

.. Justiça
o governo federal tomou uma

medida histórica para trabalhadores

libertos do regime de escravidão.

Criou a linha de crédito, de até R$18
mil, para que eles possam se sustentar

como produtores rurais - para
viabilizar o acesso à terra e apoiar
projetos produtivos.
A "Terra para liberdade" é uma das
medidas do Plano para Erradicação do
Trabalho Escravo que, além do caráter

social, resgata uma dívida histórica do

país com milhares de brasileiros
vítimas da incompetência oficial.

.. Dívida
o prefeito Moacir Bertoldi (PL)
encaminhou à Câmara mensagem
concedendo desconto de até 100% -

dependendo da situação - nas multas e

de 40% nos juros de mora de dívidas

ativas do município, além de autorizar o

parcelamento dos débitos em até 36

meses, com juros de 1 % ao mês.

Os inadimplentes terão 120 dias, a partir
da publicação da lei, para requerer o

beneftcio.
Pode ser uma forma de cobrar a dívida,
mas pode também incentivar a

inadimplência.

ROSE VASEL, A PRIMEIRA PREFEITA:

Rose: "Uma oportunidade das mulheres serem representadas"

microrregião e também pessoas técnicas da área de transporte. Eu tive

também vários encontros na Prefeitura na parte administrativa e nós

tivemos uma reunião com todos os secretários, na qual nós levantamos
em cada secretaria qual é a prioridade que vamos trabalhar nesses quinze
dias até a vinda do prefeito. Além disso, estamos fazendo um trabalho

junto com nossos funcionários públicos paramontar uma comissão que
vai estudar o plano de cargos e salários. E paramontar esta comissão, nós

precisamos conscientizar os nossos funcionários das responsabilidades
que eles também vão ter perante a comunidade, porque não é só de um

lado que você tem direito a ter suas reivindicações. A comunidade

também nos pede a cada dia um melhor atendimento, agilidade,
delicadeza, humanização e isto têm que começar por nós mesmos aqui
dentro da Prefeitura. Então sentimos que ainda a gente tem algumas
dificuldades e nós, nesse período, vamos trabalhar para encontrar uma
solução para que, a partir domomento que lançar o estudo do plano de

cargos e salários, para que possamos ter o nosso funcionário satisfeito e a

comunidade satisfeita.

.. "Eu posso dizer que com o orçamento que
recebemos, dentro da nossa criatividade,
nós conseguimos realizar muitas coisas"

Correio - Qual sua avaliação sobre os quatro primeiros meses de

administração?
Rose - Eu posso dizer que com o orçamento que recebemos, dentro da

nossa criatividade e dentro do pouco recurso para cada secretaria, nós
conseguimos realizar muitas coisas. Talvez isso ainda não esteja muito
visível para a comunidade, porque entramos com um trabalho de

recuperação da cidade, que começou com um sistema de mutirão nos

bairros e limpeza das próprias comunidades que estavam precisando disso.
Tambémmelhorando o sistema viário, até porque o transporte coletivo

depende de estradas Sem conservadas e 'mantidas. ACanarinho ampliou
sua frota e isso também é uma coisa que essa administração já conseguiu.
Estamos fazendo um grande estudo para o sistema viário, também com

apoio da Canarinho, e até o ano que vem este projeto já está pronto e no

ano que vem já teremos o sistema de passe único sendo usado pela
comunidade. Então isso é algo que já saiu do planejamento e está entrando

para as ações concretas. A mesma coisa em termos de boca de lobos,
podas, urbanização, limpeza, a sinalização do trânsito. São coisas que já
estão começando a aparecer para a comunidade. Também procuramos

fazer um trabalhomuito transparente, envolvemos sempre a comunidade,
através de audiências públicas, das apresentações que tivemos com os

empresários, com entidades, associações, conselhos. Nesses quatromeses,

II

�o5A ICO �M,"""O" c..",",
, IIMua fria .. Outro lado

"

�
I'der do governo na Câmara de Já o vereador Carione Pavanello (PFL)

O

t 6á do Sul, Ruy Lessmann (PDT), lamentou a possibilidade do projeto

::,: �:�t�OU que
vai se posicionar.con- ser rejeitado na Comissão de

, 'o ao projeto contra o nepotismo. Legislação e Justiça. "O nepotismo é
'li, Ira I

f
.

di d
, 'e1âinda que se ar ln rca o para uma vergonha para Jaraguá do Sul e
,OIS dC issão de Leoi di
. lo:r'-elator a orrussao e egls- precisamos acabar com isso'; ec arou.

:: 5:r�o.le Justiça "vai fundamentar a Ele disse que é favorável à proposta
�:

I

Çf�tituCionalidade da proposta" original. "Emendas só se for para
) InC . _

, a justificar a posrçao, melhorar, e não para alterar a essência';

" �t'banhO
de água fria nas preten- completou, dizendo que tem pressão

;' r
•

5 cl'os autores do projeto. Se não de todos os lados para que o projeto
50 . _ ..

I i, a sa''J!lela cormssao, nem vai a vota- não passe."Se passar na comissão,voto
p. s-�rão preciso outras ações para a favor. Pressão comigo não funciona';
ça '

im ed� a contratação de parentes. avisou.

uando a gente gosta do que faz acaba vitoriosa'
fizemos todo um trabalho de organização da estrutura da Prefeitura. Esta

parte agora já está funcionando e daqui pra frente a gente vai se dedicar

não só na elaboração de novos projetos mas também no término de obras

que já haviam sido iniciadas e iniciando novas obras. Nós tivemos uma

grande vitória que foi poder equipar e implantar projetos na Casa da

Família, que fica no bairroAna Paula. A gente sabe que era uma angústia
da comunidade e hoje é uma obra imensa que estamos tendo condições
de fazer acontecer. Também tivemos reforma da Casa da Criança e do

Adolescente, na antiga Apae, e a educação está colocando uma equipe
formada por dez especialistas para atender alunos com dificuldades de

aprendizagem na redemunicipal. Temosmuitas coisas jámostrando para
a comunidade. Se você me perguntar qual é a nossa deficiência, ainda é

o atendimento médico nos postos de Saúde. Agora nós estamos chamando
alguns médicos, mas ainda não conseguimos chamar todos aqueles que
são necessários, até por causa das questões legais. E uma outra dificuldade
que estamos tendo é a questão das escolas com um índice altíssimo de

pessoas afastadas para tratamento de saúde. Estamos com dificuldade de
substituir essas pessoas, até por causa da questão de orçamento e de

processo.de seleção, que é longo e demorado e a escola não pode parar,
Por isso a gente está tendo que encontrar formas, alternativas para

I
I

.. "Se você me perguntar qual é a nossa

deficiência, ainda é o atendimento

médico nos postos de Saúde"
I,

Rose - Minha vida sempre foimuito cheia de altos e baixos. Sempre fui
convidada para assumir uma função ou outra e dentre todas as funções
que ocupei eu posso dizer que sempre fuimuito protegida por Deus e tive

muito sucesso. E fala-se; nessemomento, quemeu nome seria interessante

para Jaraguá do Sul para concorrer a um cargo tanto a deputada estadual
quanto a federal. Mas este é um momento que todos os partidos estão

levantando os nomes que fazem parte dos seus partidos e que, de repente,
poderão ter um perfil para fazer parte do Legislativo. Eu sempre coloco �:,i;'

'_-';';"

que gosto muito do Executivo. O Legislativo foi uma experíêncía-ç;
interessante, mas eu sou apaixonada pelo Executivo e isto eu jamais vou
deixar de citar, porque uma das coisas que me fez voltar à política foi

justamente por ser um cargo no Executivo. Sempre dizem que quando se, ,.
está filiado a um partido, a gente tem que estar se dedicando a ele,
seguindo as orientações do teu partido. Agora acho que émuito cedo. Eu

quero colocar aqui que todos os partidos políticos damicrorregião façam
uma análise muito precisa. Nós temos que colocar poucos nomes, mas
realmente eleger essas pessoas para que a gente tenha representatividade
no governo estadual e federal. E hoje a gente sente aqui, de repente

corno outros prefeitos já sentiram, que quando você não tem essa

representatividade, os teus pleitos, eles ficam semmuito valor. E quando
você tem essa representatividade política, juntando a essa

representatividade econômica que nós temos aqui, nós teríamos condições
de fazermuitas coisas boas pelamicrorregião.
Correio - A senhora está se dedicando ao Executivo, mas não descarta
a possibilidade de se candidatar, apesar de estar fazendo o que gosta...
Rose - Exatamente. Não gosto de falar alguma coisa que depois eu

venha a desonrarminha palavra. Eu nesse momento estou apaixonada
por aquilo que estou fazendo, de estar acompanhando o trabalho do

prefeito Moacir Bertoldi, que me deu esta oportunidade de estar

ocupando hoje a função de prefeita, um ato de muita confiança. Temos
que colocar isso bem claro para comunidade, dele estar tranqüilo em

saber que está deixando a Prefeitura nasmãos de umamulher e que esta

mulher está dando seqüência às ações que ele tem enquanto plano de

governo. Então isto é algo destemomento, o futuro ainda eu penso que é

incerto estar determinando. Agora a preocupação é que [araguá tenha
urna boa representatividade política. /';
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.. Descobrindo (realmente) os países árabes

Nas últimas semanas, vejo a mídia e analistas brasileiros dando grande
ênfase com relação ao sucesso ou não da cúpula dos paises árabes
com países sul-americanos. Boa parte delas são considerações
negativas, a respeito do evento e das possibilidades abertas. Os
comentários mais positivos acabaram ficando com a mídia
internacional.
As primeiras crítlcas surgiram quando líderes famosos como Hosni
Mubarak do Egito ou o príncipe Abdullah da Arábia Saudita, disseram
que não viriam. Okay, as ausências dessas personalidades tiraram um

pouco do brilho do evento, mas os representantes enviados são as

pessoas que decidem por eles. É necessário considerar os diferentes
costumes entre Ocidente e Oriente. Ausentar- um chefe de estado de
um país árabe, não é o mesmo que ausentar nosso presidente; com
liberdade para viajar a qualquer momento.
Na comunidade árabe, todos os países têm problemas internos, com
fortes movimentos anti-governamentais. E mesmo após estes

jornalistas e articulistas terem compreendido a verdade deste fato,
lançaram que esse-encontro foi puro exibicionismo do governo,
querendo se impor como uma liderança na América do Sul. Liderança
não se ganha ao natural, liderança se cria e efetivamente, não há
outro país sul-americano que reúna estrutura para tal evento.
As últimas críticas foram em dizer que não houve um consenso

quanto ao objetivo do encontro; que os árabes vieram aqui para
fazer política e nós sul-americanos para fazer negócios. Novamente,
é preciso considerar que a política é a essência para se negociar' com
os árabes. Não existe negócio com países árabes sem o país ter uma
posição de política externa clara, como é o caso da situação da
Palestina. O povo árabe quer saber, quem é contra e quem é a favor.
Isso pode ser notado nas declarações nos documentos de exportação
que a maioria desses países exigem.
E por fim, há a questão de se considerar/condenar os países árabes
de terroristas, o que equivale a dizer que nós brasileiros vivemos em

uma selva como índios. Os próprios países árabes condenam o

terrorismo. Governo como do Iraque, que aqui esteve é extremamente
.

visado por ações terroristas.

Concordo com os analistas em dizer que 'no mundo árabe quem não
está com a economia voltada para a Europa, está para os Estados
Unidos'. Mas o ditado 'quem é visto, é lembrado' funciona. Ainda mais

que esse sujeito lembrado é visto como um boa-praça, assim como o

Brasil é tido no mundo árabe. Diante disso o reflexo mais positivo de
um encontro como esse, é que serviu para mostrar ao mundo a linha
de projeção da política externa brasileira.

PROGRAMA EXPORTACIDADE: JARAGUÁ DOSUL É UMA DAS

ESCOLHIDAS

Jaraguá do Sul foi escolhida como uma das dez cidades brasilelras

aptas a receberem o Programa Exportaêidade. do Ministério do

Desenvolvimento,.lndústria e Comércio. O lançamento nacional
ocorrerá em Campo Largo e além das duas cidades, também foram
escolhidas Nova Friburgo (RJ), Maués (AMl. Marituba (PA), Juazeiro
(BAl, Sobral (CE), Anápolis (GO), Dourados (MS) e Diadema (SP).

PROGRAMA EXPORTACIDADE:MISSÃO IRÁ A CAMPO LARGO
Parte de Jaraquá do Sul, hoje, às 11 horas, uma missão de empresários
e entidades representativas, que se farão presentes no lançamento
Nacional do Programa. Capitaneados pelo Secretário de Produção
do Município, Leónidas Nora, estarão presentes Roqer Cargo, Sebrae,
A Notícia, ACIJS, 24a. SDR, Prefeitura Municipa1 e Jaraguá Convention,
entre outras. Isto será importante, porque serão estas entidades e

empresários que futuramente receberão os técnicos do Governo,
responsáveis pela implantação do ExportaCidade.

MÉXICO QUER QUE EUA E BRASIL DEFINAM ALCA

Preocupado com o impasse no Alca, o México deu um ultimato ao

Brasil e aos Estados Unidos: ou avançam as negociações, ou é melhor

suspender o processo até o fim da Rodada Doha, da OMC -

Organização Mundial de Comércio. Esse é o teor de uma carta enviada
pelo governo mexicano aos co-presidentes da Alca.
"Já se passaram 15 meses sem que haja uma direção de Brasil e

Estados Unidos. Os co-presidentes não estão exercendo a liderança
necessária para ativar a negociação'; afirmou ao Valor a chefe da
unidade de coordenação de negociações internacionais da Secretaria
da Economia do México, Luz Maria de La Mora. Ela se refere à última
reunião ministerial da Alca em Puebla, no México, em setembro de
2003.

Que bom saber que alguém tem discernimento, para impedir que os

dois grandes interessados na Associação (sim, o Brasil é hipócrita ao

não aceder aos seus interesses efetivamente) a inviabilizem por
detalhes. Parabéns ao México

.

Charles Zimmennann é analista de comércio exterior há cinco anos,

graduado em Administração de Empresas e possui MBA em Relações
Internacionais. Recentemente, retornou de uma viagem de dez meses

pelos países do oriente.

Posto Samaritano do CW

QUARTA-FEIRA, 18 de maio de 2005

AJUDA

amplia horário de atendimento
MARIA HELENA DE MORAES

.. De janeiro a abril
242 ligaram pedindo
ajuda ao posto do
CVV em Jaraguá

}ARAGUÁ DO SUL - o Posto
Samaritano do CVV (Centro de

Valorização da Vida) ampliou o

horário de atendimento, que agora
é das onze da manhã até as onze

da noite. Antes o Posto atendia só

a partir das 15h. A ampliação do
horário, de' acordo com o

coordenador do Posto, [osevaldo
Martins da Costa, foi possível
porque mais pessoas estão

trabalhando. A equipe agora é de
28 voluntários, que trabalham

quatro horas e meia por semana.

De acordo comMartins da Costa,
o atendimento é feito por telefone
(275-1144) ou pessoalmente.
Neste caso, a pessoa interessada
deve ir até o Posto, que fica no

segundo piso do Terminal
Rodoviário, até às 22h. Pode ligar
qualquer pessoa que esteja se

sentindo deprimida, solitária ou

infeliz, independente domotivo.
Até abril, 242 pessoas ligaram

para o Postopedindo ajuda.Martins
da Costa que o atendimento não

, ,J

Coordenador Josevaldo Martins da Costa quer ampliar o horário de atendimento para 24 hO)j�íOl
tem conotação religiosa. Segundo
ele, o trabalho é realizado de forma
a provocar o desabafo da pessoa que
liga. "Não damos conselho.
Tentamos trabalhar o sentimento,
ouvir as pessoas e fazer com que
elas descubram que todos os

problemas têm uma solução",
ensina Martins Costa. Segundo
ele, 30% da população mundial
sofre de depressão. E a média da

região é de três suicídios por mês,
um índice considerado assustador.

O CVV é uma instituição
jurídica de direito privado sem fins
lucrativos com sede em São Paulo.
O Posto de [araguá do Sul começou
a funcionar no dia 24 de janeiro
deste ano e não é considerado um
CVV (Centro de Valorização da

Vida) porque não funciona 24
horas. Todas as pessoas que

trabalham no Posto são voluntá�
de profissões distintas, mas recé�
treinamento e orientaçã:d)l�
coordenação nacional doCW", qUt
tem filial em Blumenalt. lA
mantenedora do Posto,,�ifà
Associação de Amparo ao Ca{eWt�
Casa doCaminho, formada po�Üil
grupo de pessoas que há rrí�rs!m
cinco anos faz enxovais déjiJlJe�
para doar às gestantes pobre'sflo)

OJ11

Preço da gasolina cai na segunda pesquisa do Procon
}ARAGUÁ 00 SUL - o Procon

divulgou ontem a segunda pesquisa
de preços com 14 postos da cidade.
Desde a pesquisa anterior o preço da'
gasolina caiu emmédia cinco centa-

vos.Agasolinamaisbarata custa agora
R$ 2,30e amais caraR$ 2,399.A di

ferença é menos de 10 centavos por
litro. Em um tanque de 50 litros o

consumidorque procuraropostomais

barato pode economizarR$4,95.
Na pesquisa anterior, no dia 2

deste.mês, oProconpesquisouopreço
dos combustíveis em 30 postos. A

diferença de preço entre omais caro

"rmlR

e omais barato era de sete centavo
A gasolina mais barata custava Rl
2,369, no posto Bago do Bairro

Centenário, e amais caraR$ 2,44 em

dopostoMime doBairroGaribaldi.

')11L 11

Os postos aqui identificados com o sinal ( * l, vendem gasolina aditivada pelo preço da comum nas quartas e domingos, a título de promoção.
Os postos identificados com o sinal ( ** l foram pesquisados via telefone

Cancelas eletrônicas serão instaladas nesta semana
[O 3t
;J)�jl!'.
'/H2

}ARAGUÁ DO SUL - Na sexta

feira a Datapron começa insta

lação dos braços das cancelas
eletrônicas nas nove passagens de
nível de trem da cidade. As
cancelas eletrônicas vão substituir
o trabalho feito por 37 vigias, que
ficam na função até o final domês,

"

"

já que o novo sistema começa a

funcionar a partir do dia 10 de

junho. Até sexta-feira os técnicos
da empresa terminam a instalação
da parte elétrica dos equipa-

,

mentos. O supervisor da obra,
Eduardo Camargo, está em

Jaraguá do Sul para acompanhar

a instalação. Segundo ele, o

sistema é seguro e terá manuten- -

ção constante.
A decisão de substituir os

vigias por n{áquinas foi da

administração passada, no final de
2004, quando venceu o contrato

empresa Seguridade -

I

Serviços de Segurança Ud�?A
atual administração deu �r6sse·
guimento ao projeto de insta���b
de cancelas eletrônicas e vai e�
para Datrapon , durante q8aq

f�1.Ul
anos, R$ 73 mil. Depois de P��I;'
os equipamentos passam a p�rfeH,
cer à Prefeitura de Jaraguá ddS�1'"�"'I

•
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Assalto a bancos deixa um

morto e um ferido
!!l d�I'IJ+

MARCIA ,:::BE�N.:...TO� ___;__

:.:.---
I

� o Besc e o Bradesco,
àssaltados na terça-feira

passada em Corupá,
aumentam segurança

I CORUPÁ - Uma semana depois
I
,

o assalto em que uma pessoa

�orreu e outra ficou ferida as

�gências do Besc e do Bradesco

estudam a implantação de portas

He segurança. Os bandidos levaram
terca de R$ 20mil do Besc e cerca
�e R$ 9 mil do Bradesco, saíram

�tirando e mataram o empresário

�uíz Fernando Ramos, de 37 anos,

e feriram a costureira Soinara

Fachini, de 21, com um tiro que

�ntrou pelas costas e perfurou o

I polmão. Ela saiu da UTI, mas

cofl'tÍnua internada noHospital São

J9.!�'A identificação dos suspeitos
jj�},�tá sendo feita com ajuda da

e ,fulí�ia de Blumenau eCuritibanos.

O responsável pela DelegaciaUi )JJp,.
� Ae Corupá, Maurício Francisco,

� éiSfe que as tentativas de

��y51tificar os bandidos começa

Mlll/;, anteontem. "Estamos

,mo.�trando fotos de suspeitos para
, <9rJyncionários dos bancos. Hoje

(ontem) chegam mais fotos

2 rec�lhidas pela Polícia de

Blumenau", disse ele. Um outro

suspeito está no presídio de

Curitibanos. "Parece que ele
recebeu um indulto de dez dias

para visitar a família e agora voltou

para a cadeia. No dia do assalto ele
estava fora da cadeia", disse
Francisco.

O gerente do Bradesco disse

que acha difícil reconhecer os dois
assaltantes que roubaram a agência.
"Na hora eu estava. preocupado
com outras coisas. Já vi duas fotos
mas não reconheci ninguém",
disse ontem Arnildo Laércio
Schmidt. Sobre a instalação da

porta de segurança ele informou

que o pedido já foi autorizado

pela administração do banco.
"Ainda não sei quando vão

instalar, mas acredito que em

menos de um mês as portas
estejam aqui já que a situação é

urgente. Afinal, vamos ser o

único banco da cidade sem as

portas".
O Besc já tinha licitado, antes

do assalto, 60 novas portasgiratórias.
O dispositivo de segurança para a

agência de Corupá deve ser

instalado nesta semana. "O

cronograma prevê a instalação
entre os dias 18 e 19 (hoje e

amanhã), mas como esta semana a

empresa licitada está môntando
.

outras 12 portas, acho que até sexta

já deve estar tudo certo", disse o

coordenador da equipe de

segurança bancária do banco,
BrunoWerneck de Paula.

Besc Corupá: esperando a porta para aumentar a segurança

Jaraguá do Sul- Não há mais limites para a falta de segurança na região:
segunda-feira à noite bandidos assaltaram a Casa Paroquial da Igreja
Matriz. Os assaltantes renderam os padres e levaram dois "notebooks"

(computadores portáteis), R$ 1.500 e o Gol MFF 6432, de Jaraguá do Sul.

O assalto foi quase em frente à loja da Rua Marechal Deodoro que no

fim de semana teve quase todo o estoque levado por ladrões, que
estariam com um caminhão.
Ontem durante o dia nenhum dos padres foi encontrado para falar
sobre o assalto. Uma freira informou que eles foram para o Seminário de

Corupá. De acordo com informações extra-oficiais, o padre Nelson Fachlnl
chegava na casa paroquial por volta das dez da noite de segunda-feira
quando foi rendido por três homens armados com um revólver. Na casa

eles renderam outro padre e fizeram o assalto. Os padres foram trancados
dentro de um cômodo da casa e só conseguiram avisar a polícia depois
que os assaltantes fugiram. Por volta da uma da manhã de hoje a Polfcia
Militar encontrou o carro abandonado na SC-413 em Guaramirim. As

portas estavam abertas e a chave na ignição.
A equipe de reportagem do Correio do Povo foi até o Seminário em

Corupá, mas não foi atendida. O delegado Antônio Godói, responsável
pelo caso, disse que as Investigações vão continuar. "Vamos dar uma
certa prioridade no assunto. Não posso dar detalhes da ínvestlqaçãc"
para não atrapalhar' disse.

��\':Atletas de se
h"!- morrem em

â�idente no PR
I-
I

I
I

! DA REDAÇÃO - Cinco dos dez
iocupantes de um microônibus da

!empresa Cacique Turismo que saiu
deChapecó, noOeste do

Estado,�'23h de segunda, dia 16, morreram
na madrugada desta terça, dia 17,
pcrvolta das 4h, em um acidente no
:km375 daBR-369, entreCascavel e
iCampoMourão (PR).
I Ao todo, e�am oito atletas de

lhandebol mais o técnico e o

I �OE°rista que iriam participar de um

I campeonato emMaringá (PR). Os
Lmortos são o motorista Marcejan
�Jefeiliias, 33 anos, o técnicoCláudio
de Oliveira Brito, 40, e os atletas
Alexsandro de Souza, 20, JoelCarlos
Silva Farias, 19, e Guilherme

!\.o�enzettiRotta, 20.
'J�21Os jogadoresWillianWagner, 20
I JIB9,�, eGuilherme LorenzettiRotta
I�F�viveramàbatida,mas, ao saírem
e49rônibus para pedir ajuda, foram
,%g?pelados por um Vectra Com

Rt�ças de São Paulo. Guilherme
:llfc?rreu no local e William está

-intemado naUTI de um hospital de
CampoMourão. Outros três atletas

. tiyeram ferimentos leves. .

� ';'0 acidente envolveu omicro e
, Umônibus que levava sacoleiros de
,São Paulo para Foz do Iguaçu. Do
t�uspaulistamorreramomotorista

f��:valdo Pacheco deOliveira, 57, e,o,passageiro Vicente Teodoro dos
S�tos, 62. Vários outros passageiros
'ficaram feridos.

EMPREGOS

O Sine (Sistema Nacional de Emprego) de Jaraguá do
Sul funciona na Rua Getúlio Vargas, 577, no centro. Os
telefones para contato são: 370-7896 ou 370-7360.

Veja abaixo as vagas oferecidas para está semana:

-� CORREIO ECONÓMICO I
Número de falência tem queda
o número de falências decretadas em abril caiu 31,7% na comparação
com abril do ano passado, No mês passado foram decretadas 313

falências, contra 458 falências no mesmo mês de 2004, Os dados
foram divulgados ontem pela Serasa, De acordo com o levantamento,
o requerimento de falências também caiu no mês passado, quando
foram requeridas 810 falências, uma queda de 36,7% em relação a

abril de 2004, quando foram requerldas 1,279 falências,

Seguindo a mesma tendência, o número de concordatas caiu em

abril, quando houve o requerimento de 33 concordatas. Isso representa
uma redução de 45,4% na comparação com abril do ano passado,
quando 61 concordatas requeridas foram registradas, .

No acumulado do ano, o levantamento da Serasa Indica uma queda
de 14,2% no número de falências decretadas,

ALLlucra
Foi de R$ 15 milhões o lucro

líquido da ALL (América Latina

Logística) nos primeiros três
meses deste ano em relação
ao mesmo período de 2004.

Wilson de Lara, presidente do
Conselho de Administração da

empresa, comemora o

resultado que representou
135% de crescimento.

Wegnomar
A Weg entrega um

transformador a seco em junho
de 2005 para a plataforma P-34
da Petrobras, O equipamento
fará parte do sistema de partida
das duas principais bombas de
elevação do 61eo pesado, de
1.200hp. Quando o sistema
está desligado, o transformador,
de 1500kVA,IP 21,
encapsulado, alimenta uma das
bombas a partir de uma rede
até que o gás seja bombeado

para o gerador, que, por sua vez

alimenta o sistema,

Potencial
A ALI. possui uma frota de 1,8
mil veículos entre próprios e

agregados, 16 mil qullômetros
de vias férreas e 624

locomotivas, mais 18 mil

vagões, além de áreas em

pontos estratégicos para
armazenagem e construção
de centros de distribuição. O
diretor da empresa, Pedro
Roberto de Almeida revelou

que a empresa está montando
um programa de treinamento
com crianças de escolas da
redondeza da ALL com a

finalidade de aproveitamento
futuro como profissionais
contratados.

Poloneses
Para estreitar relações
comerciais entre os setores

produtivo e empresarial da
Pol6nia e de Santa Catarina,
será aberto hoje em

Florianópolis, o F6rum
Econ6mlco Brasll-Pol6nla, com
a presença do vice-ministro da
Economia daquele país,
Também virá ao encontro uma

missão composta por
representantes de 21 empresas
polonesas,
redacao@Jornalcorrelodopovo.com.br

Fundo oeial:mais
desenvolvimento para

Santa Catarina.

Com a criação do FundoSoclul, as empresas que recolhem mensalmente
() ICMS podem doar (/ft! 5% do valor do imposto ao Fundo, ganhando desconto
sobre o saldo a pagar. E' as (III/presas CO/11 debito inscrito em divida ativa ou

em discussão administrativa m/ judicial, relativos li débitos com (/ Fazenda
ocorridos até 3' de julho de 2004, poderão quitá-lo com 50% de desconto

1

à vista. Os recursos serão investidos ('11'/ obras e ações Importantes para Santa
Catarina. É você, empresário, ajudando li construir um Estado cada vez. melhor.
É o Governo trabalhando para Santa Catarina crescer.

Secretaria de
Estado da Fazenda
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PANORAMA

CESAR JUNKES

O segundo maior transformador retificador do país
parou as ruas do centro da cidade ontem à tarde. Produzido

pela primeira vez pela Weg, este tipo de transformador é
muito usado em siderúrgicas. O conjunto tem 5 toneladas de
barras de cobre e 30 bobinas. O transformador está sendo

transportado para a Companhia Mineira de Metais, de Três

Marias, no interior de Minas Gerais. Por causa do tamanho o

equipamento não pode ir pela BR-l 01, usando um trajeto
alternativo.

Falecimentos
Faleceu às 23:40h do dia 16/05,a senhora Edethudt Zinke
Mohr,com idade de 73 anos. O velório foi realizado na Capela
Municipal da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério do
Centro.

Faleceu às 20:00h do dia 16/05,0 senhor Alfredo Lennert,
com idade de 62 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério Santo Estevão.
aleceu às 14:50h do dia 16/05, a senhora Érdi Vogel Schidt,
com idade de 78 anos. O velório foi realizado na Igreja
Evangélica Luterana e o sepultamento no cemitério de João
Pessoa.

. ROSIMEIRE PUCCINI VASEL
Prefeita Municipal em EXERCíCIO

Governo de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N° 57/2005
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE

OBJETO:Aquisição de GÊNEROS ALIMENTíCIOS PERECíVEIS E NÃO
PERECíVEIS, destinados à MERENDA ESCOLAR NO MUNICíPIO DE
JARAGUÁ DO SUL-Se.

TIPO:Menor Preço por item/lote.
REGIMENTO: Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as
11 :00 horasdo dia 06 de junho de 2005, no Setor de Protocolo
da Prefeitura, sita na Rua Walter Marquardt, nO 1.111 - bairro:
Barra do Rio Molha.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS: Somente
no dia 02 de junho de 2005, no horário de 08:30 às 11 :00

horas e de 13:30 às 16:00 horas, no Serviço de Controle da
Merenda Escolar,sito na Rua Angelo RLibini, n0600 - bairro:Barra
do Rio Cerro, no município de Jaraguá do Sul.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 13:30 horas dia 06 dejunho
de 2005, na sala de reuniões da Divisão de Licitações da Prefeitura,
sita na RuaWalterMarquardt, nO 1.111 - bairro: Barra do RioMolha.

AQUISiÇÃO DO EDITAL: O edital e anexos poderá ser obtido
via Internet no endereço:www.jaraguadosul.sc.gov.br

INFo'RMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão ser

obtidos (por escrito) no endereço acima, pelo Fax (47) 370-
7253 ou pelos e-rnails
rose.compras@jaraguadosul.com.br ou
licitacoes@jaraguadosul.com.br

Jaraguá do Sul (SC), 17 de maio de 2005.
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M ICROBACIAS 2

LHS diz que programa tem 66]
\

milhões e que cumpre o Plano
o terceiro itemdessepropósitogarante
"atender asmicrobaciashidrográficas
nos municípios com maiores

necessidades sociais e ambientais".
No total, 936 microbacias serão

atendidaspeloprograma,beneficiando
50mil famílias rurais e indígenas através
de reformas de habitação e medidas
de geração de renda e derecuperação
domeioambiente.Ovalororçadopara
2005 é deR$ 66milhões, assegurados
peloBancoMundial (Bird).

"Esse programa é mais uma

forma de ajudar a fixar o agricultor
no campo, evitando o que chamo
de litoralização, quando o homem
vai para os grandes centrosembusca
de trabalho, e acabam nas favelas",
enfatizou Luiz Henrique.

O governador ainda destacou

que com o Fundo Social, aprovado
pela Assembléia Legislativa em

� No total, serão 936

microbacias, com
benefícios para mais
de 50 mil famílias

FLORIANÓPOLIS - Ogovernador
LuizHenrique pediu ontem durante
a posse do secretário-executivo do

ProgramaMicrobacias 2, LuizAdemir
Hessmann, que a população de SC
releia seuPlanodeGovemo e verifique
que todosos itens foramou estão sendo

cumpridos.Naocasião, informou que
sóparaoProgramaMicrobacias 2 será
investido este ano R$ 66 milhões.
Em seu discurso, Luiz Henrique
lembrou que entre as prioridades de
seuGoverno, descritas noPlano, está
o desenvolvimento rural e pesqueiro.

A Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu) promoveu ontem à noite, na Sociedade

Vieirense, o lançamento deste ano do programa "Apevi nos
bairros'; que tem como meta incentivar o associativismo. O

professor do Centro Universitário de Jaraguá do Sul/Unerj,
Paulo Henrique Feliciani, mestre em Ciências Contábeis,

ministrou a palestra "A carga tributária na micro e pequena
empresa': O presidente da Apevi, Alessandro Coelho, falou

sobre o sucesso deste projeto.

CORREIO TV
Concorrência agita o telejornalismo
o mercado de telejornalismo está alvoroçado em São Paulo. Com a

ida de Ana Paula Padrão para o SBT (onde as últimas notícias dão
conta de que terá dois horários), algumas vagas devem abrir na
Globo por conta daqueles que seguirão com Ana Paula no novo

.

prbjeto. Por outro lado, Lílian Witte Fibe volta à televisão para fazer o

telejornal do Canal 21 e já anuncia que pretende revolucionar o
formato, porque diz que telejornal para ela "dá sono':Quer fazer algo
mais alegre e mais jovem. Por fim, o programa do Ratinho continua
contratando jornalistas e alguns daqueles que acabam de entrar na

equipe do apresentador já estão de olho na Redação onde
trabalhará Ana Paula Padrão. É bom que isso aconteça, depois de
uma crise que, por volta de 2002, desempregou 17 mil profissionais
na área de mídia e comunicação no país.

Água na cerveja
Com sede em Santa Catarina, a Cervejaria Colônia sofreu um duro
revés no Conar, o Conselho Nacional de Auto-Regulamentação
Publicitária, que determinou a alteração do filme comercial da

cervejaria. O filme tem a participação de José Valien Royo, que ficou
famoso por interpretar o "Baixinho da.Kaiser'Todas as referências às

campanhas antigas da Kaiser terão que ser retiradas dos anúncios.

Astúcia -

Depois de ter chegado a anunciar que iria romper o contrato com a

tv mexicana e não exibir o seriado "Chaves: o SBT já volta atrás

depois da reação do público e do interesse que os concorrentes

demonstraram em ficar com série."Chaves"é um fenômeno de
audiência e consegue fazer sucesso geração após geração.

Na posse de Hessmann, Luiz Henrique recordou promessas do PlariõJoi� "

fevereiro deste ano, R$ 10 milhões
serão transferido para o Fundo do
DesenvolvimentoRural, sendo R$ 3
milhões para os agricultores atingidos
pela estiagem e que não eram

assegurados pelo Pronaf, e R$ 6

milhões para a implantação do

". li 20�
programa Agua da Chuva, q�: .

armazenará água para que.�
h

)J!lfQ
agricultura não sofra novament%%, .

as intensas estiagens. OsR$ 1�.-
(J

restantes serão para investiment�"u
a

agricultura familiar e Programa- q
GI_i1ti1.)( u,

Microbacias 2. .

SSdáaudiência
. I.

O "Pânico" de domingo registrou um recorde. O encontro de Ceará 'g'l J

(Wellinton Muniz),Vesgo (Rodrigo Scarpa) e Silvio Santos rendeu ,;J5" I

15,5 pontos de pico e 9 pontos de média de audiência.

PMhumaria
Num momento em que a violência toma da região e as próprias
autoridades reconhecem que falta efetivo, armas e equipamentos
para nossa Polícia, ainda repercute muito a apresentação de

domingo passado, no Faustão, do pessoal do AfroReggae e policiais
de Minas Gerais tocando juntos. Eles apresentaram um trabalho

surpreendente, sério e muito emocionante. Um exemplo para todo
o país de que é possível conter a violência e que não é a repressão a

única saída. Pelo contrário, a saída está na Educação e. na tolerância.

Monique naCasa
Monique Evans fechou contrato com a RedeTV! para apresentar o

programa vespertino "A Casa é Sua':A modelo, que havia deixado a

emissora em maio de 2004, volta para assinar um contrato de dois
anos. O formato do programa terá algumas alterações, embaladas
pela mudança no cenário, que ficará mais intimista, segundo
Monique. A atração era comandada pelo estilista Clodovil
Hernandez, que saiu brigado da emissora em janeiro. Seu colega de�
profissão, Ronaldo Ésper, foi colocado no comando do programa, .��
mas a audiência despencou e sua participação foi reduzida.

. ,'�
Atualmente, o programa é apresentado pela empregada doméstIS�;'
Eufrásia, personagem da atriz Vida Vlat. Ésper e Eufrásia devem

.

continuar no programa com a chegada de Monique. .--
.-

redacao@jornalcorreiodopovo.com:fl� ,

i'
f
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ESPORTE

Enquanto isso, a

if�toria do Juventus

o�ti�ua a busca

{1ais reforços

�iAAGUA 00 SUL - Antes de
!B li- 'd�r o treino de ontem, o técnico
:1. fi, ilinar Silva se reuniu com os

}, � og�dores e o tom da conversa foi
.l u Hu�o. Tudo para que o resultado

�oi� ,o jógó da estréia seja esquecido e

Oe ue os jogadores tomem isso como

�' lição. Para o treinador, os dois gols
;fQ no 'Início do segundo tempo

VI'i fizelam com que criasse uma

�" apátla�m todo o time.Gilmar disse
'o, qué ISso não pode se repetir.
lfu� "SdrÍlós todos profissionais e não

�: pod�mos nos conformar com isso.

'31L Parece até que depois do intervalo
iln: fomos outro time".

'E� comum acordo entre as

u du�f; diretorias, o jogo foi
[G trahsr�rido para sábado, às sete da
1 c noitg1�aArena de Joinville. Para
,I' cnldâr, oJec tem omelhor time do
,; Estado. "Eles não foram campeões
I:: ap��as por um detalhe. Mas a

j ge�& sabe da qualidade individual
úÍ o�:nossos jogadores e temos

IIlI ohaições de trazer um bom
'I, res�itado".

:tom a falta de um atacante

lJ:fl matador e cabeceador na área, o
. � time vem treinando as jogadas

QUARTA-FEIRA, 18 de maio de 2005

HORA DE ESQUECER

Jogadores querem esquecer o resultado a agora o pensamento é somente no jogo de sábado

pelas laterais para que os

cruzamentos sejam rasteiros.

"Temos dois jogadores que apóiam
bem pelas alas, mas não temos

como trombar com os zagueiros nas
bolas altas. Temos que utilizar estas

jogadas de forma diferente", disse
Gilmar. Para o volante Fábio Lopes,
situações como a de domingo não'
podem mais se repetir. "Estamos
conscientes disso. O que passou,

passou e agora é hora de corrigir os
erros e chegar bem contra o

Joinville" .

REFORÇOS - A procura por
mais reforços continua. Gilmar
disse que até ontem à noite poderia
ter a definição de mais dois
atacantes, mas preferiu não citar

os nomes. Especulações apontam
que um dos nomes seja Macedo,
artilheiro do Brusque na Série B 1

do ano passado. O jogador está no
Farroupilhá-RS e pode se

apresentar esta semana no João
Marcatto. Gilmar não negou o

interesse nojogador e disse que já
procurou informações sobre ele. O
treinador disse que, na segunda
feira, pode se apresentarmais um

volante, mas ele não vai divulgar o
nome porque existem outros clubes
interessados .

Dia de conversa dura para os

� 'ogadores no treino de ontem

jJ �driano Rahn já viveu os dois lados da moeda no futebol
G�ARAMIRIM - O meia-atacante Como o tricolor não estavabem na

AôrianoRahn tem apenas 23 anos, época, passou para a escolinha do
I

masjáviveudoismomentos distintos professorBiro-Biro e teve passagens
ná'carreira de jogador de futebol. também pelo Figueirense e pelo

NrS:i.do em Jaraguá do Sul, a Avaí, E foi em 2000, quando estava
fa/lllha dele vive agora em no Internacional de Lages, que subiu
G�aramirim. Mas Adriano vai paraoprofissional,juntocomogrupo
difputaraSérieB 1 doCampeonato que conquistou a Segunda Divisão
qtarinensecoinoMaravilha,

tim�
do Estadual. "Esse foi o melhor

d90estedoEstadoqueestreouem momento da minha carreira.
�) célSa, no domingo, empatando.em Aprendimuito, recebimuita força
IiI com o Madureira de do treinador e do elenco".

.

18 Blumenau. A boa fase continuou em 2001,
Apriano começou a jogar futebol quando estava noCuritibanos. "Na
9sescolinhas da região e, em 1996, época, fui artilheiro daTaça Barriga
c�egou às categorias de base do Verde com 18gols.Maso clube estava
J�ventus, onde ficou até 1998. com dificuldades e eu recebi apoio

-I
I
I
I

Ac!.ri�no pode ser transferido para Minas Gerais em agosto deste ano

do prefeito da cidade para continuar
e ele e mais alguns empresários
pagavam o meu salário. Na época,
levava jogadores para almoçar
comigo, porque nem todos tinham
dinheiro ou condições de comer

direito", lembrou Adriano.
No ano passado, chegou ao Real de
Blumenau, clube que estava com

péssimas condições. "Fiquei apenas
algumas semanas. Percebi que a

estrutura não era boa e fui embora".
Então foi para Minas Gerais, para
disputar a terceiradivisão doEstadual
peloOlimpique, "Fiquei lá e em dois
meses o time quebrou. Então {alei
com a diretoria do Juventus e, para

não ficar parado, treinei com os

jogadores. Estava inscrito, mas não
joguei porque quando cheguei o
grupo já estava fechado", disse
Adriano.

Agora omeia-atacante se recupera
de um problema no tornozelo e deve
estrear apenas na quarta rodada,
contra o Inter de Lages, clube que o
revelou. "Sei das dificuldades que
vou enfrentarno time, pois o elenco
ainda é muito jovem. Mas acredito
que posso fazer um bom

campeonato". E ele pode voltarpara
o futebolmineiro. "Talvez em agosto
eu volte, mas ainda não é hora de

pensar nisso".

Adriano, em 2000, quando foi revelado pelo Internacional de Lages

LINHA DE FUNDO
-

JULIMAR PIVATTO

Uma lata de cerveja
Na súmula do jogo entre Juventus e Atlético Hermann Aichinger, o
juiz José Acássio da Rocha relatou o seguinte:"Aos 32 minutos do

segundo tempo de jogo uma lata de cerveja foi jogada no campo
de jogo vindo da arquibancada descoberta, quase acertando o

.

assistente n02, Sr. Germano Campos. Após a retirada do objeto o

jogo continuou. O torcedor que atirou a latinha foi identificado
como Ivan Ponticelli e detido pela Polícia':
O caso poderá ir para o TJD (Tribunal de Justiça Desportiva), mas as

chances do Juventus ser penalizado são pequenas. Segundo a

assessoria da Federação Catarinense de Futebol, como foi
identificado o autor da confusão, a chance do tricolor ser absolvido
é grande.

Jiu-Jitsu Estrela?
o professor de jiu-jitsu O meia Ânderson, do Grêmio,
Antônio Conceição está está preocupando a comissão

organizando a Associação técnica do time gaúcho. O
Jaraguaense de Jiu-Jitsu. jogador, de apenas 17 anos,
Junto com alguns alunos, ele tem um salário de R$ 40 mil e
está procurando apoio da já é empresário de um grupo
iniciativa privada e também de pagode e comprou um

da FME, para depois iniciar as carro importado com motorista

filiações do clube. A contratado para levá-lo para os

intenção da entidade é treinos. Dentro de campo, ele

organizar seminários com não vem mostrando muito

grandes nomes do esporte empenho e esse

no país e também dar apoio comportamento vem irritando

para os atletas jaraguaenses os companheiros. Sandálias da
disputarem competições. humildade para ele! I �I
Definição Fórum
Até o fim desta semana a Dos dias 2 a 4 de junho,
diretoria do Atlético-PR deve Florianópolis será a sede do 4a

divulgar o nome do novo Fórum Internacional de
técnico. Entre os nomes mais Esportes. O evento acontece

cotados está Oswaldo de no Centrosul, e contará com a

Oliveira que, segundo a presença do Ministro do

imprensa carioca, já teria Esporte, Agnelo Queiroz e do
acertado os detalhes. Outros jornalista Armando Nogueira.
nomes cotados são Vadão, Os organizadores esperam
Ivo Wortmann e Péricles mais de duas mil pessoas e as

Chamusca, mas, este último inscrições podem ser. feitas

já negou contato com o através do e-mail
clube. fórum@fesporte.sc.gov.br.

[ullmarê'terra.com.br

Carinhoso recebe o Palmitos

hoje pelo Estadual de Futsal

Equipe da Carinhoso está em quinto lugar no Estadual

}ARAGuA DO SUL - A ADJ/
Carinhoso/FME recebe Palmitos

hoje, às oito da noite, no ginásio de
esportesWolfgangWeege.O jogo é

válidopeloCampeonatoEstadual da
1 ª Divisão. A Carinhoso vem de

empate em 4x4 contra Videira,
enquanto que o time de Palmitos

conseguiu umavitória em seuúltimo

compromisso: 2xl sobre oTangará.
Sob comando do treinador

RenatoVieira e dos auxiliares Vitor
Alexandre da Silva e José Marcos
Rannucci, o time deve atuar comos

.atletas Arthur, Thiago, Paulinho,
Márcio, Toninha, Mayco, Mauro,
Daniel, Caio, André, Anderson e

Diego.Em seis jogos disputados pela
primeira fase da competição, o time
somouoitopontos, comduas vitórias,
dois empates e duas derrotas,
ocupando o quinto lugar na

classificação geral.

SUB-20-A equipe daMalwee/
FME obteve uma vitória e dois

empates na segunda rodada da

primeira fase do Campeonato
Estadual de Futsal Sub-20,
disputada no último final de
semana, em Jaraguá do Sul.Venceu
ltamirim/Itajaí (6x2) e empatou
comJec/FME (OXO) eHering (4x4).
Apesar de invicto, o time

jaraguaense ocupa a última posição
da chave C, com sete pontos, a

mesma pontuação do segundo e

terceiro colocados, JEC e ltamirim,
respectivamente.O líder do grupo é
oHering, comoito pontos.

O campeonato desta categoria é
disputadopor 19equipes divididas em
cinco chaves.AMalwee volta a jogar
nesta competição no segundo final
de semana de junho, em local ainda
a ser definido pela Federação
Catarinense de Futsal.

l'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SOCIAL QUARTA-FEIRA, 18 de maio de 2005

I Al�lVERSARIANTES
·11/5·
Fernando Felipe Balducci

·13/5·
Wilhelm Guido Borowicz

·15/5·
Carlos Fernando Minei
Idaclécio José Machado
Fabiana Wendorff
Carlos Alberto Ehlert
Bruno Torri
Naide Hermagenes de A.
Parada
Dorival Titz
Fábio dos Santos
Larissa Crlstiane Rocha

Regina Drews
Osvaldo Jurck

·16/5·
Bernadeté Bertoli
Ana Efigenia Veiga Rech
Vanderlei Ferreira
Mário Colle
Julian Alexander Knaesel
Cesar Isaí Stolf
Eunice Baumgartel
Lenira Cizs Pomianowski

Egilmar Pedri
Wilmor W. Zunino

·17/5·

Harry Strelow
Mário Vieira

Cindy Müller
Teresinha Ferreira
Heraldo Silva Bittencourt
Maristela A. L. Chagas
Rodrigo Ciconeti
Gustavo Bartel
Marise Adriane Pereira
dos Reis
Gabriel Streber
Jackson R.,Schulz
Marisa Pereira dos Reis

Daniela Cristina Grossl
Josiane Elis Ferreira
José P. dos Santos
Maristela A. C. Chagas

·18/5·
Dilma Hille
Tania Mara Boris Minei
Tania Karsten

Lady Regiane Tecilla
José Clênio Vargas
Oliveira
Monica Graciosa Pedri
Irineu Weiller
Adilson Lescowicz
Iraci Gonçalves F. Mass
Ana Maria Bocca
Tania Karsten

Darley C. Chavier da Silva

·19/5·
Maria Elizàbeth Mahfud
Watzko
Gabriel de Souza Oliveira
Gislaine Frolich Klein
Jonathan Eduardo
Borchardt

Rodrigo Garcia
Michele Machado
JoãoVitor Demetrio
Fernando Müller
Herta E. Janssen Spliter
A,ugusto Manfrini

Magali L. Moretti
Raquel Mariano
Luis Fernando Conrado
Ivone de Souza Zanetti
Mario A. Nogueira
Reno Schwartz

Casam-se neste sábado dia 21, Betina, filha
de Raul e Ivone Driessen e Eduardo, filho

de José Maria e Maria da Glória Margarido. A
cerimônia religiosa será na Igreja Evangélica

Luterana do centro, e após os convidados
serão recepcionados na Armalwee. A

organização cerimonial está sendo feita por
Marlene Clemes Silva e Ladio Luiz

·20/5·
Sidnei Henn
Dalila Leite Mendonça de
Carvalho
Cristiane Gadotti
Jean Carlos Gambin
Daiane Cristina
Zimmermann
Álido Uber
Benno Schroeder

Thayse Vorpagel
Gherusa Milbratz
Pedrinho Picinini
Evaldo de Souza Carvalho
Marina Plitze
Aldo F. Martins
Ines G. Bona
Deocir S. B. Lopes
Walisson Vogt

O casal, Rudolfo e

Lurdes Hornburg
completam hoje,
20 anos de
casados. "No

coração de vocês
está gravado que o

amor é paciente,
verdadeiro e

- eterno, capaz de

crer, superar e
vencer': Parabéns
das filhas Patrícia,
Tatiane e Talita

Completou 15 anos no

dia 29/4, Samantha
Santos. Os pais Mauro e

Tereza desejam
felicidades

·21/5·
Frank Juergen Knaesel
Adenor Franzner
Mauro Petry
Adriana Hornburg
Rita de CásslaSeben
Alfredo de Jesus Medeiros
Marcelo Guimarães Souza
Enio Valter Brandt
Matheus Roberto Herrmann
João André de Souza
Pinheiro
Luana Baumann
Paulo Henrique Eggert
Alessandra S. de Souza
Frank Juergen Knaesel
Jefferson Adriano Nogueira

Aniversariou dia 9, Jackeline Tonel!,
os pais João e Marlete mandam os

parabéns
Em pose para coluna
as amigas, Viviane,
Elisa e Lilian, da

= Loja Modarq

.:. UNIÃO
Felicidades ao-casal Andreia Kniss e Renaldo Dalsochioque
neste sábado dia 21 casam-se na Igreja Nossa Senhorado
Rosário e após os convidados serão recepcionados na AAB�

Completou seus 70 anos no dia 10
de maio a vovó Maria Kraisch
Junckes. Seus familiares e amigos
organizaram uma surpresa na

recreativa weg. "Para bens

.
vovó .....te amamos ....

"

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORARIO

Constantine
14:30 - 16:45 - 19:00 - 21 :15

O Clã das Adagas Voadoras
16:30-21:00

Miss Simpatia 2 - Armada e Perigosa
14:15-18:45

Toda a equipe da Auto Mecânica Nicoluzzi,
juntamente com Arlindo Farias, da MWM e José
Irlandi Felippi da Retifica Felippi

Gilberto Nicoluzzi, Ariete Emilia Nicoluzzi,
(proprietários Auto Mecânica Nicoluzzi) Claudio
Cezar de, Oliveira(MWM), Arlindo Farias(MWM)

Reencarnação
15:30 - 17:30 - 19:30 - 21 :30

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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consiste em abandonar os inseticidas. Deixe a natureza e o acaso tomarem conta do espaço. Não se

importe com àquelas ervas que começam a crescer no canto do jardim a um ritmo alucinante. As
,

borboletas são autênticas máquinas devoradoras e rapidamente processam a vegetação circundante.

Quanto às características do espaço: procure uma localização que tenha sol, mas que não seja muito

ventosa. Se O vento for um grande obstáculo, procure uma solução mais artificial de forma a proteger o

ambiente que pretendecriar.,
.

� importante ter em conta que as borboletas se desenvolvem em várias fases distintas, pelo que é

necessário criar um ambiente que se possa adaptar às diferentes necessidades -do seu processo de

,criação. Por exemplo, as fêmeas vão pôr os ovos nas plantas com folhas grandes e espalmadas, que

podem proporcionarmelhor fonte de alimento.Quando saem do casulo,e assumem o estado adulto,o VIDRAÇARIA BUKOSKI

Jardins de borboletas
Se tem algum espaço livre no quintal, no jardim de sua casa, no monte dos tios ou simplesmente num

cantinho da sua imaginação, delicie-se com a proposta desta semana: criar jardins de borboletas, ou

seja, criar as condições ideais para atrair estas belas espécies que prometem colorir o seu jardim e

animar os seus.dias.

Para atrair borboletas, ou qualquer outra espécie animal para um jardim, a primeira regra de ouro

alimento predileto passa a ser as flores com mais néctar. Uma das formas de determinar quais são é

utilizar os seus sentidos. As flores'melhor cheirosas têm, em geral, mais néctar e atraem uma grande
variedade de borboletas.

Ao escolher as plantas e flores a utilizar neste jardim aconselhe-se com o responsável da loja ou do

viveiro,mas garanta que consegue uma variedade rica,quer em cheiros quer em cores.O aspecto visual

destejardim é tão importante para si como para as borboletas quese sentem atraídas pelas tonalidades

alegres das flores da primavera.

Finalmente, é importante não esquecer uma fonte de água. De preferência corrente, com algumas
pedras ou rochas a protegerem-na 'da sombra e a garantirem maior frescura naqueles dias mais

quentes.

Fonte:http://bikini.clix.pt
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R. Preto Waldemar Grubba, 4385
Jaraguá do sul/se

Frio Tee

Refrigeração
I

Consertos em:
Geladeiras, Freezers, Arcondicionadós,

Máquinas de lavar e outros.
INSTALAMOS AR CONOICIONADO SPLlT

(47) 371-7105
Rua 13 de Maio, 380 • Czerniewicz • Jaraguá do Sul/SC

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

Móveis Artesanais

276-2212
Rua prel. Waldemar Grubba, 2818 - Vila lalau

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

Rua João Januário Ayroso, 341 - Jaraguá Esquerdo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO

� RIO DA LUZ - Vende-se, cf

� 167.000m'. R$100.000,qO.
Tr: 370-8097 cf Tina. Creci

COMPRA-SE - chácara em 9839.
Jaraguá ou região el área de
5.000 a 15.000m'. Tr: 370-
0633.

7787. e/3 qts. até R$ 350,00. Tr: Procura-se, kitinet, pi ILHA DA FIGUEIRA - 373-0206.
9166-8180. alugar. Tr: 370-6366_ Vende-se, el 450 Ili'. Tr:

370-5723.
VENDE-SE LOJA

Vende-se loja mat. Esportiv�
no centro de Corupá, ótirnl
clientela formada e estoque
Aceita-se carro como parf�

do paqamento.
Tr: 9115-9770

. ou 375-0317.

ERVINO - Vende-se. R$
46.000,00. Tr: (47) 463- RIO CERRO - Aluga-se, VENDE-SE - No Edf. Ilhas
5262. mad. sI. eoz. bwe. R$ dos Açores, cl suíte,

300,00. Tr: 370-7623. garagem. R$ 75.000,00.
Tr: 371-6069.

EMPRESA - Vende-se,
prestadora de serviço, cf

MASSARANDUBA - Vende- carteira de clientes fixo. Tr:
se, cf 965.000m'. R$ 370-6615.
200.000,00. Tr: 9112-
5501.

RIO MOLHA - Vende-se,
9,5 margas, el água e

CHACÁRA _ Vende-se: el escritura. R$ 25.000,00.

220.000.00m', e/lagoa. R$ Tr: 9163-7000.

85.000,00. Tr: 376-111 8.

FLORICULTURA _ Vende-
RIO MOLHA - Vende-se, el

MINI-CHACÁRA _ Vende- qui o s que f e c h a do,
se, ponto come. à 5 anos.
Tr: 370-0412. se, cf 1000m'. Ribeirão 42.000m'. R$150.000,00.

SANTA LUZIA - Vende-se, Grande. Tr: 273-1860. Tr: 9121-6948.
cf 480 m'. R$ 10.000,00.
Tr:372-1274. GALPÃO - Aluga-se, cf

600 m'. Tr: 275-1101.

ESTRADA NOVA - Vende-
se, e/533 m', asfaltada. R$ SOBRADO - Vende-se, e/2
8.000,00. Tr: 275-0680 ou qts. 2 bwe. CI instalaçãp pi
276-2169. . hidra. Tr: 370-5755.

ESTOQUE - Vende-se, de

loja de presentes e

PiÇARRAS - Vende-se, decoração. Tr: 370-0433.
ou troca-se em Corupá.
Tr: 375-0539.
-AMIZADE - Vende-se, área ESTRADA NOVA - Vende- TRES RIOS DO SUL -Cf 3

no b r e. 1 3 x 2 9. R $ se, na R: José Picolli. Tr: quartos, próximo rodeio R$
22.000,00. Tr: 370-5420. 371-7787. 45.000,00 fone 371-2357 ATERRO -. Aceita-se. Tr:

CRECI4936 . 371-0632.
ANA PAULA 2 - Vende-se, FIGUEIRA - C/395m2, lot.
e/224m'. Tr: 370-881 O. Dívinópolis R$ 28.000,00 TROCA-SE - Próx. a Unerj

Tr: 371-2357 CREC14936. e/.160 m' e terreno de 425
m' ,no Czerniewez. Tr: 371-
2230.

BARRA DO SUL - Vende
se, 12x30. Lot. Costa do

TRES RIOS DO SUL CfSol. Tr: 376-3425.
420m2. R$18.o00,00. Tr:
371-2357 CREC14936.

Aulas de ViolãoBARRA - CI 70m' 2
quartos, R$43.000,00 GUARAMIRIM - Vende-se,
fone: 371-2357 CRECI c/800m'. Tr:8411-7759.
4936

LANCHONETE - Vende
se, e sorveteria.
Schroeder. Tr: 374-5881.

COMPRA-SE - Terreno el
VENDE-SE - Na rua: mais ou menos 3000 m',
Bernado Dorbunsch. Tr: plano, na zona rural. Tr: VENDE-SE - CI 681 m'.
371-8809. 376-0642. próx. a Madri. área

central. R$ 55.000,00. Tr:
371-3509.

(47) 275 34 75
(anexo à Fellows)

99759646

JARAGuA ESQUERDO -

Sobrado em construção cl
220m2, terreno cl 600m',
R$120.000,00 fone: 371-
2357 CRECI4936

SÃO BENTO - Vende-se,
mercado. Tr: 275-3114.

BARRA - Vende-se, cl casa
de mad. 13.000.00 m'. Tr:
376-1118. VENDE-SE - Próx. a Pref. cl CORUPÁ - Vende-se, cl

305 m'. 4 qts. R$ 2080m'.Tr:9975-4746.
120.000,00. Tr: 370-0757.

VENDE-SE - Ponto come.
VENDE-SE - Na Walter ou troca-se em Guara

Marquadt c/l.lll m'. Tr: mirim. R$ 45.000,00. Tr:
370-8097 cf Tina. Creci 373-3415.
9839.

BARRA - Vende-se, 4 qts.
sI. cozo R$ 50.000,00. Tr: ILHA DA FIGUEIRA -

376-1118. Vende-se, 2 ,cl estrutura pf VENDE-SE - Ou troca-se,
laje. Tr: 372-3277. próx, a Unerj, 4 qts. 2 bwe.

Tr: 371-2230.

CORUPÁ - Vende-se, el
360 m'. R$ 11.000,00. Tr:
371-6872 ou 880�-061 8.

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

BARRA DO SUL - Vende
se, c/96m2• R$22.000,00. ITAPAVAAÇU - Vende-se,
Tr: 273-0468. cf 63 m' e terreno de 525

m', R$ 15.000,00. Tr:
CENTRO - Procura-se, 9992-6165.
moças pi dividir. Tr: 371-
7424.

ERVINO - Vende-se. R$ VILA LENZI- Vende-se, cfVENDE-SE-PI tirar do local, 15 000 00 n: 9973 4200. , ..

-

.

nascente. Tr: 9901-7961.mad. de lei. Tr: 376-1256.

Autotec Segurança Privada L'dâ S
�

.'I

ERVINO - Vende-se, 14
VILA LALAU - Vende-se, x36, há 300 m da praia. R$
sob r a d o c o me. e 11.800,00. Tr: 376-3489.
residencial cl 2 casas. Tr:
371-3132.

MOÇA - Procura-se, pi
dividir. Tr: 9139-6939. Rua Donaldo Gehring, 103 - Centro

Fone/Fax: 372-3680
e-mail autotecltda@netuno.com.br
site: www.autotecsegurança.com.br

CENTRO - Aluga-se, pi
casal. Tr: 372-1 894.

FIGUEIRA - Terreno
defronte Indumak, ct AUTO ELÉTRICA - Vende

VILA NOVA - Vende-se, e/2 3334m' R$130.000,00 Tr: se, cl estoque. Tr: 372-

qtos, 1 suíte. Semi-mo- 371-2357 CRECI4936 3463.
biliado. R$ 130.000,00.Tr:
9969-4207.

NEREU RAMOS - Vende-
se, mista e terreno 20x50.

CHICO DE PAULA - Tr:273-1860.
Loteamento Corupá, casa

cl 2 qtos, 70m' alv., R$ PiÇARRAS - Vende-se, cl
35.000,00 Tr: 371-2357 120m', ou troca-se por
CRECI4936 chácara em Corupá. Tr:

375-0539.
CZERNIEWCZ - I suite + 1

quarto, Ed.Damarys, R$ PROCURA-SE - Moça pi
65.000,00. Tr: 371-2357 d i v i d i r a I u g u e I no
CRECI4936 Czerniewcz, mobiliado. Tr:

9903-2012.
COMPRA-SE - À vista, ou
c/flnanc. Tr: 371-0619.

GUARAMIRIM - Vende-se. ÁREA INDUSTRIAL -

R$ 8.000,00. Tr: 371- Aluga-se, el casa e 3

1708. galpões. Sehroeder. Tr:

-
A MELHOR INSTALADORABARBADA

Vende-se 7 alqueires de terra com

890 metros de frente à BR 280,
próximo da BR 101, com casa

residencial, luz, água,
Lagoa, etc.

Ótimo' ponto. Escriturada.
Valor R$ 240.000,00
Tr: (47) 9106-8466

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

PROCURA-SE - Dama de

companhia, pi senhora. Tr: ALUGA-SE - Sem garagem.
373-4845. R$ 350,00. Tr: 371-9684.CORupA - Vende-se, cl

casa e ponto come. R$
85.000,00. Tr: 375-1674 'PROCURA-SE - Rapaz pi
ou (51) 582-1739. dividir no Centro. Tr: 275-

2130 ou 9137-3648.

CENTENÁRIO - Aluga-se,
kitinet mobiliados. Tr: 370-
3561.

CURITIBA - Vende-se, ou

troca-se em Jguá. Tr: 371- PROCURA-SE - PI alugar, JARAGUÁ ESQUERDO -

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas

'

Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

telefonia e segurança·

Fone: 371·7007 REDES DE INFORMÁTICA
(Instaiação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios. SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e intetiones
Cancelas automátlcas c/ portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/B e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

Centrais telefônicas Intelbras

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

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)Kit Portão Eletrônico + Interfon"
, '

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horst, 104 - Vila Lenzi - Jaraguá do Sul- se I email: maketel@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371-7007
�o < "" , "" '" �
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Maio de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais

r

5AS PRE·r:ABRICADAS

JARAGUÁ DO SUL - se GUARAMIRIM - se
Rua dos Imigrantes,SOO s.l 31 - Bairro Rau Rua: 28 de Agosto,3664- Bairro Avai
Fone: 047 370-6103 Ramal31. Fone: 047 373-2005
Email: casas@layout.arq.br

i'dl sb&iarão do Rio Branco, 620 - Centro

CELTA - Vende-se, 01. Tr: CORSA - Vende-se, super. 2
.

CHEVETTE - Vende-se, 86, 25.000,00.
8409-4868. pt. verde metálico, 97. R$ prata. R$ 3.500,00. Tr:

11.500,00. Tr: 276-3381. 371-9897 ou 9905-8113. KAOET - Vende-se, GSI, 94,
cornpl. Tr: 370-5015.CELTA - Vende-se, 02,

preto, c/ kit mais. Tr: 376- CORSA - Vende-se, ou CHEVETTE - Vende-se, 93.
1465. troca-se. Tr: 372-2907. R$ 3.500,00 + 7x R$

370,00. Tr: 9928-4550.
KAOET - Vende-se, GL. 96.
- AR e OH. Tr: 370-5627.

CORSA '-' Compra-se, 'CORSA - Vende-se, sedan,
HATCFl, modo novo. 02 à 1.0, 99. verde, te.al.dt. R$ 020 - Vende-se, ou troca- MONZA - Compra-se, 92 à
04. c/ ar. Tr: 9975-8326. 14.600,00. Tr: 372-3722. se por Vectra. OH. R$ 94, cornp! 4 pts, Tr: 370-

RENAULT
CONCESSIONÁRIAS

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

ii§ii1!r,®tllt'§\{1®tUfit4!ittrtt)i$'IIJ!!ii4iPttítjtt*{
Stratus comp 96 verde met G
ehevelte 89 bege A
Belina L 1.& 8& prata A
Ford Landal em couro 80 azul GNV
Jeep em couro/dh/freio a disco 65 Bordo G
Fusca 77 bege

. G
�� � �� G
Etba 88 azul A
Santana Quantum GL compl 94 bordô A
Kadett SLE 1.8 92 prata G
Bellna Del Rey GLX 89 verde A
Astra 1.8 compl 01 prata G

Ranger compl em couro V6 96 azul G
Flesta 97 bordô G
Astra compll.8 01 prata G

Tempra eompl 92 azul GNV
Goll.& 89 prata G
Florlno 96 vermelha G
Santana compl + teto 94 bordô G
Mleroonlbus MB 1800 9& branca O
F-lODO cabo dupla interculada 89 cinza O

Rellqula - Fusca c/ 55.DDOkm orig./unleo dono 8& branco G
Tempra 2.0 compl 9& azul G
Corsa Wegon compl 00 cinza G

Av. Bernanrdo Dornbuseh, em frente 2222 - Vila Lalau - Tel: 371·7212 Cei: 9963-7641

7812 ou 8815-8680.

CORREIO DO POVO 3

CONSÓRCIO COMPRO
DE CAMINHÕES,

CARROS E OUTROS
Pagamento em dinheiro

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

nome da administradora por e-mail
consorciocompro@terra.com.br ou

Fone. 47 9972-5588

VECTRA - Vende-se, 00, TEMPRA - Vende-se, 96, ESCORT _ Vende-se, 89. S$ $ TAURU - Vende-se, LX,cornpl, azul. R 29.000,00. cornpl. R 12.000,00. Tr:
R$ 4 800 00 T 9979 9 IMONZA - Vende-se, 84, à Tr: 9922-0076. 9109-2185.

. , . r: - 7, modo novo, comp.

alc. R$ 3.000,00. Tr: 372-
0605. CUR. Teto. Tr: 370-3574.

2441.

Tr: 276-6465 ou 9981- hobby, 95. Tr: 273-0516.
0503.

'

MONOEO - Vende-se, CLX,
F1000 Vende-se, 94. R$ 95, compl. Tr: 376-1372.
24.000,00. Tr: 8815-8667.

KÁ - Vende-se, 99, compl.
R$ 13.900,00. Tr: 8409-
4868.

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

MONZA - Vende-se, SLE,
90. R$ 5.300,00. Tr: 273-
6364.

VECTRA - Vende-se, GLS, TEMPRA - Vende-se, 4 pts. ESCORT _ Vende-se, SW. VERONA V d LX$
- en e-se, ,

��4;ZUI, compl, Tr: 371- 1v�n;g6,0�0�Pi70�:,o483R 1.6. GNV Tr 275-3736. 91, azul. Tr: 370-3574.

TIPO _ Vende-se, 95. verde.
ESCORT, Vende-se, GL,

I R$ 9 800 00 T
96. R$ 7.500,00. + financ.

comp . . , . r:
Tr: 273-6129.

275-2949.MONZA - Vende-se, SLE.
89. Tr: 370-3574. OOBLÔ Vende-se,

adventure, 04, cornpl, Tr:
9123-7355.

ESCORT - Vende-se, 94. Tr:UNO - Vende-se, ELX, 4
370-5094.

pts. 95, cornpl. menos AR.
Tr: 276-0397.

APOLO - Vende-se, GL,
bege. R$ 4.400,00. +

ESCORT - Vende-se, Eur., financ. Tr: 273-1860.
2.0, cornpl. Conv., CURo
Vermo Tr: 371-9992.

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

FlORINO - Vende-se, 90, c/
rodas esportivas e TE. Tr: UNO - Vende-se, 90, vermo
276-0397. VE, AR. Tr: 274-8573.

S10 - Vende-se, 01, GNV
R$ 33.500,00. Tr: 9979- FlORINO· Vende-se, 1.5,
9188. c/ capota de fibra. Tr: 276-

0397.

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

UNO - Vende-se, IE,' 96, ESCORT - Vende-se,

ar/al, Tr: 276-0397.

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

VECTRA - vende-se, GLS.
95, compí, Tr: 370c3574.

UNO - Vende-se, 96, 2 pt.
VE, TE. R$ 8.800,00. Tr:
370-1161.

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

PALIO - Vende-se, 4 pts,
VECTRA - Vende-se, GLS, 98, cinza. Tr: 8412-8930.
98, compl, GNV. R$
23.500,00. Tr 370-3574.

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

BELINA - Vende-se, 88, à
PALIO - Vende-se, EX, 99, 2 ale, verde. Tr: 370-4556.
pts. R$ 12.500,00. Tr:
9123-1488. F100 - Vende-se, 82. R$

16.500,00. Tr: 373-2563:
SIENA - Vende-se, ELX. 01,
16V cornpl. Tr: 376-1737. F250 - Vende-se, azul, 99.

Toda a Linha R>enault

Rede Renault. Mais de 150 Concessionárias no Brasil

Liberte BLUMENAU
322 - 8800

axa

COMPRO
CONSÓRCIO,
Pago em dinheiro,
melhor preço.

Tr. 47435�4;139'
'J' 8405�2739

%

Ar quente, Barras de proteção lateral, Faróis com duplo refletor
óptico, Vidros verdes, Hodômetro digital. Fabricado no Brasil.

. ITAjAí
346 - 7400

jOINVILLE
435 - 3700I�

!IR.ENAULT /sEu -REVISÃO PREÇO FECHADO -PEÇAS ORIGINAIS -PACOTE DE SERViÇOS E OE PEÇAS INSTALADAS
(1(

Financeira Renault �
'3 (

...

làâo "'ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS "'RENAULTASSISTANCE 24H "'RELACIONAMENTO RENAULT
groupe Rei Banque �;ftl

i� w.:::::�,�_,;�,'::;:::::;;,:.::::,':::::::,:-,.;::,:::::::;:;::::;;,:::::;:::;:::�,,'-X':;:i'_;" �: �m_"'''�,;::::·,�:::::::w.,::-."�::::,'''::_:m':i:':::,=::::_.,,.m::,���-=iJ�L?l�;!�,,,,,,,,<-"%
\,� (1)Para mais informações sobre preços e condições consulte a sua Concessionária Renault. (2) Dado extraído da revista Motor Show- Edição maiode 2005. Comparativo entre várias marcas da categoria. (3) Scénic Privilége 2.0 05/05 com câmbio automático Grátis. (4) Dê o seu

no negócio e receba o troco na troca. (5) Toda a linha Renault 05/05 com.finaciamento de 60% de entrada do valor do veículo à vista + saldo em 12 parcelas fixas com Taxa Cliente prefixada em 0% a.m.+ TAC (Tâxa de Abertura de Crédito) + IOF + R$ 2,15 por lâmina do
bancário. Ofertas válidas na data de veiculação desse anúncio ou enquanto durarem os estoques. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados e/ou mencionados são opcionais e/ou referen-se a versões específicas. A Renault reserva-se ao direito de alterar as
(ficações de seus veiculas, sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags, salvam vidas.

.

Vale do Itajaí e Litoral Norte

jARAGUÁ DO SUL
370 - 6006

'7'

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

Gol MI2p

Fiesta (mod. Novo) 4p
Flesta (mod. Novo)4p
Mercedes A 160 4p

Clio RN 1.0 compl 4p

S/10 cabo Estendida

Citroen Xsara 4p

Celta cl ar c 2p
Siena Fire compl 4p

Saveiro CL

Monza SL EFI 2p

gas

gas

'gas
1

gas

gas

die

gas

gas

gas

gas

alc

branca

vermelho

prata

prata

branca

branca

verde

prata

branca

branca

bordo

Astra GLS Perua

Ipanema
Parati 1.0 C/opc
Mondeo compl
Mondeo compl
Versales

Omega GLS comp
Fusca
Saveiro 1.8
GolGTS
Escort SW

Opala impecável
Vectra GL
Vectra GLS
Vectra GLS
Vectra CO

NV
G
G
G
G

Vermelho
Chumbo
Branco
Roxo
Preto

Bege
Branca

Bege
Branca
Cinza
Bordô
Branca
Branca
Preto
Verde

1995
1990
1998
1997
1995
1995
1994
1983
2001
1993
1998
1973
1998
1998
1999
1997

1988

S10 Deluxe compl/bco c/97/prelo/G/GNV
Corsa Wlnd 4p IImp/desm/98/prelo/G
Veclra Gl comp/98/branco/G
Veclra GlS comp/98/cinza/G
Corsa Wagon Super 99/branco/G
Corsa Wind 4p/ac/lrv/rd liga/OO/branco/G
Aslra GLJ01/Branco /A/GNV
ASlra Halch 5p/compl/03/cinza/G
Meriva 1.8 comp/03/prala/G
Monlana 04/Branca/Flexpower
Uno Mille EP/98/vermelha/G

Palio El 1.6/ac/v.e/lrv.e/98/branco/G
Uno Mille EX/99/vermelha/G

Palio Weekend 6 marchas/99/verm/G,

1997

2003

2003

1999

2001

1996

2001

2001

2003
1991

1993

Slena EX compl menos ar/02/Verde/G
Slrada Advenlure 1.8 c./03/Prela/G
Fiesla 4p/compl/97/azuI/G
Ka GI IImp/desemb/a.c/03/branco/G
Fiesla Slreel Sedan ac/lv/dh/03/prala/G
Ecosporl XlS 1.6LJ04/prela/G
Clio RT 16V/4p/compl/Sedan/02/prala/G
Clio Exp. 1.0 16V Sedan/03/azul/G
Clio Rl 1.0/desemb/aq/03/branco/G
Clio Aul. 1.0/16V/compl/04/branco/G
Scenic Exp 1.6 16V/04/verde M./G
Gol P 1.0 16V comp/Ol/Verde/G
Goll.0 01/branco/G
Saveiro 1.6 ar cond/03/branco/G/GNV

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 276-3466

PALIO FIRE 4P, COMPLETO
CLlO 1.0, 4P
CLlO 1.0 Rl, 4P
UNO FIRE, 2P
GOL SPECIAl
SAVEIRO GIII, COMPLETA C/GNV
CORSA SUPER, 4P

-

GOL Gil, 4P
CORSA SEDAN SUPER
GOL 1.0
AUDI A3, 4P COMPlETISSIMO
CORSA SUPER, 4P
ESCORT Gl, 4P, COMPLETO C/ GNV
ESCORT Gl, 4P, AR/OH
PALIO El, 4P
PALIO EX, 2P (+ARI
TEMPRA SX
VECTRA GlS, COMPLETO

, ALFA ROMEU 145, COMP+ COURO
CORSA WIND
LOGUS GL
KADETT SLJE
ESCORT GL, C/ AR
KADETT SLJE
ESCORT GL
GOLCL
MARAJO

Corsa Wegon compl. 1.0 99

Corsa Super 4p 1.0 97

Vectra GLS compl 95

Omega top de linha + GNV 95

Monza GLS compl. 96

Corsa Sedan 02

Escort GL ar/dir 98

Escort SW comp 98

Courier compl: 1.0 98

Verona LX 91

Fiesta GNV 4p 97

Gol4p 99

Santana 85

Classe A 01

Saveiro 1.8
Vectra GL compl
Corsa Sedan 1.6
Corsa Wlnd 4p
Blazer OLX 2.2
Flesta 4p
Tempra Turbo
L-200 4p 4x2
Versales 4p
Corsa Wlnd
Kombl
Escort HobbV 1.0
Escort GL 1.8
Tempra 8V
Gol CL 1.8
Monza 2.0 compl
Caravan
Chevel1el.6
Uno 1.3
O-lO c/ baú
Fusca 1.300
Jeep 4x4 6Cc
CG Todav
CBX 200
Uno EP 4p comp
Uno SX 4p
Del ReV
Chovi DL
Santana Quantum
Monza SLE

PRATA
BRANCO
BRANCO
BRANCO
VERMELHO
P�ATA
VERMELHO
VERDE
PRATA
BRANCO
PRETO
CINZA
BRANCO
PRATA
ROXO
BRANCO
AZUL
'BORDÔ
CINZA
PRETO
VERMELHO
CINZA
AZUL
CINZA
BEGE
BEGE
PRATA

2005
2003
2002
2002
2002
2001
2000
2000
1999
1999
1999
1999
1998
199B
1997
1997
1997
1997
1996
1995
1994
1993
1993
1992
1991
1989
19B5

R$ 26.000,00
Bordô
Branco
Prela
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.
,Escort Zetec
Ranger Cabo Diesel
Vectra GLS
Kadel1
Furgão Express
Corsa Sedan Gl c/ GNV
Tempra 8V
Clio 2p
Escort HobbV
Clio 4p
Calibra
Uno
Mitsubchi Lancer
Monza
Kombi

00
00
00
.99
99
99
98
98
98
98
97
97
97
96
96
95
95
94 -

90
86

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

branco
azul

prata
verde

preto
verde

prata
prata
verde
branco
bordô
vermelho
branco
azul
cinza
vermelho
azul

preto
branco

S-10 Cabo Dupla 4x4 2.8 II

Mercedes Benz 715C

Celta 2p
Meriva 1.8 8v

Go11.0 Plus

Gol16V

Corsa Sedan Classic

Fiesta Class 4p
Santana cl ar + dir

Audi80S

Escort L

Strada Working
loyota Bandeirante

Escort GL 1.6

compl./suspensão a ar
2.0 MPFI compl- 'ar
dir.hidr./roda esp./cd
4p/limp/desmb/aq/v.e/t.e/roda
4pl.8
ELX

v.e/t.e/limp/desemb/a.q/toca fita 1.0/4p

trava eletr/jodo de roda
ar cond/limp/desemb/aq
compl/c/cd
CL 1.6

bordo

branco

marrom

bege
branco

grafite
vermelho

azul

branco

azul

vermelho

azul

marrom

grafite

prata
branco

verde

branco

preto
vermelho

branca

cinza

prata
bordô

azul

bege
preto

preto

03

96

99

97

03

03

01

03

03

98

00

00

03

00

Galaxie 500
Belina II
Peugeot 3DJi.
Honda Civlc1.SI .',
Apolo GL 'lO

Hvosun9 Midas 110 ;"

Gol CL ",1,1
Verona GLX I!"�

Suzuki GSXR .',

Uno Mille d
Golll.6 .1'
Monza SL . ,.,

CG 125 Tilan KS .:'"
Passai 1.8 turbo top 'c,«

Dodge/Polara GL ,1'

:o�rOe�Lart ,;�:;
�onza SLlE 2.0 '."

Corsa Wind ' jf:

AgniSdBu9uel Montagem 2002,
0-20 onanza ·11' oi

Escort L
. J

Tipo 1.6 IE "

��I MI J:�
Quantum CL
Saveiro CL
Sahara NX 350

'R$ 11.500,00
R$ 13.000,00
R$ 18.500,00
R$ 13.000,00
R$ 19.000,00
R$ 14.000,00
R$ 16.000,00
R$ 13.500,00
R$

_

6.700,00
R$ 13.500,00
R$ 14.000,00
R$ 3.900,00

1.0/4P/compl -a/c

1.0/1dt ar/q

1.0/4p Itd/te/rodas

1.8/4p compl

1.0/4p Itd/aq/vte

1.0/2p básico

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

1.8/4p a/q dt

1.8/2p

2003

2002

2001

1999

1997

1997

1997

1995

1996

1991

Palio EOX

cinza

prata

branco

branco

prata
vermelho

cinza

vermelho

prata

Ka 1.0 e/opeionais
Scenic Rl 1.6 compl.

Astra Sedan GL

Palio EOX

Astra Sedam 1.8 GL eompl.
VectraGLS

Fiesta Berson e/DH

Fiesta Berson clAr

Blazer 2.4 compl + rodas

Cli04p

.

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

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

, 1986
1987

Bege
Branco
Prata
Prata
Azul
Vermelho
Azul
Prelo
Bordô
Branco
Branco
Prata
Praia
Azul
Cinza
Cinza
Bordô.
Cinza
Branco
Branco
Bege
Azul
Prela
Vermelha
Prata
Bordô
Verde
Branco
Branco
Vermelho

Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
oie
Gas
Gas
GaS/GNV
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas/GNV
Ale
Ale
Gas
Gas'
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas

Astra Sedan GL compllazul/OO/R$ 25.900,00 Parali 1.6/azul/90/R$ 6.500,00 Astra Hatch 2p
Corsa Hatch 1.6 compl. +

Corsa GL W 1.6

Corsa Wind 2p
Gol Plus 16V

Gol Speeial 2p
F1000

Fiesta 4p
�

Escort GLX VF compl
Mille Fire

Uno CS 1.3

Clio EXP 1.0 16V coittpl se�.
Scenic RXE 2.0 compl

,

Blazer 2.2 GL compl/clnza/97/R$ 23.900,00 Uno EX/Preto/98/ R$ 11.800,00

Kadett GL branco/94/R$ 9.500,00 Uno Mille 1.0 cinza/92/ RS 6.900,00

Kadett SLJprata/92/ R$ 7.500,00 Tempra 2',0 4p compl/prata/93/R$ 8.900,00

Veclra CD compl/a.d/preto/97/R$19.990,00 Esco�t L 1.6/prata/93/RS 8.800,00
Omega GLS 2.2

Vermelha

preto
preto
azul

branca

cinza

preta
prata
Vermelho

Verde

branco

verde

prata
Vermelho

1978

2000

1992

1993

1993

2003

2000

1989

2001

1997

1996

2000

1985

2001

Escort 1.� AA/azul/88/RS 4.900,00

Escort 1.8 GLJazul/91/R$ 6.500,00

Escort L 1.6/azul/B4/R$ 4.900,00

Escort SW compl/azul/97/ RSI3.900,00

Ka 1.0 Zetec Rocam/prata/OO/RS 13.500,00

Ranger XL V6 GNV/prata/95/ RS 17 .500,00

Corsa Wlnd cinza/98/R$ 12.600,00

Apolo GL bege/90/ RS 6.500,00

Fusca azuI/70/R$ 3.200,00

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

Gol I 000 c/ opc bordo/96/ R$ 11.300,00

Goll.0 4p/verde/99/RS 13.900,00

Corsa Millenium 4p 1.0
Go11.8MI

Logus I.B GI/c/trio ele./azuI/94/ R$ 9.500,00 Peugeol 405 4p compl/azul/95/R$ 9.800,00

Espero OLX cinza/95/ RS 10.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FINANCEIRA
"" Votorantlm I Finanças

VEíCULOS
310..7516

I Finanças

die

die

gas

gas

gas

gas

gas

gas

gas

gas
ale

gas

die

gas

gas

prata
branco

prata
prata
branco

vermelho

preto
vermelho

branco

azul

prata
prata
bege
branco

prata

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

Golf GL 1.8 compl.

Chevette Junior 1.0

Fiorino Trekking 1.5

Premio CSL 1.6

Fusca 1300

Logus GLS

Corsa Sedan 1.6 compl
Corsa Sedan c/ dir. hidr.

Vectra GLS compl
Mondeo compl + cd

Scenic RT 1.6 compl

Branco

Branco

Bordô

Vermelho

Verde

Vermelho

Azul

Cinza

Azul

Branca

Bordô

Branco

Verde

Azul

Prata

Branco

Branco

Bordô

Prata

Verde

Cinza

1999

1998

1996

1996

1999

1995

1992

1993

1992

1996

1991

1979

1993

1994

03

03

01

00

98

00

01

4rduíno
Veículos 371·4225 W. BREITKOPF

Caminhões e Ônibus
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

SR 280 - Km 53 - Guaraminm (47) 373-01271997 Preta

Omega C,O 3.0 4p 1994 Azul

Gol Special 1.0 cl a.c. 2004 Branca

.
Honda Civic 1.6 4p 1998 Preta

Gol Special 1.0 2p 2004 Branca

Palio 1.0 4p 1999 Preta

Palio Weekend Sport 1.6 16V compl 1997
-

Azul

Goll 1.0 1996 Branco

S-10 AC/OH 2.2 1995 Vermelha

Ranger XL kit gnv+ac+dh 1995 Vermelha

Cargo 814

DO/DO Carroceria Branco R$ 49.000,00

MB 712 C ar cond

99/99 Carroceria Branco R$ 55.000,00

VW 17.210 Truck MWM
Goll.0 2p 1993 Bege

01/01 Carroceria Branco R$ 99.000,00

FRONTlL Veículos
,

371·4570 / 376-2881

Corsa Wind gas/4p/limp/desm/aq
Corolla XLl16V gas/4p/compl. prata

Escort Ghia 1.6 alc/2p/limp/desem/aq verde

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

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

Golf 1.6 compl.
Golf 1.6

Ka 1.0 DI AR
Fiesta 1.0 4p
Corsa 1.0 2p
Escort 16V compl
Uno 1.0 2p
'Uno 1.0 4p
020 gabo Dupla
Monza 1.8 2p
S10 1.0 4p
Uno 1.0 4p
XR 250 tornado

2001

2000

2002
2003
2001
2000
1887
2001
1888
1981
1884
1884

2002

Verde

Azul

Branca

Branca

Branca

Dourado

Branca

Dourado

Prata

Bord6

Bord6

Bord6

Branca

05 R$ �3.000,00
88 R$ 5.600,00

94 R$ 10.500,00

97 'R$ 14.800,00

Gol MI 1.0 gas/2p/básico branca 98 R$ 12.800,00

KadeH GL 1.8 gas/lim/desm/aq/vd/trv cinza 96

Mondeo CLX 2.0 gas/4p/compl

Megane RXE 2.0 gas/4p/compl

97 R$ 19.500,00
00 R$ 24.800,00

verde

verde

Palio Fire EX 1.0 GNV/4p/limp/desem/aq vermelho 01 R$ 21.000,00

Parati 16V gas/4p/limp/desemb/aq
Uno Mille EX 4p

98 R$ 16.800,00

00 R$ 13.400,00

prata
verde

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

��:��a
azul
vermelha
cinza

2003
OJ� I, .1',2001

1999
1997
2004
2002
1987
1998
1998
2004
1988

�,i,.: :�, 2005
O

:1999

Gas

Gas
Gas

Gas

Oie
Gas
GNV

Gas

Alc

Gas

GNV

G
A
G
G
G
G
A
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
O
G
G
G
GIGNV
G
G
G

<,
Siena ELX
Palio ELX
Siena E�X
Corsa Wlnd

OI/OI
2005
2005

97/98
99/99
04/04
DO/OI
00/00
03/03
04/04
'05/05
05/05
97/97
05/05
04/04
05/05
05/05

cinza aq/dh/ve/le/ds/I.3 16V
cinza dh/ac/kil elelr/plnt.melal./I.O
cinza aC/dh/plnl.melal./1.3
praia aq/lp/le/pe/l.0
branco basico/l.0
cinza aq/ds/v.v/I.O
prela ac/dh/ve/le/al/re/2ab/rIVpe/abs/I.6
branco aC/dh/ve/le/al/rll/2ab/re/pe/abs/I.6
vermelho aC/dh/4ablve/le/re/lp/ds/bc/rll/pe/cIl/2.0 16V
azul basico/I.O

'

praia aq/lp/ds/I.O
vermelho 1.0
branco aq/ds/lp/aVpll
praia aC/dh/ve/le/ds/ln/al/p.mel+ gnv
praia aq/aVds/lp/v.v/personalizado
vermelho kil visibilidade + pinl. Mel.
cinza aC/dh/ve/le/pinl.mel'

Focus Sedan • completo praia
Focus Hatch 1.8 completo praia
Fiesta Gl cl opc + roda branco
Flesta Ctass OH + trio praia
Flesta Gl cl opc branco
Cou"ler AR Cond + OH praia
Flesta 4p clopc prata
Ka verm

Ka limp+des+trlo azul
Flesta verm

Escort SW completo verm

Corsa Sedan Ctasslc prata
Corsa Hatch c/ triOHoda preto
Corsa 1.6 4p clopc branco
Corsa Sedao mod novo· branco
Corsa Mlllentum Sedan verde
Corsa Sedao branco
Vectra GL completo ' prata
Corsa Sedao prata
Astra GL completo azul
SlIverado OLX AR+OH+TURBObranca
Corsa Super 4p branca
Corsa Wind verm

4 Gol Completo 16v • Power
3 Gol Sport OH + AR
2 Parati Sumer completa
2 Gol 16v • completo
1 Gol Plus 4p
O Gol Plus AR + OH
o
99
98
98
98
97
98
3
3
2
2
2
1
O
o
99
97
97
94

Got Speciat
Got Mi 4p
Gol plus
Got CL 1.6
Palio Fire 4p kit + AC
Palio Weekend OH + Trio
Palio ELX OH + Trio + Roda
Palio Weekend Adv. compt.
Palio ELX 500a. OH+Trio
Palio EOX compteto
Uno EP Trio
Uno Eletronic
Cllo Sedan cl OH + Trio
Scenlc Allzé Compteta
Scenlc RXE 1.6· completa
Clio RT 1.6 - completo
Scenlc RT 1.6 - completa
Scenic RT 1.6 - completa

verm

verm

cinza
dourado

prata
cinza
branco
azut

prata
prata
cinza
verm

verde
verde

prata
cinza
verde

prata
preta
cinza

preto
azul
verde

I

.J

CIVEL Com. de Veículos
Rua Bernardo i)ornbusch, 881 275-3300

em frente Ia Caraguá 9909-1209

Siena 1.0 16V ELX compl
Gas 1: Santana 2000 MI oomp br.noa

prata 02 GNV 1 Marea ELX compl verdi

branco 02 GNV � Vectra GlS compl branaa

branco 01 Gas � Vectra Gl compl branaa

� Tempra HLX comp br.naa
Suzukl Intruder 1400Cc preta 01 Gas ii Gol 1.6 4p comp br.naa

amarela 01 Gas I Omega GlX 2.2 compl br.naa
branco 00 GNV I Ftesta 1.0 4p brlnoo
branco 00 GNV � Palio 4P EO 1.0 bordO

:�
prata 00 Gas i Escort SW compl olnl'

vermelho 99 Gas t Omega CO 4.1 oompl preto
branco 99 Gas I Omaga DlS 2.2 oompl olnl'

Grand Btazer OLX TB prata 99 Ole J Atia 164 comp Ilul
Grand Btazer OLX 4.1 branca 99 Ole I Tipo 1.6 le 4p compl prata

branco 99 GNV I Escorl Hobby 1.0 Pllto
cinza 98 GNV � L200 4x4 CD, .Iul

GNV ,1 Cllo 4p RT 1.6 oomp

2001 R$ 23.000,00

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

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

Peugeot 306 SX compl + couro R$ 11.500,001997

Palio EDX 2p vd/trv R$ 11.500,001997

Rua�rel.Waldemar
Grubba, 3727
Bairro Vieiras

Rural Willls 6cc p/ colecionador
Fl000 XLT compl
Gol Boia 1.01
Renaul! CUo RL 1.6
Gol CL 1.6
Para!i CL 1.6
Palio ED 1.0
Eugeo! 306 1.6 compl
Uno 1.3 S

RS a.ooo,OO
RS al.ooo,OO
RS 11.aOO,Oo
RS 8.aOO,OO
RS a.aoo,OO
RS a.aoo,oo
RS 10.aOO,oo
RS 1a.aOO,oo
RS 4.700,00
RS 8.700,00
RS a.aoo,oo
RS 7.aOO,Oo
RS a.aoo,oo
RS 7.aOO,Oo
RS UOO,OO
RS 8.800,00
RS 1.100,00
RS 7.100,00
RS MOO,OO
R' 4.100,00

70
98
96
96
94
89
98
95
88

Escor! GL 1.8 compl 94
Escor! L 1.6 alc 93
Escor! ll.6 92
Escor! GL 1.6 84
Kadett SL 1.8 92
Chevetté SE 1.6 alc 87
Monza GL 4p cl trio ,ele!r 94
Del Rey 1.6 51 entrada 24xR$ 209.00 85
Tipo 1.6 IE 300.00 + 36x R$ 328.00 95
Fusca 73
CG TI!an KS 04

II III
I' INV
I' GNV
II GNV

II a..

II aNV
II Gil
17 a••

17. Gil

I. ONV

I. ONV

•• ONV

14 011

14

18
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6 CORREIO DO POVO

NOVOS ACESSÓRIOS PARA PERSONALISAR SEU FOX

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

o alto espírito de inovação está

presente no kit de

personalização para Fox.

Com design avanç,ado que
oferece visual esportivo,
robusto, deixando-o com

aparência de off-road.

"

Prol. De Caçamba pi Pick-up

Bagageiro pi cargas

Tapete em alumínio

VENHA CONHECER ESTAS NOVIDADES!

Santo Antonio

Capota de fibra

* Capota Marítima
* Estribos

.

* Parachoque de Impulsão
* Grade Protetora
* Faróis AuxiUares
* Bagageiro
,* Santo Antonio
* Protetor de Caçamba
* Engate pI Reboque
* Calha de Chuva
* Alargador de Pára-lama
* Protetor de Cárter

Escapamentos

FUSCA - Vende-se, branco,
81. R$ 3.200,00. Tr: 9979-
0394. BIZ - Vende-se, preta. Tr: CITROEN - Vende-se, 97, 4 PAMPA - Vende-se, 4X·�4"370-6525.

pts. cornpl. modo Novo. Tr: licenciada. R$ 3.500,00:
370-3574. Tr: 372-1274.

__I

" VENDE-SE - Rodas 15°.

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

8809-3544.
FUSCA - Vende-se, 73. Tr:
370-8526.

FUSCA - Vende-se, 84. R$
3.300,00. Tr: 370-5577.

FUSCA - Vende-se, 72. R$ AUTOCROSS - Vende-se,
2.500,00. Tr: 9164-5059. estilo gaiola, c/ Ap, à ale. Tr:

373-0489.
FUSCA - Vende-se, 82, c/
som. R$ 3.600,00. Tr: BIZ - Vende-se, 03, c/
9�79-0605. partida, preta, c/ garantia.

R$ 4.500,00. Tr: 8802-
3150.

Maio de 2005
.

---....

EUMAR TURISMO
Tr: 273-5467 / 9104-9365

Transporte Escolar
* Fretamento
* Viagens
* Faculdade
* Atende Empresas

." .

.

"

Tr: 273-6145 / 9122-8021t
Tr: 9969-4207. 4112.

GOL - Vende-se, 1.8.
cornpl. branco, 97. Tr: BIZ - Vende-se, 03, c/
9936-1304. p a r t i da, p r e ta. R $ CLASSE 160 - Vende-se, PEUGEOUT _ Ven4.500,00. Tr: 8802-3150. 99. cornpl. Tr: 370-6309. cornpl. azul. R$11.5GOL - Vende-se, Special. Tr: 370-3574.
02.Tr:370-4810. CIVIC - Vende-se, Honda. CLlO _ Vende-se, 1.0, 16V.

99. Tr: 379-1790 ou 9112-
3138.

c/ AR. TE. AL. 4 pt. R$
GOL - Vende-se, 1.0. 04. 23.000,00. Tr: 275-6195.
cinza. Tr: 275-1230.

CG - Compra-se, 90 á 97, COMPRA-SE _ Gol, corsa
GOL - Vende-se, GLI, 95. ou estrada 97/98. Tr: 372- ou palio. 96 à 98
prata, 1.8. R$ 11.600,00. 15800u9995-1418. (particular). à vista. Tr:
Tr: 275-6720. 372-2907.

CG - Vende-se, Titan, 125,
GOlF - Vende-se, prata, c/ 01, c/ partida, vinho. R$ COMPRA-SE _ Uno. à vista.
AR, DH, TE. Tr: 9121-,4181. 3.700,00. Tr: 9973-0367. Tr: 8405-9888.

lOGUS - Vende-se, 93. R$ CG - Compra-se, titan, 125, FIT HONDA _ Vende-se, 04,
3.000,00 + financ. Tr: à vista. 03/02.Tr 9123- cornpl. Tr: 371-3898 ou
372-3575. 3246. 376-0359.

PASSAT - Vende-se, 82. R$ DT180 - Vende-se, p/ trilha, F200 - Vende-se, c/ baú.
1.800,00. Tr: 370-1823. equipamento cornpl, R$ 85/86, vermo Tr: 370-2274.

2.000,00. Tr: 371-9992.

SCENIC - Vende-se, �»':I,
compl. Tr: 370-3574,��,<�1
SCENIC - Vende-se,1R-'XP!
99/00, branco, GNV. RS
30.500,00. Tr: 9973-4�Ojjlll

IG;�sr'J�

PASSAT - Vende-se, 80,
branco. Tr: 273-1140.

VAN - Vende-se, 1s'1�ni!íe<:
KIAS CLAROS - Vende-se, 01.compl. 15 lugares. RiHONDA 150 - Vende-se, 98. R$ 16.500,00. Tr: 376- 65.000,00. Tr: 275-19&�A%04, ou traca-se. Tr: 376-

3225.PUMA - Vende-se, GTS,
80, conversível. R$
7.000,00. Tr: 9933-6533. MAX SUNDOW - Vende-se,

04. Tr: 371-7918.

,

TODA LINHA DE ACESSORIOS
,

PICK-UP E AUTOMOVEI,S SANTANA - Vende-se, 85, à
ale. Tr: 370-3574. MOTO - Vende-se, p/trilha.

Tr: 9909-6263.
SANTANA - Vende-se, 93,
4 pts, Tr: 9924-7696. SHADOW 600 - Vende-se,

02. R$ 21,000,00. Tr:

SANTANA - Vende-se, 88, 9979-9188,

DH. TE, VE, R$ 5,500,00.
Tr: 275-3633. SUNDOW - Vende-se, 50c.

vermo 98, Tr: 370-4880.
VARIANT - Vende-se, 70,
original, relíquia p/ coleção TWISTER - Vende-se;
e exposição. Tr: 371-8678 preta, 04/04. R$ 8.900,00.
ou 9993-5946. Tr: 370-2100 ou 9609-

4808.
VOYAGE - Vende-se, 1.6, à
ale. GLS: Tr: 370-5755. TWISTER - Vende-se. R$

7.600,00. Tr: 372-3260,

XR 200-Vende-se, 01,
preta. R$ 5.300,00. Tr:
371-9992.

APARElHO-Vende-se, de
CD p/ carro, R$ 250,00,Tr:

XTZ - Vende-se, 125, 03.

9136-0078,
. azul. R$ 5.300,00, Tr:

9118-1132.

. ASSUME-SE - Finan-
YBR _ Vende-se, 03. R$ciamento de carro ou

moto. Tr: 9924-7696 4.000,00, Tr: 376-1116,

YBR - Vende-se, 125, 02.
CAIXA-Vende-se, de

Tr: 371-1335 ou 9953-
F1000, à diesel. R$ 1446.
1.900,00. Tr: 374-1117.

PNEUS - Vende-se, 5 p/
fusca c/ radas originais. Tr:
275-6720.

ALFA ROMEU - Vende-se,
VENDE-SE - Par de 6 9, 95. Tr: 275-4081.

Bravox, sub 250 RMS, c/
ex. selada, R$ 350,00. Tr: AUDI - Vende-se, A3, 99,
275-3658. prata, 2 pt. R$ 33,900,00,

Yéícul�os

370-3015

Corsa Sedan 99
Aq AIOs Te RII Pe

Temos o melhor preço e

todas as taxas de mercado
Clio Autentic Aq

Os Ip OK

"'U-tiliz-e-se-u-�G-IS-Pa-raI-mó-ye-is,A-ut-om-óy-eis-,M-oto-se-Ce-m-inh"""6et'i�:'
Na Praia, Ci�a�e ou Cam�,

e Sa:a do Aluguel! Reforma ou Conslru�es.
E lambém �ara Capitalizer sua Em�resa.

Ka Basico
2004

Fiesta Personalite Aq
Dt Lt 2005

Picasso Exclusive
2003

Palio Fire 2P Aq Os
Lp Kit Trofeu OK

Creditos
R$10.000,00
R$20,000,00
R$28,000,00
R$39,700,00
R$56,000,00

Parcelas
R$ 124,00
R$ 224.00;:
R$ 310,00'
R$ 430,00'1'
R$ 620,00

De10a120mil
parcelas a partir de RS 110,00 mensais

"',t

SPONCHIADO

.',
/'

II
r
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,I/Iaio de 2005 CORREIO DO POVO 1

BICICLETA - Vende-se, 18 refeição infantil.
M. R$ 150,00. Tr: 8421- 110,00. Tr: 370-1856.
3541.

R$ CARROÇA - Vende-se, pi I COMPRA-SE - Aparelho de FOGÃO - Vende-se, nOO. R$ GELADEIRA - Vende-se, conicaleira, pi repasse de cromado. Tr: 9166-8266.
cavalo.R$ 300,00. Tr: 376- vapor. Tr: 374-1163. 230,00. Tr: 376-0413. 280L. R$ 150,00. Tr: 376- fios. Tr: 275-1642.
0269. . 0819.

TECLADO - Vende-se,
CTK, Cássio, 100 tons. Tr:

PEDALEIRA - Vende-se, pi 8414-2608.

guitarra. R$ 300,00. Tr:
376-0413.

CÃO - Corrnra-se, pintcher,
BICICLETA - Vende-se, fêmea, filhote. Tr: 370-
fem. 18 m. R$ 150,00. Tr: 4461.
9121-7994..

'

)I -; \

li AERQM'pDELO - Vende-se,
i' treinador, cl motor ABC. Tr:
� 9979;9078.

f'C{
1: APARELHO - Vende-se, de
a, abdominal. Tr: 371-3459.

MÁQUINA - Vende-se, de
costura Singer. Tr: 9146�
2794.

CARROÇA - Vende-se, pi 2
cavalos. R$ 200,00. Tr:
376-0269.

COMPRESSOR - Vende- FOGÃO - Vende-se. Tr:
se, de ar, industrial, 370-3391. GELADEIRA - Vende-se,
reservatório pi 200L. R$

I

duplex, R$ 580,00. Tr:
2.200,00. Tr: 376-1955.

.

FOGÃO - Vende-se, bege. 370-7192 ou 9911-6670.
R$1 OO,OO.Tr: 376-0819.

TECLADO - Vende-se,
Yamaha, digital. R$

PEDALEIRA - Vende-se, 1.500,00. Tr: 273-0779 .

vermo R$ 140,00. Tr: 376-
0413.

CÃO - Vende-se, filhote e

BICICLETA - Vende-se. mãe rotwailler. R$ 150,00. CARTA - Vende-se, de COMPRESSOR - Vende-
fem.Tr: 370-1856. Tr: 376-2744. crédito contemplada. R$ se, de AR. Tr: 370-8615 ou

61.500,00. Tr: 370-9619. 9184-8932.
FREEZER - Vende-se,
vertical, 280 L. cl 5
gavetas. R$ 550,00. Tr:
9973-6685.

GELADEIRA - Vende-se,
duplex, cônsul. R$ 350,00.
Tr: 273-6364.

MÁQUINA - Vende-se,
fotográfica. Tr: 9111-
9900.

TECLADO - Vende-se,
Yamaha. Tr: 370-7002.

BICICLETA - Vende-se. CÃO - Vende-se, Boxer,
masco Tr: 370-1856. filhote. Tr: 8804-9775. LAVADOURA - Vende-se,

Enxuta. Tr: 371-3459.

PIA - Vende-se, em granito,
MESA - Vende-se, de parte de cima com cuba. Tr: TíTULO - Vende-se, do
sinuca. Tr: 276-3456. 371-5270. Acaraí. R$ 250,00. Tr: 371-

8082.
BICICLETA - Vende-se. R$
130,00. Tr: 9909-6263.

CARTCROSS - Compra-se, CONSÓRCIO - Vende-se,
cl motor 2 ou 4 tempos. Tr: 35x pagas + 24 x. Tr: 376-

CAIXA - Vende-se, MDF, cl 374-1117.' 3557.
2 sub, Bravox. R$ 480,00.
Tr: 276-0476.

MODEM ADSL - Vende-se, PORTA - Ve n d e - 5 e,
novo, na cx. R$ 280,00. Tr: sanfonada. Tr: 371-5829.
8802-3150.

APisELHO - Vende-se,

or�êdico. Tr: 275-3340.
4��,

MitRA - Vende-se, de

, pa�,(jB, 3m .. Tr: 275-1642.

As;i�DEIRA - Vende-sé, de
.

fr��b; Tr: 371-}879.
�;�,

BICICLETA - Vende-se,
masco Tr: 8421-3541.

- Vende-se, 2'
O. e carregador

II de�!1lesa. R$ 50,00. Tr:

99'1!,0078.
-

CASINHA - Vende-se, de

boneca Tr: 276-8636.

FREEZER - Vende-se,
vertical, 280L. c/5 gavetas.

CORTADEIRA - Vende-se, Tr: 9973-6685.
de arroz. Tr: 376-0269.

LAVA JATO - Vende-se, cl
água quente. Tr: 372-
3655.

CELULAR - Vende-se,
Siemens, A52, novo. Tr:
8413-0791.

GAITA - Vende-se, vermo

CROSSOVER - Vende-se, 80. R$ 950,00. Tr: 9902-
Sounstream. R$ 250,00. 5259.
Tr: 9975-0078.

MADEIRA - Vende-se, pi
fazer rancho ou choupana.
Tr: 9146-2794.

MOTOBOMBA - Vende-se,
I CV, pi poço. Tr: 372-
4955.

MOTOCA - Vende-se, e

cadeirinha infantil. R$
60,00. Tr: 276-3866.BICICLETA - Vende-se,

tropical. R$ 150,00. Tr:
371-971'7.

•

CARRETINHA - Vende-se,
trucada, 00, pi 2000 kg. Tr: CELULAR - Vende-se, LG,
370-5015. cl carregador. R$ 50,00. Tr:

9104-7806.

GARELLI - Vende-se, 90.
D V D - Ve n d e - 5 e. R$ 550,00. Tr: 371-7341. MÁQUINA - Vende-sé, de
R$200,00. Tr: 9133-7523. costura. Tr: 370-7002.

MÁQUINA - Vende-se,
overlok. Tr: 370-7002.

BICICLETA - Troca-se, 2

por filhte de York-shire, pi CAMERA - Vende-se,
criança. Tr: 275-1479. digital. R$ 350,00. Tr:

9915-9749.

CARRINHO - Vende-se, de
cachorro-quente. R$

BRINQUEDOS - Compra- 2.50(J,oà. Tr: 9162-5719.
se, e aceita-se doação. Tr:
370-0987.

GARELLI - Vende-se. R$
D V D - Ve n de- 5 e, 250,00. Tr: 9162-5719.

CELULAR Vende-se Baby, Gradiente. R$ 300,00. Tr:
prata. R$100,OO. Tr: 9927- 9421-3541.

'

7342 ou 371-1970.

SOFÁ - Vende-se, jogo. R$ TV - Vende-se, 14"LG. Tr:
230,00. Tr: 275-1642. 275-1070.

ORATÓRIA - Vende-se, de
rnad. Tr: 371-9684.CARRINHO - Vende-se, de FITAS - Vende-se, de super

bebê, e cadeirinha pi carro. CHARRETE - Vende-se. R$ Nintendo. R$ 9,00 cada. Tr: GELADEIRA - Vende-se,
CADEIRA - Vende-se, de R$ 200,00. Tr: 273-5493. 600,00. Tr: 376-0269. • 370·7315. seminova. Tr: 370-3391.

(47) 273-0888 - Jaraguá do Sul

') ,

• Tela colorida
* Agenda telefônica com 200 posições

de memória no TIMChip
+ 300 posições de memória no

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

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

Java
* Alerta vibratório, calendário,

calculadora corri conversor de taxas,
cronômetro, despertador e relógio'

R$ 499,00 á vista ou

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

BATERIA - Vende-se,
a eletr.ônica. Tr: 276-3456.

l ��'

BICICLETA - Vende-se, R$

15r,00. Tr: 371-9717.
,

i .'e
"
,

* Tela colorida
l* 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

se - Em frente ao Bradesco

*Tela colorida
*Agenda telefônica com 200

posições de memória no TIMChip
+ 300 posições de memória no

telefone

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

cronômetro, calculadora e relógio

R$ 399,00
á vista ou

1 + 5x R$ 66,50
NO PLANO

, MEU SONHO

MULETAS - Vende-se, o

par. Tr: 275-3340.
GATO - Vende-se, persa, cl
pedigree. Tr: 371-7341. MANEQUIM - Vende-se, 2

tem. Tr: 275-1642.

MÁQUINA - Vende-se,

SOM - Vende-se, pi VENDE-SE - Vários

conjunto, cl I O ex, 2 mesas, utencílios domésticos. Tr:
PATINETE - Vende-se, 5 potência. Tr: 370-4461. 370-3391.

REVENDA:'

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

memória no TIMChip + _50 posições
de memória no aparelho
* Melodias personalizáveis

*, Data e Hora
* Lanterna integrada

* Jogos
* Despertador e Alerta vibratório

o

�
i
Iii
CI
i!!5

f
!
cc:

f
CI.I
o
CI
::;
.<
>

8,
SONY P41 f

"

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

R$148,00
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 compra de um celular, ganhe uma assinatura mensal do Jornal CORREIO DO POVO. Caso seja assinante indique para um, amigo.
-"
\ Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
-

I

OSA DE SERVI

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

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

Fone: 310-6261
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

Bairro Nova Brasília - Jarsguá do Sul - se

Antiga Ane laje

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

Centro de Formação de Condutores
- 1 a Habilitação

- Alteração de categoria
- Renovação

- Carteira provlsória
- Segunda via

Sua habilitação .

Fone (47) 374-0548 - autounica@pop.com.br
com maior rapidez Rua: Mal. Castelo Branco, 1889 - Schroeder-SC

VIA
OMICA

! ENCANADOR E ELETRECISTA
I

REfRIGERAÇÕES
Consertos e Reformas

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

Condicionado, etc.

Augusto Flor
Técnico

9975-0045
Rua: Guilherme Cristiano Wackerhagen, nO 340 - Sala 01 "Ed.

Cassimiro Vila Nova - Jaraguá do Sul/SC - Fone: (47) 370·724�

, Consulte nossas aferias 275-2124
Tr: 275-0690 cl Bruno ou 9917-9859

Rua Gumercindo da Silva, 616 • Centro

• CAUSAS CíVEIS' FAMíLIA' DIREITO DE PROPRIEDAD�

• COB,RANÇAS • DIREITO BANCÁRIO E EMPRESARIAL

• CRIMINAL • CRIMES DE SONEGAÇÁO FISCAL

• ADVOCACIA EM GERAL

LUC/ANE MORTAR! ZECH/N/
OABISC 17.579-B

KAR/NA GUIO/ VALVEROE
OABISC 18.114

ZANGHELINI

276-1417

: ':. TRAGA _!:STE ANÚNCIO E_
. GANHE BONUS ,NA LOCAÇA0
R. Procópio Gomes de Oliveira, 1232 - sI2

TERCEIRIZAÇÃO SERViÇOS FRESA E TORNO

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

Jaraguá do sul sc

-
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA

PARA CORTADORES DE GRAMA
ELÉTRICOS E A GASOLINA.

LÂMINAS PARA CORTADORES DE GRAMA
NACIONAIS E IMPORTADOS.
CONCERTOS E VENDAS DE

BETONEIRAS NOVAS E USAOAS EM GERAL.

Rua Max Whilhem, 7B6C
372-0064/275-2671 ou 9973-9680/ 8406-3605

376-2372
DISK ÁGUA

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

Móveis Usados

FIGUEIRA
MÓVEIS NOVOS E USADOS
Compramos seu móvel, pagamos á vísta

370-3141
Rua José Teodoro Ribeiro, 1365

Ilha da Figueira - Próx, Posto Pérola

.TIRRAPlARAGIM acompanhantes
R� de Pedras e Cometo

.

".,

(ompactadores de )010
.

Servi�os com Retroescavadeiras

Co�caíão deTubos de Concreto Tratores e tsteiras

Rem�ão de Rocnas Caminnões Basculantes

Drenagem Compressores de f.J

. Pavimenta�o ci lajotas loteamentos -completos

R: \VIgando 'vlenslin . Bar lendi 275·1101/9104·2393

Com belas garotas a sua disposição
com meninas novas

Karine - Loira, seios grandes e sex

Sabrina - Loira, estilo nínfeta
-

Paty - Mulata, bumbum grande
Bruno - Atraente

Milene - Morena clara
Naiane - Morena clara estilo mulherão

Rafael- para homens de bom gosto - 9134-774!
j

La!. Wollgang Weege, sinO à 1500 mls. do Parque Malwee - Jar�guá do Sul - se

IJA Bar da� Amjga�
A cada encontro uma nova emoção

9164-1432

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO 9Maio de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais

VACA - Vende-se. R$ Tr: 9108-4986.

400,00. Tr: 370-1229. COMUNICADO BABÁ - Ofereço-me, pi
Jaraguá 99. Tr: 371-7860. MANICURE - Ofereço-me,

VENDE-SE - Mercadorias Foram furtados dois à domicilio, unhas
CABELEREIRA - Ofereço- decoradas: ct exp. Tr:

de noivas compl. Tr. 371-
talões de cheques do me, e manicure à 9185-1109.

7969 domicílio. Tr: 370-4556.

ENDE-SE - Motoca e Banco HSBC conta MANICURE - Ofereço-me,
CONSTRUTOR CIVIL - pi limpeza de pele, eV

deirínha pi bicicleta

corrente 0645-1910230, Ofereço-me. Tr: 370-4556. pedicure. Tr: 376-2698.�n�antil. R$ 60,00. Tr: 276-

3866
com as folhas números

DIARISTA - Ofereço-me, pi PEDREIRO - Ofereço-me, e
trabalhar. Tr: 9909-0457. carpinteiro. cl referência.

VENDE-SE - Motor moto

640781 a 640820.
Tr: 370-4556.

bomba, 1000CV, novo.
Tr: DIARISTA - Ofereço-me.

9146-2794. Tr: 370-5536. PROFESSORA - Ofereço-
me, de pré 4° à série. cl

VENDE-SE -Trajes sociais,

COMUNICADO
DIARISTA - Ofereço-me, cl experiência. Tr: 276-0340.

casamentos e uniformes pi referência. Tr: 371-6683.

empresa. Tr: 371-7606. R EP R E SENTA NTE -

Foram extraviados dois MANICURE - Ofereço-me, Ofereço-me, ou motorista.

VESTIDO - Vende-se, de à domicilio, cl experiência. Tr: 372-0066.

prenda. R$ 70,00, verde cl talões de Cheques do
branco e armação R$

30,00. Tr 371-5270 (á Banco HSBC conta INDÚSTRIA QUíMICA DIPIL
noite).

VESTIDO - Vende-se, 2 de corrente 0645-128627, Está selecionando auxiliar
I' prenda, cl armação. R$ com as folhas números de produção do sexo

90,00 cada. Tr: 371-3509.

VIDEO - Vende-se, 634281 a 634320. masculino p/ trabalhar em
cassete. R$ 200,00. Tr: Massaranduba. A empresa
376-2926. Profissional na área de oferece, assistência médica
VIDEO - Vende-se, fonoaudiologia ou terapia

odontológica, transporte.pi dividir clínica. Tr 371-
cassete. cl controle. R$ 3505.
250,00. Tr: 371-7060. Canditados interessados

REPOSITOR - Precisa-se,
ligar para 372-0243VIDEO - Vende-se, p/ supermercado. Tr: 275-

cassete. R$ 150,00. Tr: 3114.
376-0413

VENDEDOR - Precisa-se, ABANDONO DE EMPREGOVINIL - Vende-se, pi externo, masco Tr: 275-

piscina 8m x4 m. R$ BABÁ - Precisa-se, pi meio
2042.

De conformidade com o artigo 482 da2.000,00. Tr: 276-0397
período. Tr: 9973-5404.

após20h. - CTL letra I, informamos que a

VIOLÃO - Compra-se. Tr:
FREZADOR - Precisa-se, cl

, funcionária TANIA MARA ROSA,
experiência. Tr: 371-2666. portadora do CPS 23.348 série 029 SC,9155-8144 ou 371-4143. AUXILIAR - Ofereço-me,
PEDREIRO - Precisa-se, e de produção. Tr: 275-0230. CPF 050.861.929-78 RG 4.544.514-1

VIOLÃO - Vende-se, servente. Tr: 372-3214. que deverá comparecer na EMPRESA
elétrico. R$ 300,00. Tr: BABÁ - Ofereço-me, pi BACK SERViÇOS ESPECIALIZADOS376-0413. PINTOR - Precisa-se, pi cobrir folga aos domingos. LTDA CNPJ 75.285.965/0008-43. O nãogalpão, cl 150.000.00. m2. Tr: 8408-9681.
WAlITA - Vende-se, Tr: 373-0422. comparecimento até 18/05/2005
Máster, seminova. Tr: BABÁ - Ofereço-me. Tr: caracteriza abandono de emprego.9969-4207. PROCURA-SE 9139-6939.

EmBRlRGEnS
• A MAIS COMPLETA

Atendime�o personalizado
Entrega gratuíta

Atend·emos atacado e varejo

�RÀ�\LIMPEZA

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1475
Jaraguá do Sul/SC -

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NEKI CONFECÇÕES LTDA
Rua Germano Muller, 215/ Schroeder - se

Necessita para admissão imediata:

COORDENADOR DE VENDAS

Requisitos:

Experiência em vendas

Disponibilidade para viagens
Habilitação

2° Grau Completo (mínimo)
Noções básicas em Informática

Idade entre 25 a 40 anos.

ESTILISTA

Requisitos:
Graduação ria área

Disponibilidade para viagens
Experiência 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.

senac ÓTIMO NO SEU CURRICULO

(.47) 275;...8400

PROGRAMAÇÃO
GESTÃO E COMÉRCIO

CURSOS CARGA HORÁRIA DATA DIAS HORÁRIO Á VISTA PARCELADO

Vendas Internacionais 150 horas 13/05 a 08/10 6' e sáb 18h às 22h;8h às 12h 1 + 5 R$150,00

Qualificação em Secretariado 140 horas 16/05 a 10/08 2' a 4' 19h às 22h R$ 520,00 1 + 3 R$130,oo

Neurolingüistica em Vendas 12 horas 30/05 a 02/06 2' a 5' 19h às 22h R$180,00 1 + 1 R$ 95,00

Técnicas de Negociação 12 horas 06/06 a 10/06 2' a 5' 19h às 22h R$150,00 1 + 1 R$ 80,00

Relacionamento com Qualidade e Motivação12 horas 13/06 a 17/06 2' a 5' 19h às 22h R$120,00 1 + 1 R$ 65,00

Oratória Avançada 15 horas 27/06 a 01/07 2' a 6' 19h às 22h R$165,00 1 + 1 R$ 85,00

Uso Eficaz do Telefone e do telemarketing 12 horas 04/07 a 07/07 2' a 5' 19h às 22h R$110,00 1 + 1 R$ 60,00

Técnicas de Vendas 15 horas 11/07 a 15/07 2' a 6' 1 9h às 22h R$140,00 1 + 1 R$ 75,00

Matemática Financeira com Utilização do Excel16 horas 18/07 a 22/07 2' a 6' 19hàs22h R$140,00 1 + 1 R$ 75,00

Reuniões Produtivas 15 horas 22/08 a 26/08 2' a 6' 19h às 22h R$125,00 1 + 1 R$ 65,00

TÉCNICOS

Técnico em Alimentos 1.500 horas 01/08/05 a 2006 2' a 5' 19h às 22h 1 + 25 R$ 220,00

Técnico em Comércio Exterior 820 horas 30/05 a 206 2' a 5' 19h às 22h 1 + 17 R$195,00

Técnico em Enfermagem 1.800 horas Julho 2' a 5' 8h às 11 h 1 + 30 R$ 240,00

INFORMÁTICA

Designer Gráfico 90 horas 14/05 a 29/10 sáb 8h às 12h 1 + 4 R$190,00

Linux 48 horas 18/06 a 10/09 sáb 13h às 17h 1 + 2 R$115,00

Operador de Microcomputador 70 horas Maio 3' e 5' 8h30 às 11 h30 1 + 3 R$124,00

l'A/CODItAJlÇO- I:S. Rua dos Imigrantes, 310 Vila Rau
tvr: "\Ir".. c-»: E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br

�.:. PUBLICAÇÃO LEGAL

PATRICIA TAVARES DA CUNHA MEllO ,>:,
Tabeliã Designada da Comarca dJ·.:·
Jaraguá do Sul, Estado de Santa>':
Catarina, na forma da Lei, etc. Faz sabei:;::
a todos quanto este editai, virem que sé·.�:"
acham neste Tabelionato para protest'â<:;
de Titulas contra: -:;.:.::

"
....)

�.:::.���
<"'�./EDITAL �;���,

I,' :::�i��:

SERVICOS AGRICOLAS SIMON0010084 - RUA AGUi��
CLARAS S/N -ILHA DA FI- NESTA; �:��

,."

.. '5i�:;
E, como os ditos devedores não foram encontrados o�,��g
recusaram a aceitar a devida intimação, faz por íntermédls dr'
presente Edital, para que os mesmos compareçam ntste·
Tabelionato na Rua Arthur Muller, na 78, no prazo da Lei, ,fim.,de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não Of�#� .

sob a pena de serem os referidos protestados na forma d�i.
Lei, etc. ;:

Jaragua do sul, 11 de Maio de 2005
lIton Hoffrnann - Tabelião Substituto

. EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AMA - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE JARAGUÁ DOsi
,

:.:�i:

Convocamos todos os nossos sócios contribuintes e sócios�;:
colaboradores para participarem da Assembléia Geral Ordináriá��
realizar-se no dia 24 de Maio (terça-feira), com início em priniér�

.

convocação, às 18:30 horas e em segunda e última convocaçãº
às 19:00 horas, na sede da AMA - Associação de Amigos dO;-,

Autista de Jaraguá do Sul, sito à rua: Expedicionário Gumerci�gQ
da Silva, na 370, com a seguinte ordem do dia: :f�:
1) Eleição da Diretoria para o biênio 2005/2007.
2) Outros assuntos de interesse da Entidade.

Jaraguá do Sul, 16 de maio de 2005.

Carla Haake Mayer
Presidente

TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

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

<'

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

Computadores
completos

- Periféricos
Gravador de CD
e Leitor de DVD

Maquinas
Dlqltals

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

Um micro por aluno

Suprimentos

.

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

confiraesta novidade.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Risoto de parmesão com ervas

Ingredientes:
5 xícaras de caldo de carne

1 maço de ervas amarrado
4 colheres (sopa) de azeite de oliva
3 colheres (sopa) de manteiga
1 cebola picada em pedaços bem pequenos
2 xícaras (chá) de arroz carnaroli ou arbóreo
10 ramos de salsinhas picados
30 folhas de sálvia picadas
1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado na hora
sal a gosto

Modo de Preparo:
Coloque numa panela o caldo de carne e o maço de ervas. Leve ao

fogo baixo por 5 minutos, ou até ferver. Retire do fogo e mantenha

aquecido. Coloque em uma outra panela (de ferro fundido ou de
fundo grosso) o azeite de oliva, a metade da manteiga e a cebola. Leve ao fogo e refogue, mexendo de vez em quando, até a

cebola ficar transparente. Junte o arroz sem lavar, a salsinha e a sálvia. Regue por 4 minutos, ou até os grãos ficarem brilhantes.
Adicione 1/2 xícara (chá) de caldo fervente e deixe cozinhar,mexendo sem parar, limpando o fundo e as laterais da panela, até
não ter mais líquido.Vá adicionando o caldo fervente quantas vezes for necessário, até o arroz ficar "ai dente". Prove o arroz

depois de 15 minutos de cozimento. O risota estará pronto quando o grão ficar macio e firme, e a preparação úmida e sem

caldo. No final, misture o queijo, a manteiga restante, acerte o sal e retire do fogo. Sirva depois de 3 minutos.

Ingredientes:
1 queijo-de-minas curado médio
1 pimenta dedo-de-moça
2 colheres (sopa) de ervas desidratadas (salsinha, alecrim, manjerona)
3 e 1/2 xícaras (chá) de azeite de oliva

IQôeijo-de-minas com azeite de oliva

Em breve
RECANTO DO CARLINHOS
Servindo diariamente almoço

e a noite petisco.
Encomendas para almoço
e jantar para entrega acima

de 20 pessoas.
Tr: 371·9341

Modo de Preparo:
Descasque o queijo e corte-o em cubos pequenos. Lave a pimenta e

Seque-a com toalha de papel. Acomode o queijo num vidro bem limpo e seco, com

capacidade para 2 litros. Junte a pimenta, as ervas e cubra com o azeite de oliva.
Guarde na geladeira. Sirva com pão, para acompanhar saladas ou para elaborar
sanduíches.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



112 CORREIO DO POVO Maio de 2005

387
,289 - SI. 01
á do Sul- se

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guilherme Weege, 50 - SL 406

Fone: 370 ... 1705
}!10nlatª.!ªnetunQ."Qnl.b(;:J�;;t�â do ?ul

ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

i, Receituário

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

275-3064
Rua José Emmendõerfer, 727

Nova Brasília - Jaraguá do sul/se

20% de DESCONTO
à vista ou cheque
Pré-datado

para 30 dãas,
Rua 25 de julho, 577 • Vila Nova

l'ARMACIA DE
\IIIANIPULAÇÃO

� �
Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua João PicaI/i, 110 - Centro

�HERBALIFE
PERCA PESO DEFINITIVAMENTE

O Peso e o corpo que

você sempre sonhou.

Programas projetados
individualmente.

Sem fome, sem stress,

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

reabi litá
clínica de

_ ()
fisioterapia�
Dr. Leonardo Lima Santos

CREFITO / lOa - 58151-f

(47) 8402-7741
Rua Guilherme Weege, nO 50, sala 802

Centro Médico Odontológico

� N

SAUDE Bc INFORMA AO
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