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SERViÇO DE TRÂNSITO

Saiba onde estão instalados os

controladores de velocidade
• PAGINA6

N° 5.141 I R$ 1,25

mínima: 17°,
• Sexta-feira
nublada com alguns

.............

: :.:.: períodos de melhoria

... e chuva aqualquer
,,,"1',,',,, hora do dia
,', ,'"

máxima:25° mínima: 15° Máxima:21°
• Quinta-feira
nublada com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora do dia

........................................
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o ALERTA DOS BAIXINHOS

Crianças botam o bloco na

rua contra os abusos sexuais
A promotora da Infância e

Juventude, Leda Hermann,
fez parte da "comissão de

(rente" das crianças de

quatro escolas de Jaraguá do
Sul que foram às ruas ontem

no Dia de Combate à Vio

lência e ao Abuso Sexual

..
Infanto-Juvenil. Meninos
como Bruno Alexandre
Mallmann (detalhe)
mostraram que estão

astapte afiados quando se

mm de saber quando
adem estar correndo

• PAGINA4

uis Fernando
. , .

Ja conseguiu

campanha do Correio
ra ajudar o menino Luis
mando SeU (na foto com a

ãe), vítima de leptospirose,
e a primeira vitória ontem,
ando ele fez o exame de
sonância magnética. N�.

o (detalhe), a campanh�
ssegue... • PAGINA 5

NOVOS HORIZONTES

"Exporta.laraguá", em julho,
novidade para empresa local

Apoio para participar de feiras internacionais e treinamento

de micro e pequenos empresários para exportar são alguns
dos benefícios que Jaraguá do Sul recebeu ontem por ter sido
escolhida pelo Ministério do Desenvolvimento uma das dez
cidades brasileiras que serão sede do programa
ExportaCidade. O evento, com a presença da prefeita em

exercício, Rose Vasel, aconteceu em Campo Largo (PR). Ela
anunciou que o "ExportaJaraguá" deverá ser realizado em

julho. Agora, os empresários locais serão convocados através
de suas entidades para tomar parte do programa, que

promete mudaro perfil exportador da cidade.' • PAGINA 3
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DERROTA EM CASA

Carinhoso perde para o Palmitos

por 3xt no Estadual da ta Divisão

I ii

o time da Carinhoso (branco) recebeu ontem, no I
Wolfgarige Weege, o Palmitos e perdeu por 3xl. Os gols Ido time do Oeste foram marcados por Roque (dois de tiro
livre) e Renato. André, de penalti, descontou para o time I •

de Jaraguá do Sul. • PAGINA 7 I
PREFEITO EM BRASfLlA

Moacir consegue recursos para
ó esgoto em Três Rios do Sul

• PAGINA3

CHOPP E ALEGRIA

Saem, os nomes da Comissão

Organiz�dora da Schützenfest .'
' ,
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Padre conta o que passou em
.

J
.

.

quase três horas com assaltantes
• PÂ(iiNA,'S

INDlCA.DOR ECONÓMICO

371-4311
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Pequenos mártires
A violência contra crian

ças e adolescentes ultra

passou os limites da civi

lidade e está partindo para
a banalização do crime. Não
há um só dia em que a

imprensa não divulga um

caso de abuso ou expIa-
I
ração. A epidemia está sem

controle, exigindo das
autoridades e do conjunto
da sociedade ações efetivas
e eficazes de prevenção e

combate a essa praga., Para
chamar a. atenção � pro
blemática, ontem a Cu
radoria da Infância e

juventude do Ministério
Público de J araguá do Sul

promoveu passeata pelo
centro da cidade. Matéria

que o Correio do Povo traz

hoje na página 4.

Apesar de ser um fe
nômeno mundial - visível
pu não e de múltiplas causas

:- a violência contra me

fiares segue o ritmo cres

cente é perigoso. As suas

FRASES

conseqüências são devas
tadoras para as crianças e

adolescentes. Os traumas e

medos costumam perseguir
as vítimas por longo tempo,
destruindo, na maioria das
vezes, a história de vida
delas. E é ai que reside o

maior prej u iz o para a

sociedade. A violência
contra menores atinge os

muitos lares e instituições.
Quem agride exerce um

poder desproporcional a

seres que não têm chances
de se defender. O problema
é fruto de vários. fatores ese

.' manifesta de diversas
maneiras, além da agressão
física. A omissão, por

exemplo - pais que não

tratam os filhos com os

.... Os agressores de menores exercem

um poder desproporcional a seres que
não têm chances de se defender

responsáveis pelo futuro,
aqueles que comandarão os

destinos do país. A tristeza

maior é saber que 80% dos
casos têm origem no próprio
lar.

Todavia, diferente do

que se pensa, as desi

gualdades sociais não são

fatores determinantes da
violência doméstica. Ela não.
escolhe raça nem classe
social, está presente em

devidos cuidados, causan

do privações ess.enciais à

sua formação, como falta de
carinho, limpeza e alimen

tação adequada.
Em muitos casos, os

agressores foram também
v ít im as de violência na

infância ou na adoles
cente. O que pode servir

de tese para anáÍises ou

estudos, mas jamais para

justificar o ato. Para eles a

p un iç ão exemplar. Às
vítimas a atenção e o

conforto de braços cari

nhosos. Infelizmente, o

medo e as ameaças traba
lham na outra ponta,
impedindo as denúncias e

in cent ivand o a prática
hedionda da covardia. Em

pleno século 21, na era da

tecnologia, a violência

conspira contra a natureza

humana.

Ações promovidas pela
Curadoria da Infância e

Juventude merecem todos
os elogios. Mas é preciso
muito mais. É hora da
sociedade se mobilizar e

denunciar maus-tratos,
omissão e abusos de toda a

ordem cometida a estes

pequenos mártires. Caso

contrário, estaremos con

denados a conviver com a

violência diária que, com

certeza, se reproduzirá de
várias formas atingindo
todos indistintamente.

"Ouem tiver culpa no cartório que pague. Essa é a hora em que o Roberto Jefferson vai
saber 'quem é amigo dele e quem não é"

.

t, i?o pre�i9�we L��� I�n�.cio Lula da Silva ao líder do PTB, José Múcio, prestando solidariedade ao deputado Roberto Jefferson,
. .en�olvido r:tas ��ny�ci�?:d?;'propinoquy;(nQ� (arreios; ; ,j .
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I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

.

A ímportância do
Sarah para S. Catarina

Muita gente ligando para a coluna p�ra
perguntar detalhes e saber 'melhor o

que é o Hospital Sarah que será

instalado em Santa Catarina. O Sarah é
uma rede que tem referência mundial
na reabilitação de casos do aparelho
locomotor, como tetraplegia e

paraplegia. Ou casos graves de coluna,
como o que passou a senadora Ideli
Salvatti, que foi tratada numa das
unidades do Sarah de Brasília, onde
nasceu a rede. Hoje existem unidades
em Belo Horizonte, Rio de Janeiro,
Salvador, São Luize Fortaleza e está em

construção uma em Macapá (AM). Aqui
em Santa Catarina deve começar a

funcionarno segundo semestre do ano

que vem, numa área de 30 mil metros

quadrados, ainda a ser escolhida na

C�pital. O grande problema dos
doentes do aparelho locomotor das

regiões não atendidas pelo Sarah é

conseguir uma vaga para tratamento.

O� catarinenses, por exemplos,
encaminham o pedido à Secretaria da
Saúde e, como a procura é muito

grande, às vezes levam meses para ir a
Brasília.

PMOB se arma
<'

o PMDB agita Brasília nesta quinta-feira
para fazer seu recadastramento nacional,
em grande encontro, no Hotel Bonaparte. É
o partido com maior número de diretórios,
organizadoS em todos os municípios do
País. O governador Luiz Henrique, um dos
fundadores, confirmou presença. Uma ala
do partido está muito contente com a

decisão da Justiça Eleitoral do Rio tornando

inelegíveis por três anos Rosinha e

Anthony Garotinho. Resta saber se essa

ala tem um nome à altura para encabeçar
uma chapa à Presidência em 2006.

Era do tambor
A Brasil Telecom não toma jeito. Campeã de

reclamações dos Procons de todo o país, a
empresa que se diz do ramo de comunicações
é avessa a comunicar qualquer coisa. Agora,
por exemplo, você tem que discar um número

depois da operadora e do código de área para
algumas regiões, como o Sul do Paraná, por

I exemplo. Procurada para dar informações
sobre o assunto (é um serviço ao usuário), a
empresa, através de seus atendentes, se recusa

a passar até o telefone da assessoria de

imprensa. Como dizia Chacrinha, "quem não

se comunica, se estrumbica"

Primeiro casal
o qovernàdor Luiz Henrique e a primeira-dama do Estado, Ivete Appel da Silveira (foto),
rece-beram para jantar na Casa D'Agronômica o vice-ministro da Economia e Trabalho da
Polônia, Krzy:stzof Krytowski, e representantes de 21 empresas daquele país, que

I participaram ontem dó Fórum-Econômico Brasil-Polônia, na sede da Fiesc. E ontem à noite
o casal prestigiou a posse de José Ramos na presidência da CDL de Joinville, numa bela
"Noite Fenícia" na Expoville, que o Correio acompanhou e mostra na edição de amanhã.
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OPINIÃO

Uma reflexão sobre o l ,
11. I
",1 t

')!ji (
governo

É agradecido e com grande
satisfação que passamos, a partir
desta semana que transcorre, a nos
encontrar com os leitores e leitoras
deste conceituado jornal, por
intermédio desta coluna, onde

procuraremos comentar assuntos

de nossa realidade e cotídiano. i

Hoje prefeito da próspera
cidade de Jaraguá do Sul, sinto-me honrado de P�d�
continuar prestando um trabalho humanizado a estt

município, pois por 17 anos aqui clinicando como médico (

pediatra, pude, através

dest@ofício,conhecep'lj
,

necessidades da população, principalmente a mais caren
,

Ao completar o primeiro quadrimestre de nos

.governo, paramos para refletir e analisar nossa trajetória i

até este momento e vemos que nada foi em vão ou POI �

acaso: nossa experiência como vereador, de 1997 a 200J
nossa vivência no mandato anterior como vice prefeito i
período em que pudemos, aprofundar nosso conhecimento (

das necessidades de nosso município ) e, por fim, a! (

dificuldades de uma campanha limitada pela falta�; Q
recursos financeiros, mas vitoriosa porque contou com o j

\
.

recurso humano de que dispusemos, com a. confiança �u •
nosso povo depositou etn nós e, acima de tudo, porq�� "

c . /.
)_ j ri

lamas transparentes e smceros em nossos propósitos. .

Não me canso de repetir que fui um candid�tl �
privilegiado por ter como vice a pessoa de Rosemeill
Vasel; uma pessoa de grande dignidade como ser humano '

, corno.mulher possuidora de um intelecto invejável t
como política de grande visão e espírito prático. É esn ti

mulher que tenho a meu lado hoje na administração, ln'e R

apoiando, tomando decisões comigo e fazendo o diferenttill
como vice prefeita na história das prefeituras, pois é urtra e

. . c . / h / I� S
vice atuante e parceira, conrorrne la aviamos um

d1)11

compr�metido nos tempos de campanha. 01:, p
Hoje, ao fazermos este primeiro "balanço" de gove;U�

reafirmamos nosso firme compromisso com Jaraguá do :�gl a

Estamos sendo bem sucedidos em nosso início de jomad� e

embora todo início traga seus desafios, díficuldadés: c

obstáculos e embora tenhamos encontrado límitaçês
devido ao precário orçamento que nos foi deixado.. )

Acreditamos na garra e potencial de nosso povo
(sempre trabalhador e obstinado pelo sucesf8í,
acreditamos na capacidade e comprometimento de rt'o�sl c

.

� a

funcionalismo público com a administração e acredita��:
que, com -fé em Deus, seriedade de propósitos e wm
equipe atuante de que estamos cercadosr-contínuareng r

a fazer de Jaraguá do Sul uma referencia de cidª�l c

progressista e com um especial e devido embelezamenü

o prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreveíàl
quintas-feiras nesta coluna

Parabéns ao Correio do)" 1

,)'i0

Povo:
'í�J 1

"São 86 anos noticiando com fidedignidade 01

acontecimentos que fazem a história de Jaraguá do
- Sul. Tamanha longevidade e constância são digrtOI
de registro e de comemoração". uq:

')'.J1G
I

Vicente Donini�'Vice-Presidente do Sistema FIESt'
.

IOt
.li

,
�=.,(

Parabéns para vocês nestes 86 anos de muita informaç?,Oi
Valeu ....

José Maximo Stephani, Coordenador de Expedi�jd
. "iIIC

Quero dar meus Parabéns a equipe do Correio do Povo pel�
reportagem sobre o primeiro dia da "Lei Seca" nos postos: :

,1\1'

Prova de que não só de notícias ruins vive o jornalis��1
Rolf Botho Hermann, empresário

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_MOSAICO �MAuRrLloDEcARVALHO-------------------------�
, � Críticas
(I A críticas ao modelo de descen-

sl'lzação do governo Luiz Henrique'0,1 tra
,I; (PMDB) têm também outros compo-

s,� entes que não somente o político,

;aiaçãO das secretarias regionais ainda

'�..',a.'-.I.VO
de ataque da oposição, que as

;sam de serem apenas "cabides de

c, rego': Não é pra menos, a de

uá do Sul, por exemplo, tem 41

ionários - 35 lotados e seis

atados - e, neste dois anos, apenas

r-mediou' as ações de governo. As

visitas dos prefeitos a Florianópolis
continuam normalmente,

� Eleição
A Aguapé (Associação Guaramirense
de Preservação Ecológica) realiza no dia
25, a partir das 19 horas, na Escola
Almirante Tamandaré, eleição para
escolha da nova diretoria. O atual presi
dente,Jair José Pereira, revelou que não
pretende candidatar-se à reeleição.
Fundada em maio de 1989, a associação
trabalha na fiscalização, educação e

promoção de ações em defesa do meio
ambiente.

Todavia, apesar das leis e das ONGs

ambientais, a devastação continua em

ritmo acelerado.

� Altos e baixos
Os maiores críticos da administração
Lula são os esquerdistas, que gostariam
que o governo do PT implantasse o

socialismo no país.Têm razão de cobrar
coerência com o discurso repetido à
exaustão durante mais de 20 anos.

Mas é preciso admitir que, hoje, o Brasil
é mais respeitado e reconhecido no

mundo, com impacto direto nos

negócios. E ainda que não tenha

avançado nos projetos sociais, os

programas estão em andamento. Por
outro lado, as irregularidades começam
a pipocar.

� Rebate
A secretária Niura dos Santos rebateu
as críticas elencando os feitos da

secretaria. Repasse direto aos

municípios os recursos do transporte
escolar, do Fundef e para as ações de

saúde, e de RS 400 mil para a UTI do

Hospital São José, além de RS 3,6
milhões para viabilizar o hospital
regional.
"É uma secretaria enxuta que faz um

bom trabalho para a região'; defendeu,
informando que a reforma
administrativa excluiu 400 cargos
estaduais para a criação das secretarias.

� No ninho
Os tucanos de Jaraguá do Sul trabalham

para que o partido tenha apenas uma

única chapa - de consenso - na

convenção municipal de 19 de junho.
Por" enquanto, não há candidatos a

presidente, o partido elaborou uma lista
com 70 nomes para a composição do
diretório.
Por outro lado, a secretária Niura, dos
Santos não confirmou, mas também
não negou a possibilidade de
candidatar-se a deputado no ano que
vem. "Há um indicativo, Mas é muito
cedo para pensar em eleição'; desviou.

VIAGEM A BRASíLIA
:ico 0)1);

prefeito anuncia verbas federais
"

;��para ampliar a rede de esgoto
L 'e

i�oLINA TOMASELLI
:)1) ,,)

a?� ��lteu e Três Rios do

,Glf.te, RS 750 mil
om",

� j'ARAGUÁ DO SUL - Dentro de

tllê.fulJleses, a cidade deve receber

R}rl�,8 mil do Governo Federal

PH)�3f'() ampliação da rede de

e���FO no Bairro Três Rios do
Sul: Este foi um dos resultados
dwra'" , ,

di'os OIS primeiros las em que o

prefeito Moacir Bertoldi esteve
er\lJ'Brasília para participar de
aJH�hcias emMinistérios, onde
eS'thriatpresentando projetos e

cMblecendo programas do

le! Qeoorno Federál.

�
Ó prefeito esteve ontem na

�o FcIW,�a (Fundação Nacional de
�í, S�M», onde recebeua notícia

,,\ doe,a\l� o projeto para terminar a
'.JI.' clílL

[rr ampliação da rede de esgoto de
,

..,lO.if", ltes'Rios do Sul será reativado,
ItlWdendo a um pedido

�rfigt\kípio. Segundo Bertoldi, há
c�ela' de três anos a

íÓ aOfuri.lilis tração 'municipalr. recebeu a metade do recurso -

,; �� 1§8 mil- para o projeto, mas
I,: depois teve o pagamento
�I' s�nso pelo Governo Federal.

R�pre-sentantes da Funasa

informaram também que foi
aprOvado o projeto para

implantação da rede de esgoto

Nos dois primeiros dias das audiências nos Ministérios, prefeito já apresenta resultados

em Nereu Ramos e Três Rios do

Norte, bairros mais afastados da
cidade e, por isso mesmo, com

problemas de infra-estrutura"
exatamente como Três Rios do
Sul. "Agora só dependemos da

liberação do recurso pelo
Ministério das Cidades", disse
Bertoldi. O valor para o projeto é

de aproximadamente R$ 750 mil.
O prefeito e sua comitiva

também estiveram no Ministério
do Desenvolvimento Social e

Combate à Fome, onde

participaram de reunião com o

ministro Patrus Ananias, com o

,vice-presidente da República,

José Alencar, e com deputado
federal Valdemar Costa Neto, os
dois últimos do PL, partido de
Bertoldi. Lá, o prefeito recebeu a

informação de que o Governo
Federal pretende repassar a

"responsabilidade" das creches
diretamente para as secretarias

de Educação, assim como

acontecem com as escolas.
A situação dos dois hospitais

de Jaraguá do Sul, com problemas
de infra-estrutura, foi o tema

principal da - audiência no

Ministério da Saúde, na terça
feira. O prefeito disse que pediu
auxílio financeiro para a

revi talização das duas

instituições, que já estão sendo
feitas com doações de empresas
e com recursos estaduais e

municipais. No casei do Hospital
Jaraguá, Bertoldi disse que os

processos já estão mais

"adiantados" no Ministério, que
está analisando o projeto. J á o

Hospital Sã-o José deverá
encaminhar o projeto, chamado
Plano Diretor, para conseguir dar
entrada no pedido de recurso.

"Mas por enquanto os repasses
estão parados. Assim que retomar,
vamos agilizar' a liberação";
completou o prefeito.

comércio de armas de fogo e

munição em todo o território

nacional.
Relator do Estatuto do

Desarmamento, o deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh é um

militante histórico de Direitos
Humanos no Brasil e atualmente
é também integrante titular das
Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania (CClC) e

de Direitos Humanos e Minorias
na Câmara Federal. O EStatuto
do Desarmamento inclui a

realização de um referendo, no
primeiro domingo de outubro
deste ano, cuja pergunta a ser

respondida pela população
brasileira será: "O comércio de

armas de fogo e munição deve
ser proibido no Brasil?"

Uma pesquisa divulgada
pelo Ministério da Saúde
confirma que a campanha do
desarmamento PIQVOCOU uma

redução das internações
hospitalares causadas por arma
de fogo nos estados de São Paulo'

(7%) e Rio de Janeiro (10,5%).
Trata-se da primeira pesquisa
mostrando a redução do
número de internações
hospitalares. A Polícia Federal

já recolheu mais de 300 mil
armas de fogo desde o início da

Campanha, em setembro de
2004, e a meta do governo é

ultrapassar 400 mil armas. Greenhalgh é relator do Estatuto

Rose Vasel e Leónidas Nora no
,

lançamento do ExportaCidade
CAMPO LARGO - A prefeita

em exercício, Rosemeire

Vasel, o secretário de Pro

dução, Leônidas Nora e uma

comitiva de empresários de

J araguá do Sul participaram
ontem do lançamento do

Programa de Inserção dos

Municípios no Comercial

Internacional, o Exporta
Cidade. O ministro do Desen

volvimento, Indústria e Co
mércio Exterior, Luiz Fernan
do Fur lan, esteve no lan

çamento em Campo Largo, no
Parará, a primeira cidade a

ter o programa implantado
pelo Governo Federal.

O ExportaCidade pretende
aumentar a's exportações e

fortalecer a competitividade
dos produtos brasileiros. Nele,
municípios com vocação para
vender ao exterior serão

selecionados para receber

ajuda que vai desde apoio
para participar de feiras
internacionais até treinamen

to de micro e pequenos em

presários locais. Até agora,
dez municípios já foram esco

lhidos, entre eles J araguá do

Sul, o único em Santa Cata
rina.

Também foram selecionados
Nova Friburgo (RJ), Maués

(AM), Marituba (PA), Juazeiro
(BA), Sobral (CE), Anápolis
(GO), Dourados (MS), e Dia
dema (SP). As dez cidades
foram escolhidas com os gover
nos estaduais, levando em

conta os perfis sócio-econô

micos, a infra-estrutura, a

quantidade de empresas ins

taladas nos municípios e a

existência de Arranjos Pro
dutivos Locais (APLs), que
concentram na mesma loca
lidade todos os elos da cadeia

produtiva. Em junho, Nova
Friburgo será a próxima a

implantar o programa.
O ExportaCidade prevê a

instalação de núcleos de apoio
aos exportadores em parceria
com instituições locais, ma

peamento da quant idade ,

qualidade e capacitação da

produção local e inserção das

empresas desses municípios em

feiras e exposições nacionais e

internacionais. Também capa
citará pequenos e micro empre
sários em assuntos de comércio
exterior e promoverá produtos
por meio de trading companies.
O Ministério do Desenvol-

, vimento já tem um programa
similar para os Estados, cha
mado Encomex.

A prefeita Rosemeire Vasel
disse que Jaraguá do Sul foi uma
das selecionadas por causa do
"alto índice na educação e

formação, e também na arreca

dação". Ela também informou

que todas as cidades escolhidas
deveriam ter mais de 100 mil
habitantes e com vocação
empresarial e exportadora.
"Estar entre as dez é uma forma
de se tornar cada vez mais

conhecida em nível nacional e
até internacional. E também de
valorizar os nossos empresários
e fortalecer a população,
ordeira � trabalhadora", .elo
giou. O lançamento do pro

grama em Jaraguá do Sul está

previsto para julho e deve se

chamar Exportajaraguá,

Entidades são incluídas para as

discussões do Plano Diretor
}ARAGUÁ 00 SUL - A Ajadefi

(Associação Jaraguaense dos
Deficientes Físicos) e o Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias da

Construção e Mobiliário também
vão participar do núcleo gestor
criadopara a revisãodoPlanoDiretor
e sua adaptação ao Estat�to da
Cidade. A decisão foi tomada na

terça-feira, na reunião promovida
pelo presidente da Câmara de,
Vereadores em exercício, Jaime
Negherbon, com a prefeita em

exercício Rosemeire Vasel.
Alémdessas duas, opresidenteda

Câmara' pediu que a Adavi

(Associação Assistencial dos

Deficientes Auditivos e Visuais) e o
CDH(céntrodeDrreitosHumanos)
fossem incluídos ,no núcleo. Aa

definiçãodogrupode trabalho seguiu
critérios técnicos estabelecidos pelo
Ibam (Instituto Brasileiro de

AdministraçãoMunicipal).
Integramonúcleo iiAcijs,Apevi,

CDL, CPL, Associação dos

Engenheiros e Arquitetos, das
Imobiliárias, União Jaraguaense das
Associações de Moradores de
Bairros, Unerj, Secretaria de
DesenvolvimentoRegional,Arnvali,
Celesc,Sarnae,BombeirosVolun�
Crea, PolíciaMilitar, Epagri,Cidasc,
entre outros.

Ç�eenhalgh debate o Estatuto do Desarmamento em Jaraguá
oh (,j

é()II�jRAGuÁ DO SUL - O
deputado federal Luiz Eduardo
Greenhalgh (PT) participa na

pró�{ma segunda-feira do
l.)'ançamento da Campanha
"Desarme Jaraguá do Sul,
De_sarme o Brasil". A iniciativa

é�ii'Beputado estadual Dionei
da Silva em parceria com o CDH
(Centro de Direitos Humanos de
)ia�;uá do Sul) e o curso de
D' ,

Irelto da Unerj. O lançamento
��!}Íjna Câmara de Vereadores a

pa�.�\ das 15h30min e será o

�8m9 de partida para a reflexão,

�a mictorregião, sobre a escalada
e violência que toma conta do

País e sua relação direta com a

l1ecéssidade da proibição do
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CORREIO ECONÔMICO
Palocci abre ojogo sobre o futuro
Enquanto o país olhava ontem com expectativa para o Banco Central à

espera da nova taxa de juros, o ministro da F�zenda, Antonio Palocci,
dava uma importante entrevista ao jornal britânico "Financial Times; .

afirmandoque as perspectivas para 2005 são de uma políticamonetária
"menos restritiva" e de queda de juros. O ministro acrescentou que o

pior da inflação parece já ter passado e que "a política monetária

começou a surtir efeito': Palocd admitiu na entrevista que a política de

expansão do crédito adotada no ano passado, como as linhas de

empréstimo com desconto em folha de pagamentos, contribuiu para
pressionar a inflação,mas acrescentou que"a médio e longo prazo será
bom para a econornia'O ministro também disse ao jornal britânico não
acreditar que o Conselho Monetário Nacional (CMN1 vá flexibilizar a
meta de inflação para 2007, fixada em 4,5% ao ano, ainda que não

queira antecipar nenhuma decisão.

Inflação cai
o fndice de Preços ao

Consumidor (IPC), apurado
pelo Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe) da USP, foi
de 0,58% na segunda
quadrissemana de maio. O

percentual foi menor do que
o registrado na primeira
prévia do mês, quando o

índice foi de 0,68%.

PosseCOL
Será hoje à noite no

Baependi a posse da diretoria
da CDL de Jaraguá do Sul.
Tomam posse o presidente
Waldemar Schroeder, o vice
João Batista Vieira e os

diretores Ademir Izidoro,
Bruno Breithaupt, Almira
Roncht.Márcio Ronney,
Rubini Maluta, Wanderlei
Passold e Sandro Moretti.
Também serão empossados
os integrantes do Conselho
da CDL e do Conselho Fiscal.

Boa idéia
Os contribuintes de São
Paulo poderão pagar tributos
municipais utilizando o cartão
de crédito. A facilidade foi

aprovada ontem pela Câmara

Municipal, e entrará em vigor
após sancionada pelo
prefeito José Serra. Para

prefeituras que, como a de

Jaraguá do Sul, estão
querendo diminuir o

"estoque" da dívida (hoje em

RS 18 milhões), é mais uma

alternativa para receber a

"pendura':

Porto cresce
A movimentação geral de
cargas no mês de abrilde
2005 no Porto de São
Francisco do Sul apontou um

crescimento na ordem de 10%
em relação ao mesmo mês de

2004, com uma movimen

tação de 696.695 toneladas

comparadas as 633.520
toneladas movimentadas em

abril de 2004.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Me asena Quina

Lotomania Loteria Federal

Plantão Pedagógico reúne pais e

professores no Marista

Aconteceu, dia 14 demaio no horário das 8h30
às 12'h, o primeiro Plantão Pedagógico do Colégio
Marista São Luís, onde reuniu, num atendimento
individual, pals-fllhos-professores com o objetivo de
analisar a caminhada educativa-pedagógica do

primeiro bimestre de atividades. Neste encontro os

envolvldos dialogaram sobre o desempenho
pedagógico e, o que é mais importante, estabeleceram
critérios de acompanhamento, exigências, obrigações
e compromissos para melhor aproveitamento do

tempo visando facilitar a áprendizagem. O Plantão
envolveu os educandos do Jardim ao Ensino Médio.
Os pais e/ou responsáveis também tiveram

oportunidade de conversar com a Direção e as

Coordenações. O Colégio Marista entende que a soma

de esforços entre pais e escola
é o melhor caminho para
auxiliar o educando na busca
da harmonia e bem estar além
'de ser amais segura forma de

ajud�:-,Io"��" a'P."re�-:di�a:gem.• ;
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MARCIA BENTO

.... Enquanto isso o

advogado de um

acusado tenta tirá-lo
do Presidio Regional

}ARAGUÁ 00 SUL - "O abuso
sexual infanto-juvenilna nossa região
tem pouca visibilidade", repetia a

promotora da Infância e Juventude
Leda Hermann ontem de manhã

,

enquanto "puxava" a passeata do
Dia Nacional de Combate à

Violência e ao Abuso Sexual
Infanto-Juvenil. No "cordão"
estavam crianças de quatro
escolas, representando o ensino

municipal, estadual, particular e

especial. Ao som da música "Vou
Deixar", da bandamineira Skank,
a promotora seguiu em frente das

crianças que carregavam faixas,
cartazes e .distríbuíram folhetos
para quem passava.

As escolas escolhidas receberam'
a visita da assistente social do Fórum
Catarinense de Combate àViolência
eExploraçãoSexual Infanto-Juvenil.
"Foi umaptimeira aproximação com
as escolas e o objetivo era que estas

crianças pudessem levantar a

bandeira pana as outras instituiçôes

PASSEATA·DE ALERTA

de ensino", disse apromotora. As sete ,

cidades da região estão elegendo os

14 representantes que vãoparticipar
do Fórum, que acontece em
setembro.

"A educação sexual é muito

importante porque muitas vezes o

abuso acontece dentro de casa e a

escola é outro espaço onde a criança
pode aprender e debater o assunto",
disse Leda. O estudante Bruno

-, Alexandre Mallmann, 12 anos, da
Escola Estadual Valdete Zindars
acredita que a passeata é importante
para que outras crianças saibam
como se proteger de abusos sexuais.
"As pessoas não sabem o que

significa", disse ele, explicando corno
aprendeu que acontecem os abusos:
"A pessoa se deixa levar com
conversa e presente. E aívemo pior".

ABUSO - Um caso de abuso
sexual contra menores marcou

Jaraguá do.Sul nos últimos dias. No
dia 5 deste mês a polícia prendeu o
cabeleireiroMárcio PauloVieira de

Campos, de 55 anos, por atrair

crianças e adolescentes ao carro dele,
perto dás escolas. Ele foi detido em
casa com um álbum com mais de
200 fotos com adolescentes nus e

sendo bolinados. por ·ele. Márcio
estava sendo investigado desde 2004,
quando foi denunciado por abuso
sexual- de -menores por pais e

A promotora Leda Hermann "puxou" a passeata com adolescentil
professores das escolas onde ele Laube, disse ontem que o pedrá\)'& (

supostamente escolhia as vítimas.O relaxamento da prisão preventi«a�
cabeleireiro atraía as vítimas com negado pelo juiz e que por issoN1áki
dinheiro e presentes. Ele escolhia continua no Presídio RegiorláP.l'
adolescentes pobres. próximo passo da defesa é ped�JM

O advogado de Márcio, Flávio habeas corpus. {fBíII (

Promotora e crianças vão àS) �

ruas protestar conta abuso
"1"

f'E si
Esta semana o secretário estadual da Saúde, Dado Cherem, assin9HlI
uma portaria que obriga as unidades de saúde a notiflcarem oSb
casos de maus-tratos de crianças e adolescentes. As vítimas sér]6 (

encaminhadas para uma Unidade de Referência de Saude"dbql I

município, onde terão atendimento de profissionais capacitad"Js,
Para atuar neste processo foram treinados mais de 200 profissioAâllfl I

da área da Saúde das regiões de Itajaí, Joinville, Jaraguá do S'l!l�
Mafra, Canoinhas, Tubarão, Blumenau, Brusque.Caçador, .Criciúma:ien c,

Araranguá. .; !;!JII!
,�

Previsão de temporais e de vento forte para a Região Sul
DA REDAÇÁü - Alertas da

SecretariaNacional de DefesaCivil,
do Ministério da Integração
Nacional, preveniram as defesas civis
do Paraná, de Santa Catarina e do
RioGrande doSul para a ocorrência,
entre hoje e amanhã, de chuvas

fortes, raios e rajadas de ventos com
até 75 quilômetros por hora (km/h).
Éprovável ainda a queda de granizo
em áreas isoladas da Região SuL A
intensa precipitaçãopluvialprevista
para os próximos dias poderá causar

alagamentos, deslizamentos de terra
e o escorregamento de pedras. Para
Jaraguá do Sul e região, a previsão é

de chuva a partir de hoje, com a

temperatura caindo. Amanhã a

mínima deve ficar em 19 e amáxima
em 21 graus e no sábadomínima de

1.8 e máxima de 19 graus. A proba
bilidade de chuva varia de 70 a 80%.

ASedecotienta que apopulação
de regiões sob temporais evite a

permanência em zonas tibeirinhas,
baixadas, encostas e morros. É

o Grupo Folclórico Boi-de-Mamão, da Escola municipal do
Ribeirão Molha, apresentou ontem à tarde na Praça Ângelo
Piazera, um espetáculo em homenagem ao Dia Internacional
dos Museus. Mais de 70 alunos de 4" a 8" série representaram a

htstóna de Maricota, Bernunça, bruxas, curandeíro, índias e o boi,
entre outros personaqens . .A programação teve ainda "contação"
de hlstórlas para crianças de jardim a· 4" série de escolas das
'redes municipal e particular de ensino, que também visitaram a

exposição Arte do Fogo. Depois da visita, os estudantes fizeram
suas.próprias obras em cerâmica orientados pela ceramista Maria

.. Edith Poener.

') '. I"

�;.,..{ ...�,�..�., i.>i!'P\I{' "-�, .""""''''' ',"ú ";'\''''�'.'''',"""",,;.
, ,

recomendável ainda que os

moradores dessas áreas busquem
abrigo em construções sólidas � que
não, permaneçam em áreas

desprotegidas dos raios e ventos -

rajadas com até 75 km/h agitam
árvores inteiras e causam sensível
resistência ao caminhar. As defesas
civis estaduais podem orientar a

precaução contra eventos

meteorológicos extremos.
Entre hoje e amanhã aocorrência

de temporais é provável no Oeste e

noSuldoParaná.Essame.5lillfPJf
'.

�
meteorológica valerá para' o o

território de SantaCatarina d1,fflte
ospróximos dois dias.As chuvas), ,u' �
com ventania e raios, tam.ASm o

deverão ocorrer, nas hoje em �9ílg (
RioGrande do Sul, para, amcu1!1ãt* S
concentrarem no centro e nO,"lb�lfi e

do Estado. Moradores do J3rtlM r

gaúcho e habitantes da regiãBj\luf r

vai do Oeste ao Sul catariny�19 �
poderão conviver; com a qU��ílf�1 �

granizo em áreas isoladas. l'J[fJii

o Museu Weg comemoro� o Di_a Internacional dos Museus, c�,
uma apresentação da orquestra de cordas infantil da Scar, no filll�
da tarde de ontem. A orquestra, regida pelo professor Ricar�
Feldens, é composta por 25 crianças e jovens 'que tocam vio,\i.9:1bn
violoncelo, viola e flauta. Desde a inauguração, ém setembrq',8:rE
2003, o Museu Weg é palco.de diversas exposições e apreSer:lta��Je�1
artísticas que valorizam a cultura local, entre elas o "Talentos Wé�i)fb
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Menino de 12 anos

onsegue ajuda para

"menta e faz o

GvÁ DO SUL - o garoto
ando SeU, que sofre com
deleptospirose,foiterça

. t': Curitiba para fazer a

s't'iThncia magnética para o

�t�mento da doença. O exame

dr f�ito pelo SUS graças a

�ervenção da Prefeitura de

'ÍD'eder, que fez uso de um
:
io assinado entre osmuni-

s da Amunesc (Associação
-

unicípios doNorte de Santa

�;na) em março de 1996,
!OOnádo de Consórcio de Saúde

Cl'ISt0.liR$ 268.O exame faz parte
Jfft 'J

q tra\rmento de Luis Fernando e

O["�a.go pela Prefeitura de
ODE'J'

�r�Krer. Se fosse f�it.o em clíni�a
?IVILH,ular, a família de LUis

emando teria que pagar cerca de
l mil,

,

Alémdo interesse demonstrado

la administração municipal do
l!_ÓIHpio vizinho, Luís Fernando
�Ocbntar ainda com a ajuda do

Ih,fr�sário Alceu Grade, também
I '(lI
e Schroeder. Ele havia se
1 .....u.,

�Il)w.(,)metido a pagar o exame.

"CQ!mb Q exame já foi feito,
c�ncinuamos com a disposição de.

)111 judar em qualquer outro
-

�ec-edimento médico que for

ecessário", assegura Júlio César

QUINTA-FEIRA, 19 de maio de 2005 PANORAMA

ainda as chaves do carro usado

pelo padre Nelson, o Gol MFF
6432, de Jaraguá do Sul.

"Quando eles saíram trancaram

a gente num dos cômodos da
casa e disseram que iam levar o
carro e voltavam mais tarde para
buscar a tv", contou o padre
Nelson. Ele disse que logo depois
começou a tocar o telefone, mas
eles não podiam atender porque
estavam presos. "Quando
conseguimos sair do quarto a

campainha estava tocando. Era
a polícia que já tinha achado o

carro".

SOLIDARIEDADE

Gomunidade responde apelo de Luís Fernando

Cartaz com foto de Luís Fernando colocado na parede do supermercado Atual: pedido ajuda para o tratamento

Correia de Negreiros, funcionário
de Grade na empresaGrameyer.

Aproprietária do supermercado
Atual, localizando no Bairro Rio
Cerro 2 e vizinha de Luís

Fernando, Rosângela Gnewuch
colocou um cartaz na parede do

supermercado pedindo a ajuda da
comunidade para o tratamento de
Luís Fernando, que ela conhece
deste pequeno. Como tem

acompanhado. o sacrifício da
família e sabe que o menino não

está bem, decidiu entrar na

campanha. "Ainda não conse

guimos arrecadar muita coisa

porque coloquei o cartaz ontem",
relata Rosângela.

A mãe do garoto, Laurita

Greuel, espera agora o resultado do.
exame, que deve chegar ainda esta
semana e a indicação de um

médico por parte da Secretaria

Municipal de Saúde de Jaraguá do
Sul.para começar o tratamento.

Laurita tem 42 anos e trabalha
como diarista. É viúva e tem três

filhos. Luís Fernando é omais novo.

00��torista perde controle e carro cai em ribanceira

Carro de Isabella tem poucos arranhões depois do 'acidente

pegar pessoas que estavam em um

pontode ônibus", relembrou. Isabella
nega também que estivesse em alta

velocidade, como afumou o marido
deMariaRosa, e comoprovamostrou
a frente do carro, que tinha poucas
marcasdo acidente.

,. ",

O filho do meio foi assassinado em;
novembro do ano passado, em uma

festa de primeira comunhão, aos
14 anos de idade.

Também estão participando da
campanha de arrecadação de
dinheiro para o tratamento de Luis
Fernando o Supermercado Gurnz,
no Rio Cerro, Escola João Romário
Moreira e a Loja TV Mar Ele
trônica, localizada na Rua da
Stúdie FM"nola.entro:<Jle [aragaá«)
do Sul, além deDrica Guimarães,
da Fellow's.

Padre conta como foi assalto
na noite de segunda-feira

}ARAGUÁ DO SUL - Os padres
Nelson Tachini e ValdirVicentini

ficaran; quase três horas nas mãos
dos assaltantes na Casa Paroquial
da Igreja Matriz na noite de

segunda-feira. O padre Nelson
contou em entrevista a uma rádio
de Jaraguá que foi abordado por
dois homens armados com um

revólver quando chegava em

casa depois de uma partida de
futebol. "Eles avisaram que era

um assalto e pediram para eu

entregar as chaves da casa", disse
o padre. A polícia suspeita que
uma terceira pessoa participou do
assalto.

O padre Valdir estava no

quarto quando os bandidos
entraram. Padre Nelson con

venceu os bandidos a não

perturbar o religioso. "Depois de
uma hora eles ficaram des
confiados que pudesse haver
outras pessoas na casa, expliquei
que o padre Sildo e o diácono
estavam fazendo um curso em

Corupá", relatou o padre. Não
adiantou. Os bandidos acor

daram o padre Valdir e enquantó
um assaltante cuidava,g9,S padres, _

sempre dizendo para olhar para'
bai�o',:: o' �utro

.

p�gou d�i�
computadores portáteis e cerca de

R$ 1,5 mil. Na saída, pegaram

• Os bandidos levaram dois

computadores portáteis,
R$ 1,5 mil e o carro da Casa

Paroquial, que foi
encontrado pela Polícia
Militar na 5C-413 em

Guaramirim.

Secretaria de
Estado da Fazenda

;_ • .I. ,,_ ;;.j,

fITO d.Q. tyyt !'l1hEiRO
po.�o.. p<:A.6<l.YnEl1lo· de.
�){Cl.mE. Gj_

·Os padres ficaram reféns

das 21 h45 até a chegada
da Polícia até meia noite e

meia, quase três horas. Os' �r"

bandidos estavam

armados.

FundoSocial: mais
desenvolvimento para

. I

Santa Catarina.

Com a criação do FundoSocial, as empresas que recolhem mensalmente

o ICMS podem doar até 5% do valor do imposto ao Fundo, ganhando desconto

sobre o saldo a pagar. E as empresas com débito inscrito em dívida ativa ou

em discussão administrativa ou judicial, relativos a débitos com a Fazenda
ocorridos' até 31 de julho de 2004, poderão quitá-Lo com 50% de desconto

à vista. Os recursos serão investidos em obras e ações importantes para Santa

Catarina. É você, empresário, ajudando a construir um Estado cada vez melhor.

É o Governo trabalhando para Santa Catarina crescer.

5Jft)MERODE - O vendedor Luiz

,u' <[ll���o Martins, 37 anos, perdeu
�m, oDIctllltrole do carro, um

�ff ��t6kee, placas MAW.0020, de
� Sa'aDBento do Sul e saiu da

� effi\l.'da, caindo um uma pequena
riBrrí'teira. O acidente foi ontem,

lue nalJMiura do quilômetro 33 da

[19 Seª�16, na serra de Pomerode.
� M�ti:tins não teve nenhu�!!!. feri��!1to. Saiu do carro sozinho.

I
.

� �n�ou que a pista estava

l0 ljlOlll,ada. O acidente foi logo
"

�e�!!l.(�.
de uma curva. Ele vinha

j e�lumenau em direção a

J J r�U:á do Sul. "Tenho muita
""..... 'Ao

1 .x�.�nencia em direção, pois
,I �lai§ muito", afirmou Martins,

r�anto aguardava a chegada
loFuincho.' Apenas prejuízos materiais no acidente de ontem
I i'..

�ropeladora apresenta nova versão para acidente
I �<r. 1

- CESAR JUNKES

,rGUÁ DO SUL t: No Ú timo
•

�,a Polícia Rodoviária Federal �
umacidentenaBR-280,perto
da daUnerj.A ciclistaMaria
orais, 18 anos.foilevadaparao

��italSãoJosé, onde está internada
\taIUTr. A motorista do Cho MEB
Pi�, deCorupá, IsabellaHoffmann,
W'·
I ros, rebate a versão contada pela
�davítima,AlicioLulek, 23 anos,

�t� ela teria sido atropelada no

�f;unento.n:._u estava saindo de casa, vindo
.

'centro da cidade, quando uma
i fClistâentrounapista semnemolhar

pref'1'a
I

ta o. Fiz de tudo para evitar o

�nte,mas nãodeu", disse Isabella. carro para a pista contrária, evitando
fl\�touaindaquebuzinouparaque
a

'

T;�'!�[lIíp.voltasse .parao acostamento.
l1imo ela não fez nada eu desviei o
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ATENÇÃO MOTORISTASchützenfest já tem data de

lançamento e organizadores Fotossensores já controlam à
velocidade e vão dar multa,

}ARAGUÁ DO SUL - Já foi
decidido quem vai integrar a

Comissão Central Organizadora
da 17a Schützenfest, A comissão

fez a primeira reunião e marcou

a festa para 6 a 16 de outubro. O

lançamento da Festa dos
Atiradores vai ser realizado no

Pavilhão "A" do Parque
Municipal de Eventos no dia 20
de agosto, com o concurso de
escolha da rainha.

A Comissão Central

Organizadora foi designada
através de uma Portaria assinada

peloprefeitoMoacirBertoldi no dia
9. Compõem a CCO: Dietrich
HermannHufenüssler (presidente
de honra) , Wilson Bruch

(presidente e coordenador de
eventos externos), Nelson
Eichstaedt (vice-presidente),
Daniela Angela Lenzi (secretária),
AdernarDuwe (representante dos
conselheiros), Valmor Stricker
(representante do conselho fiscal

da ACSTVI - Associação dos
Clubes e Sociedades de Tiro do
Vale do Itapocu), Luis Fernando
Marcolla (coordenador de obras,
limpeza e serviços gerais), Ivan
Pilon Torres (coordenador
administrativo), Jean Carlo

Leutprecht (coordenador de
atividades paralelas), Dieter
Grützmacher (coordenador de

alimentação), Gilmar Hornburg
(coordenador de música), Rúbia
Friedemann Torres (coordena
dor de eventos culturais), Ten.
CeI. PM Ricardo Alcebíades

Broering (coordenador de

segurança), Alfredo Güenther

(coordenador de saúde e

vigilância sanitária); Osvaldo ,

Aguiar de Almeida (coordena
dor de tiro), Sidney Carlos
Buchmann (coordenador de

decoração, divulgação e cama

rotes), Alzimir Schroeder (coor
denador de bebidas) e Celso
Hille (coordenador de portarias) .

infrações simultaneamente: R$
191,53 e perda de sete pontos
na carteira de habilitação por

ultrapassar o sinal vermelho; R$
127,69 e perda de cinco pontos
na carteira por excesso de
velocidade.

De acordo com o diretor da
Divisão Trânsito, este tipo de

procedimento já é adotado em

outros municípios como [oinville
e Blumenau, por exemplo. Em
[araguá do Sul, os controladores
já estão aferidos e em

funcionamento nos semáforos
instalados nos seguintes locais:
Rua Presidente Epitácio Pessoa
com Rua Estheria Lenzi

Friedrich; Avenida Getúlio

Vargas com Rua Estheria Lenzi

Friedrich; Rua Domingos
Rodrigues da Nova com

Avenida Marechal Deodoro da

Fonseca; Rua Bernardo
Dornbusch com Rua Fritz

Bartel; Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca com Rua

João Picoll i: Rua Bernardo
Dornbusch com Rua Carlos

Eggert; Rua Presidente Epitácio
Pessoa com Rua Padre

Francken; Rua Reinoldo Rau
com Rua Domingos Rodrigeus
da Nova; RuaWalter Piske com
Rua Coronel Procópio Gomes
de Oliveira; Rua Francisco
Fischer com Rua Expe
dicionário Antônio Carlos
Ferreira.

� Dentro de um

mês quem passar do
limite vai pagar caro
e perder pontos

}ARAGUÁ DO SUL
Fotossensores de sete semáforos
instalados no Centro de Jaraguá
do Sul já estão ajustados com

controladores de velocidade

para registrar também os

veículos que passarem acima de
60Km/h nesses locais. A

informação é do diretor da

DivísãoMunicipal de Trânsito,
Sérgio Zapella, acrescentando
que os equipamentos fun
cionam de forma educativa até

o dia 17 de junho, quando
passarão a notificar os

infratores.
Ele lembra que atualmente

os fotossensores registram
apenas quem ultrapassa o sinal

vermelho, mas foi necessário
acrescentar o controlador de
velocidade devido, princi
palmente, ao hábito de muitos
motoristas acelerarem quando
o sinàl está para fechar, o que

tem provocado acidentes.

Zapella alerta que, assim que o

\ controlador entrar em fun

cionamento, os motoristas

estarão sujeitos a duas multas
no caso de cometerem as

Inscrições para vestibular da

Unerj abrem na segunda-feira
divulgado até 15 de julho de 2005.

No Processo Seletivo os

interessados não precisam fazer
o vestibular, sendo selecionados
através da média das notas do
histórico escolar. Outra vantagem
é que as inscrições são gratuitas.
Até 13 de julho os interessados
devem confirmar inscrição-junto
ao SAE (Serviço de Aten
dimento ao Estudante), lo
calizado no bloco ''A:' da Unerj.
Os resultados serão divulgados
até 15 de julho.

}ARAGUÁ DO SUL - Além de
manter até 13 de julho o período
de inscrições para o Processo
Seletivo em 9 graduações, a Unerj
inicia nesta segunda-feira as

inscrições para o Vestibular de
Inverno da Acafe. As inscrições
'devem ser feitas até 13 de junho,
nas agências do Besc <DI;! .através
do site www.unerj.br. A taxa de

inscrição é de R$ 65 (Besc) ou R$
55 (Internet).As provas acontecem
no dia 3 de julho, das S às' Uh e

das 14 às lSh, e 'o resultado será
'

Fotossensores estão ajustados com controladores de velocicj�'d!
,

��

CORREIO TVPortarias determinam doenças
graves que devem ser notificadas

redaCaO@jOrnaICOrreiodopovo.cdm,b[1..'!ijt

Nunca mesmo l;,fJI
Depois de tudo acertado, Phil Miller, o atar que faz o "São Nunca" num comer�iã1is
de carros, foi vetado em "América': É que sua imagem é considerada ,,,,:lIdemasiadamente ligada ao produto que anuncia. O papel do usineiro Santiagó",iQ
caberá a Nélson Xavier, recém-saído de "Senhora do Destino': Nélson já ; '[[1)

<"

Primeira do time
A editora executiva do jornal "Hoje'; Guta
Nascimento, deve ser a primeira contratação do
SBT para o novo time do telejornalismo que será
montado para Ana Paula Padrão, que deve estrear

em agosto, no horário entre a novela das sete e o

"Jornal Nacional" (talvez concorra por 15 minutos
com o JN). Guta tem uma bela carreira: começou
com estagiária na produção e pauta do "Bom Dia

Rio!; no final de 1992 e cresceu geometricamente
dentro da CCJ, a Central Globo de Jornalismo. Seu
maior salto foi quando trabalhou ao lado de Ana
Paula no escritório de Londres. As duas agora vão'

percorrer as emissoras do SBT para montar os

núcleos do novo telejornal, que a princípio serão

em São Paulo, Rio e Brasília. Enquanto isso, o
mercado de jornalismo continua agitado, com,
contratações a toda hora para as novas equipes de
'Ana Paula, de Lílian Witte Fibe (Canal 21), Ratinho e

a revista dominical do SB-r e também para os

telejornais globais que serão desfalcados pela
turma que está saindo.

FWRIANóPOIJS - O secretário de
,
Estado da Saúde, Dado Cherem
assinou portarias de regulamentação
e orientação na área de Vigilância
Epidemiológica.O objetivo é reforçar
as estratégias de controle é moni
toramento dos agravos relacionados
à saúde.Aprimeiraportariaespecifica
uma relação de doenças e agravos
que serão obrigatoriamente noti

ficadospelos serviçosde saúdede todo
o Estado. Desnutrição grave,

neoplasia maligna, caxumba, óbito
materno e sífilis em gestantes são

alguns dos casos mais freqüentes e

que devem ser relatados. I

Cherem também autorizou a

criação do Programa Estadual de

,Prevenção e Controle das Hepatites
Virais. Este programa promove o

desenvolvimento das ações de
saúde, prevenção, vigilância
epidemiológica e sanitária destas

doenças. Prevê ainda a ampliação
do acesso e a estruturação de
centros de referência macror

regionais para o tratamento dessas
moléstias.Amesma portaria institui
tambémoComitê Interinstitucional
de Coordenação do Programa
Estadual e o Grupo Técnico
Assessor do Programa Estadualpara
a Prevenção e o Controle das

HepatitesVirais.

começou a gravar anteontem no Projac.
",

Ivete "nublada" ,r,IOl

Glória Perez convidou Ivete Sangalo (foto) para participar da novela "América': :\10J1"Só topo se puder fazer uma personagem de oposição a Sol, a 'Nublada"; iJg'J�

respondeu a cantora. Glória topou a brincadeira e já está escrevendo uma cena Iem que Ivete interpretará uma cantora de boate em Miami. rbm

Mrs.Cafetina ,).'qB
/(JIj�

Sobrou para o Brasil no julgamento de Michael Jackson. A mãe do menino que,I"q
acusa o pop star de abuso sexual, Janet Arvizo, disse a duas funcionárias do ,r,.

Departamento de, F.amília �� Los A?geles ��e Jackson queri.a mandar a fam_íli�����
para "aquele depósito de lixo que e o Brasil. Certamente, minha senhora, nac
tão fétido quanto o lugar (Neverland, o covil de Jackson) que seu menino

freqüentou junto com o ídolo. Americano tem cada urna ...

Falecimentos
. :(!'

,Garota Sarada
.

-

_ �:(;:;GIO Shaw do Tom de sexta-feira apresenta a primeira etapa do Concurso Garota"1"q
Sarada 2005. O concurso vai eleger a garota mais bonita e sarada do Brasil. Ser��"
oito meninas concorrendo em cada fase. Em cada etapa, Tom Cavalcante

I',

apresentará um vídeo clip de cada candidata. Nesse quesito, serão avaliadas a ''-1
desenvoltura e a fotogenia das participantes. A seguir, o humorista chama as :
candidatas no palco, urna de cada vez. Elas farão um desfile com traj� de banho. ;
E assim por diante... i

Como vai você
A pedido de Paloma Duarte, "Como vai você';

,

canção de seu pai, Antônio Marcos, vai entrar na
trilha do filme "Dois Filhos de Francisco'; sobre a

.vída de Zezé Di Camargo e Luciano. No longa, a ,

atriz interpreta Zilu, a mulher de Zezé. O filme será

lançado em agosto.

Faleceu às 04:30h do dia 18/05, o senhor Orácio Martini com
idade de 57 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana
Ilha da Figueira e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 20:00h do dia 17/05,a senhora Marlene Uber Floriani,
com iàade de 58 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
de Nereu Ramos e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.

I r' I�ir',� '. '" �I .0 I"I'� :'JI' "':"51 r
fi , '%.f '

2'1U1nL: rlkit�porm(lori' diVidas.
Lazer .. Turismo lO Fretamento
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FUTSAL

�araguá e Schroeder fazem o

clássico no Estadual Sub-17
�IVATTO

RAPHAEL GÜNTHER

I

,

� }egunda fase

�orPeça amanhã no

�násio Alfredo Pasold,'
�rt1íSchroeder
����':>l
[:i.$C!iROEDER!JARAGUÁ DO SUL -

À.iliinhã os dois times que

ipt�ntam a região noCampeonato
Estadual Sub-17 de Futsal se

�nf�entam em Schroeder. ADJ/
WiZard/CEJ/FME, de [araguá do Sul,
�;:la Adesc/Angerô/Grameyer/
Mime/Jangada, de Schroeder,
�ntram em quadra pela 2a fase da

c,G1llPetição às 19h30. Antes deles

jogamos outros dois times da Chave

1: Joaçaba e Adiee/Florianópolis. O
.retumO deste grupo será nos dias 17 e

ij:de junho, em [oaçaba.
��:O técnico da ADJ, Augustinho
�ri, conta com a estréia do novo

f�ço: Douglas veio da Ulbra,
:6fi�e foi campeão da Taça Brasil

���enil em 2004. Em compensação,
b'llássico contra Schroeder será Q

:&ltimo jogo de Ricardo, que teve

��:·cleixar o time por problemas
��fi�nceiros. ''A família dele está

��&ando por necessidades e ele

:��é�isa trabalhar. Agente não tem

ti�o segurar aqui", disse Ferrari.
;�i�fo treinador passou bem o

��§�tlto do clássico para o time. "Ê
'

Douglas é a nova contratação da ADJ para a temporada
:-� "';.._'

uma coisa natural e sadia. É bom

para os atletas sentirem isso desde
cedo. E nós sempre fizemos jogos
equilibrados contra eles, por isso não
existe favoritismo". Fer'rari já disse

que o objetivo principal deste ano é

a Olesc, No final de junho, eles
jogam a fase regional em Jaraguá
do Sul em busca de' uma das duas

vagas para a fase final. "S,erámuito
difícil, pois a nossa região é a mais

forte do Estado", disse o treinador,
que já foi três vezes vice-campeão
Estadual naOlesc.

Já o técnico da Adesc, Glauco
Behrens, joga o favoritismo para

Jaraguá do Sul. "A gente só tem

dois jogadores que estavam com

a gente no ano passado. A partir
deste ano, nós preferimos
trabalhar com atletas daqui".
Como classificam os dois

primeiros de cada chave e os dois
melhores terceiros colocados,
Behrens' acredita na

classificação. "A .gente sabe da

dificuldade, pois a nossa chave é

forte. Além de Jaraguá do Sul,
Joaçaba também tem um bom
elenco. Mas vamos brigar".

Do time do ano passado, a

Adesc conta apenas com o goleiro
Rafael e o fixo Diego. "Temos um
'elenco limitado, �as podemos
g1:\g�,r,l ��,�,iglf,qL:,p',<;tt,q igu.<!li·
Acredito que o/jogo contra

Jaraguá seja bem equilibrado",
disse Behrens.

:o;.����

.6arinhoso perde para o Palmitos e se distancia dos líderes

I,;:]ARAGUÁ DO SUL - Com a

derrota por 3x1 para o Palmitos, a
: Carinhoso começa a se distanciar

ai;qda mais dos líderes do

Campeonato Estadual da 1 ª

I
Divisão. O time de [araguá do Sul

: tem oito pontos, e ocupa a quinta
posição na tabela. Com a vitória,
Palmitos foi para a terceira
colocação com 12. O líder d�
competição é a Unisul com 17 e o

, segundo é Xanxerê com 14.
: O time do Oeste começa
,

melhor a partida e aos seisminutos
abre o placar com Renato,
aproveitando a confusão na área

: após a cobrança de escanteio. O
: Palmitos segue melhor e obriga o

: goleiro Paulinho a fazer boas

: defesas. Jã a Carinhoso ameaça em
: algumas oportunidades. Na
� primeira delas, Márcio faz boa
: jogada pela esquerda, mas chuta
: em cima do goleiro. Aos 15'30",

i depois de boa jogada pela direita,
: P��u, com o gol praticamente
: vaZio, cabeceia pra fora.

RAPHAEl GÜNTHER

Márcio (7) tenta escapar da marcação. Foi dos pés dele que saíram as melhores chances no 10 tempo

No segundo tempo, o jogo
continua marcado e os gols saem
somente no final do jogo. Como a

Carinhoso havia estourado o limite

de faltas, o Palmitos aproveitou e

marcou mais dois gols com Roque
(aos 18'39" e aos 19'54"). O gol do
time da Carinhoso saiu aos 19'20",

com André cobrando pênalti. O
próximo jogo da Carinhoso será no

sábado, às 20h, contra o Xanxerê,
�fora de casa.

.----tI LINHA DE FUNDO I.._______,
I

JULIMAR PIVATTO
I

Mais duas contratações
Ontem à noite mais dois reforços chegaram no João Marcatto: os

atàcantes Róbson Espiga e Valtinho. O primeiro estava no

, ,Figueirense e foi dispensado na terça-feira. Espiga tem 21 anos e

defendeu o Metropolitano na Série A 1 do Catarinense deste ano.

Segundo o diretor de futebol do Juventus, Alcir Pradi, o que pesou
para Espiga vir para o tricolor foi o fato de sua família morar em

Jaraquá do Sul. Já Valtinho, de 24 anos, chega por empréstimo do

Avaí. O contrato. dele vai até o final deste ano. Pradi disse também

que até na próxima semana mais três jogadores devem chegar.
"Estes serão jogadores mais experientes. Devem chegar mais
dois atacantes e um zagueiro': Pradi também confirmou o

interesse no atacante Macedo, ex-Brusque, e que está no

Farroupilha-RS.

Na liderança
A Séleção Brasileira segue
liderando o ranking da Fifa.
Na lista de maio, divulgada
ontem, a seleção mantém a

primeira colocação com 831

pontos - três a menos do

que tinha em abril. A

República Tcheca é a

segunda colocada, com 784

pontos. Entre os dez
'

primeiros colocados do

ranking, apenas o México

conseguiu ganhar posições,
ocupando agora o sétimo

lugar, com a Espanha
passando para a oitava

colocação.

JABs
A delegação catarinense que

representa o Estado nos Jogos
Abertos Brasileiros viaja hoje
para Campo Grande (MS).
Santa Catarina já tem quatro
títulos no geral e a intenção é

brigar pelo primeiro lugar. No
ano passado, em Bento Gon

çalves (RS), o Estado ficou em

segundo lugar, atrás apenas de
São Paulo. As melhores equi
pes catarinenses este ano com

chances de título estão com os

dois naipes do futsal, atletismo,
handebol, judô e vôlei.

Site
O piloto de Motoveloddade e

Supercross José Brayan Soares,
que completa sete anos no

próximo dia 26, agora tem um
site oficial. O atleta de
Massaranduba disputa a o

Estadual de Motoveloddade e

também o Brasileiro de ,
1

Supercross, na categoria 50cc

e, para isso, está procurando
patrosfnlo.Ern tempo: o

,

endereço do site é

www.pilotobrayan.com.br.

Bicicross
Neste sábado a Equipe Duas

\

Rodas de Bicicross viaja para
Rio do Sul para a 2" etapa do

Campeonato Catarinense. As

provas acontecem no

domingo, mas os pilotos já
iniciam os treinos um dia

,

antes. A intenção da equipe
é manteria, liqeréjr;l;q:a da
cornpetíção tanto por Clube,
como por Equipe.

Chico sente o joelho é será
poupado contra o Concórdia

entre os primeiros colocados e

brigar pelo título do primeiro
turno". Ontem o time fez apenas
üm treino na academia.

-

Com dez pontos em quatro
jogos, a Malwee está na quinta
colocação do Estadual. O líder é

[oaçaba com 14,mascom três jogos
a mais. O time de Jaraguá do Sul
busca o hexacampeonato da

competição.

CONCÓRDIA - O capitãoChico
desfalca a Malwee' hoje contra o

Concórdia, às 20h15, pelo Estadual
da Divisão Especial. O jogador
sentiu o joelho e voltou ontem à

tarde mesmo para Jaraguá do Sul,
para fazer o tratamento. Segundo,
o supervisor técnico Kléber Rangel,
a lesão não é grave e ele apenas
está sendo poupado. Quem
também não deve jogar é Falcão.
"EI ' ,Id '

e esta treman o com o grupo,
mas ainda não sabemos se ele entra

I

ou não", disse Rangel.
AMalwee fez um amistoso em

Joaçaba, na terça-feira, quando
empatou com o time da casa por
2x2. "O time foi bem, mas por ser

, um amistoso a gente preferiu se

poupzr", comentou o supervisor.
Sobre o adversário de hoje, ele disse
que é um time forte, como é
característica dos clubes do Oeste.
"Mas não conhecemos o time. A
vitória é importante para ficarmos Chico: em Jaraguá se tratando

;,;

Agora você pode acessar a programação d�
TVAl, a tevê da Assembléia legislativa, pela
internet, Em tempo real, você acompanha o

trabalho dos deputados nas sessões, nas

reuniões de comissões, audiências públicas,
entrevistas, debates e ainda acessa toda a

programação cultu ral,

INTERNET

Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catal'ina
/

Entre no www.alesc-sc.gov.br
e cllque no link TVAL ON UNE

Bc_IIII".d..
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Acesse nosso blog: www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com

Nilton e Kethley Natali Alexandre Schrnidt e Sabrina Passos

o Brasll está na moda
A marca de perfumes francesa Escada apresenta a sua mais nova fragrância:

Escada Rockin 'Rio. A inspiração do' perfume é o Rio de Janeiro, suas celebradas
praias.a magia do carnaval e o ritmo do samba.

Muito exótica, a fragrância traz notas tropicais e se abre com essências de
três frutas bem brasileiras: a tangerina, o abacaxi e a papaia. O aroma- tropical
continua nas notas de coração com uma mistura inusitada de cana de açúcar,
pêssego, água de coco, brisa do mar e uma rara flor chamada dama da noite. As
notas de fundo trazem os toques amadeiradosdo sàndalo e do musk.

A fragrância será distribuída para venda no Brasil a qualquer momento. Em
Jaraguá do Sul.será excluslvidadé na loja Ellen 's.do Shopping Center Breithaupt.

,�úper P R O M O ( Ã O - feriado Corpus Cristi
o at 1&0,00 pacote de Quarta a Domingo para o ca,sal�
criam;a até fi anos cortesia, de ., a 12 RI 200,00 'o
criao,ls acima de 12 anos R$ 260,00 pacote completo.

o hfsa@lterra.com.br - www.hotelfazenda.tur.br Reservas: (47) 378·1869

Bob's inaugura sexta
Fica o toque: amanhã, à

partir das 19h, estará
funcionando na praça de
alimentação do Shopping
Center Breithaupt a mais
nova franquia Bobs do
estado de Santa Catarina.

Se for conferir, além do
lanche, não deixe de pedir o
famoso milk-shake da
marca, preparado com

Ovomaltine.

Loja Sommer trará novidadeí
o Cada vez mais próxima a data
inauguração da Loja Sommer em Jaraguá dg;r
Ao lado da loja Colcci, a obra está chegando

�

finalmentes,e além da marca do famoso estilist:
espaço promete trazer outras novidades. I

Recentemente foi integrada ao grupo AMe
Menegotti, a marca paulista 'Carmelitas, da du'�Carla' Gaspar e· Karen Tognato. Famosa griff
feminina, a Carmelitas também será vendida

!

público jaraguaense na nova loja. Para saber rn�
da marca,acesse www.carmelitasfashion.c2!!1l!t

�

,

Chorinho na Quinta Cultural da SCAR
A Quinta Cultural desta semana vai de choro, um dos mais autênticos gêneros da música brasileira!

apresentação traz dois dos nomes mais consagrados do chorinho em Santa Catarina,a dupla Gauchinh�1
Gauchão,joinvillenses de reconhecimento internacional. Na Europa, onde estiveram no final dos anOS%
em temporada na Dinamarca, a dupla encantou pela mistura de composições consagradas de Noel ROI
Pixinguinha, P.c. Pinheiro, Gudin, Vltla-Lobcs, Chopin e Manoel de Falia, entre outros. As 20h, no Pequeó�
Teatro. Ingressos para a apresentação podem ser adquiridos na secretaria da SCAR, no valor de RS lO,OO!
R$ S,OO.lnformações pelos telefones (47) 370-6488 e 275-2477.

Toques_
- No Arte Bar,esta semana,à partir das 21 h.Enéias Raasch voz e violão no repertório de músicas própriase
melhorda MPB para os boêmios curtirem um excelente pós-show.
- Criada no Orkut comunidade jarag uaense para trocar informações sobre a SCÃR. Para localizar, cliquem
guia "Comunidades" e faça a pesquisa por "SCAR".Será a terceira da lista de resultados.

Códi�o Da Vinc,i vira filme
A polêmica do best-seller de Dan Brown irá além do volume impresso,

e dentro de alguns meses será exposta no formato de um longa
metragem,dirigido por Ron Howard (Uma mente'brilhante).

A notícia do filme causou um frisson no meio artístico. Disputaram o

papel do simbologista Robert Langdon nomes de peso como George
Clooneye Russell Crowe, mas Tom Hanks acabou sendo escolhido para o

personagem. A criptógrafa Sophie Neveu será vivida pela atriz Audrey
Tautou. lan McKellen (o Magneto de X-Men.) viverá Sir Teabing, e Alfred
Molina (o Dr. Octopus de Homem-Aranha 2) será o Bispo Arigarosa. Jean
Reno completa o elenco como o comissário de polícia francês Bezu Fache.

As filmagens terão início em 30 de junho em Paris e estão previstas
para terminar em 19 de outubro na Inglaterra. O produtor Brian Gr4zer
garantiu que a adaptação será fidelíssima ao livro.Assim esperamos.

QuartaPop
Na próxima quarta-feira, dia 25, a boate Notre

aproveita o embalo doferiado de quinta e promove
a noite Ouartarop, que apresentará show com

PopBand. ,"

Com Inlclo às 23h, a balada se encerra ao som

dos DJs da casa Marcelo luis e Mask. Ingressos
antecipados no Posto Mime do Kohlbach, loja O
Boticário do shopping e 115 Lounge Bar.

Falando em quarta-feira ••.

o

Como a balada do útimo dia 04 agradou,a
Choperia Bierbude resolveu acatar aos pedidos
do público e manda marcar na agenda: toda
quarta-feira, início de mês será promovida na

chope ria uma noite diferente. Propriamente
uma balada, será ao som de DJs e com espaço
adaptado para a galera dançar. Fiquem de olho,
que junho já está chegando...

Uni·medll\
! Unimed. Seu Plano, Sua Vida

13702200
t

! www.unimed.com.bf
l .. -�··

o PACOTE INCLUI
café da manhã, almoço.
café colonial da tarde e

jantar servidono
restaurante. Além de todas as I

atividades de lazer e
recreaçãó da fazenda.

,
.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



(fê;w 370·3113t:rRB
a u t a m ó v e i s Av. Waldemar Grubba� Jaraguá do Sul - se

PALIO FIRE 41\ COMPLETO
CLlO 1.0, 4P
CLlO 1.0 RL, 4P
UNO FIRE, 2P
GOL SPECIAL
SAVEIRO GIII, COMPLETA CIGNV
CORSA SUPER, 4P
GOL Gil, 4P
CORSA SEDAN SUPER
GOL 1.0
AUOI A3, 4P COMPLETISSIMO
CORSA SUPER, 4P
ESCORT GL, 4P, COMPLETO CI GNV
ESCORT GL, 4P, AR/OH
PALIO EL, 4P
PALIO EX, 2P (+AR)
TEMPRA SX
VECTRA GLS, COMpLETO
ALFA ROMEU 145, COMP+ COURO
CORSA WIND

PRATA
BRANCO
BRANCO -

BRANCO
VERMELHO
PRATA
VERMELHO
VERDE
PRATA
BRANCO
PRErO
CINZA
BRANCO
PRATA
'ROXO'
BR

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

S10 - Vende-se, 01, GNV.
R$33.500,00. Tr: 9979-
9188.

CORSA - vende-se,
super. 2 pt. verde
metálico, 97. R$

I
tl.500,00. Ir: 276-3381:

CORSA - Vende-se, oU

trQca·se. Tr: 372-2.907.

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

CORSA - Vende-se,
sedan; 1.0,99. verde, TE.
AL.Dl R$14.600,00. Tr:
372·3722.

VECTRA - Vende-se, GLS,
OQ. azul, compl. Tr: �71-
9842.

.

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

DOBlÔ Vende-se,
adventure, 04, compl. Tr:

9123-7350,MAREA - ende-se,
weekend, SX, 99, compl.
R$ 18.500,00. Tr: 9981·
8548.

KADET • Vende-se, GL. "
96. menos AR e OH. Tr: PALIO - Vende-se, 4 pts.
370·5627. 98, cinza. Tr: 8412-8930.

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

MERIVA - vende-se, 03. SIENA - Vende-se, ELX.
RLV. R$ 38.600,00. Tr: 01, 16V. compl. Ir: 376-
371·6121. 1737.

2005
2003
2002
2002
2002
2001
2000
2000
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1997
1997

7

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

APOLO - vende-se, GL, HONDA 150 _ Vende-se,
bege. R$ 4.400,00. +

04 t T 376
financ. Tr: 273-1860. ,ou roca-se. r: -

3225.

FUSCA - Vende-se, 82, ct MOTO Compra-se,
som. R$ 3.600,00. Tr:

financiada. CG, YBR, XT�9979-0605.
Tr: 9902-4818.

FUSCA - Vende-se, ct SCOOTER _ Vende-se,frente batida. Tr: 8405-
98, cl partida,' preta. R$9474.
1.200,00.Tr: 371-8772.

FUSCA - Vende-se, SHADOW 600 - Vende-
branco, 81. R$ 3.200,00. 02 R$ 21 000 00 T
Tr: 9979-0394. se,.., . r:

9979-9188.

GOL - Vende-se, 1.8.
SUNDOW _ Vende-se,

compl. branc-o, 97. Tr:
50 98 T 3709936-1304. c. vermo . r: v-

4880.

GOL - Vende-se, 89,

6 compI.1.8. R$ 7.500,00.
TEMPRA - Vende-se, 9, Tr: 370-9311.
compl. R$12.000,00. Tr:
9109-2185.

............,."Ui
..

•.$290,00'

TEMPRA - Vende-se, 4

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

TWISTER - Vende-se,
preta, 04/04. R$
8.900,00. Tr: 370-2100
ou 9609-4808.

GOL - Vende-se, 1000,
prata, 95. R$ 10.500,00. TWISTER _ Vende-se. R$Tr: 9936-0287.

7.600,00. Tr: 372-3260.

GOL - Vende-se, GLI, 95. YBR _ Vende-se, 125,02.
prata, 1.8. R$ 11.600,00. Tr: 371-1335 ou 9953-
Tr: 275-6720.

'

TIPO - Vende-se, 95. 1446.
ver de. c o m pi. R $ PUMA _ vend�-se, GTS,9.800,ÔO. Tr: 275-2949. 80, conversível. R$

7.000,00. Tr: 9933-6533.

F1000 Vende-se, 94. R$
24.000,00. Tr: 8815-
8667.

ESCORT - Vende-se, 89.
R$ 4.800,00. Tr: 9979-

.

0605.

ESCORT - Vende-se, Sw.
1.6. GNV. Tr: 275-�736.

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

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

APARELHO - Vende-se,
de CD pi carro. R$

SANTANA - Vende-se, 88,
R$ 5 500 00 250,00.Tr: 9136-0078.OH. TE. VE. . , .

, Tr: 275-3633.

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

AF!ARElHO - Vende-se,
Pionner, frente

personalizada pi Ka. Tr:
9119-6969.

ItIIO II. "10'1
• Mel.., ",� 1.0 • '1óI1Ce"

• Mu,.o de "0''''.'' M* ,,,1'1"
• 11111,0' "614'''' • ':..10'''' 1",••,..,.
• HOIlólll.IftI·dlO1l01 fllI.'. jIjIi'flal

• '<I_II. d•••".fIIJ 12v
• Indico"., Ilt.d�.l d. ,ellijljl,.llIto "" ...u.

VECTRA - Vende-se, 01,
GNV. aro 15. R$

CORSA- Vende-se, Wind, 32.3000,00. Tr: 275-
cl AR. DT.emplacado até 2063.
julho06.Tr: 9916-5731 ..

'

UNO - Vende-se, IE, 96,
VECTRA - Vende-se. Tr: ar/al. Tr: 276'-0397. SANTANA _ Vende-se, 93,
9922-0076. I' 4 pts. Tr: 9924-7696.UNO - Vende-se, 96, 2 pt.

,VE, TE. R$ 8.800,00. Tr:
370-1161.

-
ASSUME-SE
Financiamento de carro

ou moto. Tr: 9924-7696

PAUO FlRE 2P 2006

A I'OTIIl DI

R$20.99QOO
mmOI stltll!
• Mo.... fi.. 1.0 MP!0''" • Otl... I>yWt..
• "'_ omIIomndl" • "'tól. blpa .

• Vi...._ • I_ d. pro19S6 P""l">
'1'iGI eoclt> •Co_ ."m_""�O p"'ll"O.....do

A MIUI<Ht:RILA�O CUSTO X BI,."iQO.
,

NOVO PAf,lO I"'c,t�'3,·""X
."........ ,

"

·'íM..A ÓO'
... '�� 7'�

".

� .tÚ�OA ..i.* 2.,.4.00.

.

+60xNXU
IflNS SI.URI.:

• 1'IIt;lIIt 'i" I." PI... "," c.,u
• UmP'ldar _ "'''"d", ti. vidro ., 1,.
• '1.'.iIliI V..N.!.U PI.., • Mi' c '11'1

• I)uph......".4...,b•• C""'pulador d,. ""'�

O .ICONUsUsrivELibo MIJtCADÔ�)!"
S1RADA FlRE 1.3·200.
IUNS Ol $É�ll:
• Motor 'ire '.3 • Flqt todia
• Protetor de (Ofumbo:

CAIXA - Vende-se, de
F1000, à diesel. R$

BIZ - Vende-se, preta. Tr: 1.900,00. Tr:.374-1117.
370-6525.

PNEUS - Vende-se, 5 pi
CIVIC - Vende-se, Honda fusca cl rodas originais.
99. Tr: 379-1790 ou Tf: 275-6720.

I

9112-3138.

CG - Compra-se, 90 á 97,
ou estrada 97/98. Tr:
372-1580 ou 9995-
W8.

PNEUS - Vende-se, 4,
rodas 13, seminovo. Tr:
370-9650.

A PAII11. DI;

R$2$.49000
·www.llal.com.br �BanCClFiar

371.2111
TAMPÃO - Vende-se, de
Ka, personalizado, cl par

CG - Vende-se, Titan, de 69.'Tr: 9119-6969.

PORTA-MALAS
PREMIADO I

I·
, I

I

I� l� .� !�, t'1 -:

-- ....
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2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

2003 preta CG 125 Titan KS 2001

CBX 250 Twister 2002 vermelha
"\

XLR 125 KS 2001

1998 verde CG 125 1998

CBX 200 Strada 1997 roxa . CG 125 1997 - verde

CBX 200 Strada 1998 roxa CG 125 1996
...

PROMOÇAO ABRIL 'Facilitamos em até CBX 200 Strada 2000 vermelha C100 Biz ES 2004 vermelhãlij

* Limpeza de bico 3 pgtos ou no cartão VISA CG 125 Titan KS 2003 verde C100 Biz ES 2003 �tpreta ,I,

, CG 125 Titan KS 2003 azul C100 Biz ES 2001
S �ú �

GRATIS (47) 371·3898
verde

CG 125 Titan KS

� O�
2001 prata Dreim 1997 azul

J�:I

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 • Baependi • Jaraguá do sul/se (ao lado Trapp) CG 125 Titan KS 2001 vermelha Uno SX 4p 1997 , verde

Amauri
'Motos

Kawasaki Vulcan 750

.....
'

Mi

CBR 450 SR

(3\7''f� 1970)
Compra - Vende
Troca - Fi nancia

Horário de Funcionamento
Das 8hOO ás 12hOO

13h30 ás 19h

Rua Fritz Borte!, 99 - Boependi
Jaraguá do Sul- se '

Corsa Sedan 99
Aq AIOs Te RII Pe '

Ka Basico
2004

370-3015
v

Temos o melltor preço' e
todas 'as taxas de mercado

,

Clio Autentic Aq
Ds Ip OK

Palio Fire 2P Aq Os, Fiesta Personalite Aq
Lp Kit Trofeu OK . Dt Lt 2005

1("1

Picasso Exclusive,
2003

),1.'

í'n
-,
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VOLKSWAGEM

cinza
,

prata
G

G

2002

2002

GM

prata
cinza

azul

prata
bordô

G 2001

G 1996

G 1994

O 2000

O 1993

scy(t GLX 1.8
,#�
odrler

anger 2.5

FORD

preto
prata
prata

GNV 1996
GNV 1999

O 2001

FIAT

cinza

branco

G 2000

G 2001

MERCEDES

vermelho

vermelho

O 1997

G 1999

CAMIONETES

branco

ado Conquest prata
bege
prata

O

O

O

G

2000

1999
1998

2001

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

(47) 376-1772
273-1001

Rua: Ângelo Rubini, 780
Barra do Rio Cerro

Jaraguá do Sul - SC

Blazer 2.4 2001 prata - R$ 42.000,00

CORREIO DO POVO 3

Rua Carlos Harddt, 688 - �gua Verde 371-2390

. O MWM Sprint Service em Jaraguá do Sul já é re�lidade!

A MWM está cada vez mais presente no

dia-a-día das pessoas. Afinal de contas são
vários os modelos nacionais que contam
com os modernos motores a diesel da
família Sprint Service, fabricados pela
empresa, desde picapes, e utilitários
esportivos até veiculas para o fora-de
estrada. Nada mais natural, já que contam
com a mais alta tecnologia o que os torna
mais econômico e duráveis. E nada melhor
de que poder contar com uma assistência
técnica. o Sprint Service. Estando presente
agora em Jaraguá do Sul representada pela
empresa NICOLUZZI AUTO MECANICA,
com funcionários treinados pela própria
fábrica, utilizando ferramentas adequadas e

peças genufnas. Tudo num ambiente limpo
e agradável, tanto na área de espera como
nas áreas de trabalho com atendimento e

Visual padronizados pela fábrica. Pois uma
oficina deve oferecer o melhor para os mais
variados tipos de clientes que empregamos
veículos a diesel, desde empresas até um

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

preços são os mesmos encontrados nas

RENAULT
CONCESSIONÁRIAS Toda a Linha Renault

j�_yp_e!1�� ;W-ªlE�'O"��o _!J!!J!!t__::::f7Yf}o?:5_
,IENAULT(s�Mo :���::.;;.;::���:,��� ::����������::'Ai%:E�:'����O:E�:::r�AJ:NSTALADAS

o,

Fin::�::,�:::UII li!
, ��ra mais Informações sobre preços e condições consulte a sua Concessionária Renault (2) Dado extra ido da revista Motor Show - Ediçãomaio de 2005. Comparativo entre várias marcas da categona (3) Scémc Priviléçe 2.0 05/05 com câmbio automático Grátis. (4) Dê o seu '

�'b
dono neqócio 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% arn + TAC (Taxa deAbertura de Crédito) + IOF + R$ 2,15 por lâmina doDieta bancário Ofertas válidas na data de veiculação desse anuncro ou enquanto durarem os estoques Fotos para fins publicitários. Alguns ítens mostrados e/ou mencionados são opcionais e/ou referen-se a versões específicas ARenault reserva-se ao direito de alterar as 1

_Il_5,peclficações de seus veiculos, sem prévio aviso. Preserve a Vida Cintos de segurança em conjunto com air bags, salvam Vidas .
i '

.._.,.
- - - -
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'fi,! Votorantmm I Finanças

Gol M12p,
Fiesta (mod. Novo) 4p

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

Clio RN 1.0 compl 4p

S/1 O cabo Estendida

Citroen Xsara 4p

Celta c/ ar c 2p

Siena Fire compl 4p

Saveiro CL

Monza SL EFI 2p

gas

gas

gas

gas

gas

die

gas

gas

gas

gas

alc

branca

vermelho

prata

prata

branca

branca

verde

1997

2003

2003

1999

2001

1996

2001

2001

2003

1991

1993

Astra GLS Perua

Ipanema
Parati 1.0 C/opc
Mondeo compl
Mondeo compl
Versales

Omega GLS comp
Fusca
Saveiro 1.8
GoIG1S
Escort SW

Opala impecável
Vectra Gt
Vectra GLS
Vectra GLS
Vectra CO

Vermelho
Chumbo
Branco
Roxo
Preto

Bege
Branca

Bege
Branca
Cinza
Bordô
Branca
Branca
Preto
Verde

G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
GNV
G
G
G
G

1995
1990
1998

1997
1995
1995
1994
1983
2001
1993
1998
1973
1998
1998
1999
1997
1988

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

S10 Oeluxe compl/bco c/97/prelo/G/GNV
Corsa Wlnd 4p IImp/desm/!I8/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 IIga/OO/branco/G
Aslra GI/Ol/Branco /A/GNV
Aslra Halch 5p/compl/03/cinza/G
Merlva 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 Weekond 6 marchas/99/verm/G

Slena EX compl menos ar/02/Verde/G
Slrada Advenlure 1.8 c./03/Prola/G
Fles!a 4p/compV97/azul/G
Ka Glllmp/desomb/a.c/03/branco/G
Flesla Slreel Sedan ac/tv/dh/03/prala/G
Ecosporl XlS 1.61/04/prela/G
Clio RT 16V/4p/compl/Sedan/02/prala/G
Cllo Exp. 1.0 16V, Sedan/03/azul/G
Cllo Rl 1.0/desemb/aq/03/branco/G
Clio Aul. 1.0/16V/compV04/branco/G
Scenlc 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

prata

branca

branca

bordo

Av. Waldemar Grubba
Jaraguá do Sul - se

PALIO FIRE 4p, COMPLETO
CLlO 1.0, 4P
CLlO 1.0 Rl, 4P
UNO FIRE, 2P
GOlSPECIAl
SAVEIRO GIII, COMPLETA C/GNV
CORSA SUPER, 4P
GOL Gil, 4P
CORSA SEOAN SUPER
GOL 1.0
AUOI A3, 4P COMPlETISSIMO
CORSA SUPER, 4P
ESCORT Gl, 4p, COMPLETO C/ GNV
ESCORT Gl, 4p, AR/OH
PALIO El, 4P
PALIO EX, 2P (+ AR)
TEMPRASX
VECTRA GlS, COMPLETO
ALFA ROMEU 145 ..COMP+ COURO
CORSAWINO
LOGUS Gl
KAOETT SI/E
ESCORT Gl, C/ AR
KAOETT SI/E
ESCORT Gl
GOL Cl
MARAJO

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

2005
20,03
2002
2002
2002
2001
2000
2000
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1997
1997
1997
1997
1996
1995
1994
1993
1993
1992
1991
1989
1985

2p
4p
2p regulagem de bco G3/iogo de roda
compl

complJsuspensão a ar
2.0 Mi'FI compl- ar
dir.hidrJroda espJcd
4p/limp/desmb/aq/v.e/t.e/roda

, 4pl.8
ELX

v.e/t.e/limp/desemb/a.q/loca fila 1 ;0/4p

Irava elelr/iodo de roda,
ar cond/limp/desemb/aq
compl/c/ cd'
CL 1.6

branco'
azul

prata
verde

preto
verde

prata
praia
verde
branco
bordô
vermelho
branco
azul
cinza
vermelho

Barco Fluvimar, motor 2001 70HP ,00

Ka
Fiesta Class
Kia LS
Gol GIII
Palio
Peugeot compl
Santana compl
Furgão Express
Corsa Sedan GL c/ GNV
Palio Weekend
Tipo
Calibra
Mitsilbchi Lancer
Monza
Kombi

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 Seda. 1.6
Corsa WI.d 4p
Blazer DLX 2.2
Flesta 4p
Tempra Turbo
L-200 4p 4x2
Versales 4p
Corsa Wind
Kombi
Escort Hobby 1.0
Escort GL 1.8
Tempra 8V
Gol CL 1.8
Monza 2.0 compl
Caravan
Chevette 1.6
Unal.3
O-lO cl baú
Fusca 1.300
Jeep 4.4 6Cc
CG Today
CBX 200
Una EP 4p comp
Una SX 4p
Dei Rey
Chevl DL
Santana Quantum
Monza SLE

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

bordo

branco

marrom

bege
branco

grafite
vermelho

azul,
branco

,

azul

vermelho

azul

marrom

grafite

R$ 15.500,00
R$ 16.500,00
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
R$ 29.000,00
R$ 28.000,00

Bege
Branco
Prata
Prata
Azul
Vermelho
Azul
Preto
Bordá
Branco
Branco
Prata
Prata
Azul
Cinza
Cinza
Bordá
Cinza
Branco
Branco
Bege
Azui
Preta
Vermelha
Prata
Bordá
Verde
Branco
Branco
Vermelho

-

Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Dle
Gas

,

Gas
Gas/GNV
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
,Gas/GNV
Ale
Ale
Gas
'Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas

Ford Ka GL

Gol GIII· Plus

Astra Sedan GL

Palio EDX

GolMI

Palio EDX

Goll GTI

1.0/4P/compl -alc
1.0/ldt 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 alq dt

2003

2002

2001

1999

1997

1997

1997

1995

1996

1991

cinza

prata
branco

branco

prata
vermelho

cinza

vermelho

prata

Astra Sedan Gl compl/azul/OO/R$ 25.900,00 Paralll.6/azul/9D/R$ 6.5QO,DO

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

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

Kadett Sl/prata/92/ R$ 7.500,00 Tempra 2.0 4p compl/prala/93/R$ 8.900,00
,

Veclra CD compVa.d/prelo/97/R$ 19.990,00 Escorl l 1.6/prata/93/R$ 8.800,00

Corsa Wlnd cinza/98/R$ 12.600,00

Apolo Gl bege/90/ R$ 6.�00,00
Fusca azul/7D/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/R$ 13.900,00

Escorl 1.6 AA/azul/88/R$ 4.900,00

Escorl 1.8 Gl/azul/91/R$ 6.500,00

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

Escort SW compl/azul/97/ R$13.900,OO
Ka 1.0 Zelec Rocam/prala/DO/R$ 13.500,00

'Ranger Xl V6 GNV/prala/95/ R$17.500,00

logus 1.8 GI/c/lrio eloJazul/94/ R$ 9.500,00 Peugaol 405 4p compl/azuI/95/R$ 9.800,00

Espero OLX cinza/95/ R$ 10.500,00

'�.�,' -
r-�, �

Astra �edam 1.8 GL compl.

Fiesta Berson c/ OH

Fiesta Berson c/Ar

Blazer 2.4 compl + rodas

Clio4p

. Ka 1.0 c/ opcionais
Scenic RT t.6 compl.

Megane RT compl.
Corsa Sedan (mod. Novo, c/ a.c/t.e/al)

Corsa Millenium 4p 1.0
Goll.8 MI

04
01
00
00
00
99
99
98
97
97
95
95
94
93
86

preto
preto
azul

branca

cinza

preta
prata
Vermelho

Verde

branco

verde

prata
Vermelho

prata
branco

verde

branco

preto
vermeiho

branca

cinza

prata
bordô

azul

bege
preto

Prata
Bordô
Branco
Branco
Cinza
Branco
Bordô
Branco
Prata
Branca
Cinza
Preto
Preto
Bordô

Corsa Sedan Classlcl�

Fiesta Class 4p ..

Santana cf ar "" dlr .

o

Audl80S

I,' Strada Working
, Toyota Bandeirante
i Escort GL 1.6

03

96

99

97

03

03

01

03

03

98

00

00

03

00

Corsa GL W 1.6

i Corsa Wind 2p
Gol Plus 16V
Gol Special 2p
Fl000

Astra Hatch 2p
I Corsa Hatch 1.6 compro + c

ii"
,.0

Fiesta 4p ,,r

I Escort GLX VF compl ,;
I Mille Fire "):;

Uno CS 1.3

Clio EXP 1.0 16V cóni�1 se�

Scenic RXE 2.0 complt

i
:;;I
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gas _

gas

gas

gas

gas

gas

gas,
gas
ale

gas
die

gas

gas

prata
branco

azul

prata.
prata
bege
branco

prata

UnoEP1.0 4p
CorsaWlnd 1.0 2p
Escort GL 1.816V comp.

Golf GL 1.8 compl.
. GolGL 1.8

Chevette Junior 1.0

Florlno Trekking 1.5
Premio CSL 1.6

Fusca 1300

Logus GLS

VEíCULOS
370-7516

Troca

Corsa Sedan c/ dir. hidr.

Veç_trà GL� 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

BorClô

Prata

Verde

Cinza

1999

1998

1996

1996

1999

1995

1992

1993

1992

1996

1991

1979

1993

1994

03

03

01

00

98

00

01

FINANCEIRA
Y."Votorantlm I Finanças

Árduíno
Veículos 371·4225
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

1997 Preta

Ome9a CD 3.0 4p

Gol Speciall.0 cl a.c.

Honda Civic 1.6 4p

Gol Speclal 1.0 2p

Palio 1.0 4p

1994

2004

1998

2004

1999 Preta

Azul

MB 712 C ar cond

99/99 Carroceria' Bra�co R$ 55�000,00

Azul

Branca

Branca

00/00 Carroceria Branco R$ 49.000,00
Preta

Palio Weekend Sport 1.6 16V compl 1997

Goill.0 1996

S-10 ACIDH 2.2 1995

Ranger XL klt gnv+ac+dh 1995

Goll.0 2p 1993

Branco

Vermelha

Vermelha VW 17.210 Truck MWM

01/01 Carroceria Branco R$ 99.000,00
Bege

FRONT'AL VeículosM 371·4570 / 376·2895

2001

2000

2002

2003

2001

2000

1997

2001

1989

1991
1994

1994

2002

Corólla XLl16V gas/4p/comjJl. p�ata 05 R$ 53.000,00
I

Escort Ghia 1.6 alc/2p/limp/desem/aq verde 88 R$ 5.600,00

Escort Ghia 1.8i gas/llmp/des/aq/trv/al branca 94 R$ 10.500,00

Escort GL 1 .•816V gas/4p/limp/desm 'prata 97 R$14.800,oQ
Gol M11.o gas/2p/básico branca 98 R$ 12.800,00
Kadett GL 1.8 gas/lim/desm/aq/vd/trv cinza 96 R$ 11.300,00
Mondeo CU 2.0 gas/4p/compl verde 97 R$19.500,00

Megane RXE 2.0 gas/4p/compl verde 00 R$ 24.800,00

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

Parati 16V gas/4p/limp/desemb/aq prata 98' R$ 16.800,00

Golf 1.$ 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
D20 gabo Dupla
Monza 1.8 2p
5101.04p
Uno 1.0 4p
XR 250 tornado

Verde

Azul

Branca

Branca

Branca

Dourado

Branca

Dourado

Prata
:
..\ Bordü

Bordü

Bordü
Branca

Uno Mille EX 4p 00 .11$ 13.400,00verde

2001 R$ 23.000,00

Vectra GL compl
Tempra HLX comp

Gol1.6 4p comp

.ermelho
amarela
branca
prel.
pral.
vermelha
branca
.ermelho
branca
branca
pral.
azul
ver�e
pral.
marrom
'"m.lh.
cinza
'"m.lh.
azul
amarela
cinza
.erde
prel.

��:��a
azul
"rm.lh.
clnz.

2003
'" t 2001

1999
1997
2004

,

2002
1987
1998
1998
2004
1988

n�bs� '�005
1999

Gas
Gas

Gas

Gas
Die

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
G/GNV
G
G
G

Slena ELX

pallD:'?,;
Slen,: �'i\,�:::: �d:n
Corsa Classlc.
Classe A 160
Classe A 160
Picasso Exel
Ka
Flesta
Cllo Autentlc
Gol Plus
Polo Sedan
Celta
Uno Flre Flex

Ka AC + opc branco
Flesta Personallte • completo branco

•

Focus Sedan • completo prata
Focus Hatch 1.8 completo prata
Flesta GL clopc + roda branco
Flesta Class DH + trio prata
Flesta GL clopc branco
Courrler AR Cond + OH prata
Flesta 4p cl opc prata
Ka verm

Ka IImp+des+lrlo azul
Flesta verm

Escort SW completo verm

Corsa Sedan Classlc prata
Corsa Hatch cl trlo+roda preto
Corsa 1.6 4p cl opc branco
Corsa Sedan mod novo branco
Corsa Mlllenlúm Sedan verde
Corsa Sedan branco
Vectra GL completo prata
Corsa Sedan prata
Aslra GL completo azul
SlIverado DLX AR+DH+TURBObranca
Corsa Super 4p branca
Corsa Wlnd verm

01/01
2005
2005

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

cinza aq/dh/ve/te/ds/l.3 16V
cinza dh/ac/klt eletr/pinl.metal./ 1.0
cinza ac/dh/plnt.metal./l.3

.

prata aq/lp/te/pe/l.0
branco basico/l.o

.

cinza aq/ds/v.v/l.0
preta ac/dh/ve/te/al/re/2ab/rll/pe/abs/l.6
branco aC/dh/ve/te/al/rll/2ab/re/pe/abs/l.6
vermelho aC/dh/4ab/ve/te/re/lp/ds/bc/rll/pe/cd/2.o 16V
azul baslco/l.o
prata aq!lp/ds/l.o
vermelho 1.0
branco aq/ds/lp/al/pll
prata ac/dh/ve/te/ds/ln/al/p.met+ gnv
prata aq/al/ds/lp/v.v/personallzado
vermelho klt visibilidade + pinto Mel.
cinza ac/dh/ve/te/plnt.met

4
3
2
'2
1
O
O
99
98
98

.� 98
97
98
3
3
2
2
2
1
O
O
99
97
97
94

Gol Completo 16v • Power
Gol Sport OH + AR
Paratl Sumer completa
Gol 16v • completo
Gol Plus 4p
Gol Plus AR + OH
Gol Speclal
Gol MI4p
Gol plus
Gol eL 1.6
Palio Flre 4p klt + AC
Palio Weekend OH + Trio
Palio ELX OH + Trio + Roda
Palio Weekend Adv. compl.
Palio ELX 500a. DH+Tr.lo
Palio EDX completo
Uno EP Trio
Uno Eletronlc
ello Sedan cl OH + Trio
Scenlc Allzé Completa
Scenlc RXE 1.6 • completa
ello RT 1.6 • completo
Scenlc RT 1.6 • completa
Scenlc RT 1.6 • completa

verm

verm

cinza
dourado

prata
cinza
branco
azul

prata
prata
cinza
verm

verde
ve,de
prata
cinza
verde
prata
preta
cinza
preto
azul
verde

Corsa Sedan 1.0 cltrlo prata 02 GNV Marea ELX compl

Corsa Sedan 1.0 clac branco 02 GNV' Vectra qLS compl

5portage compl + cr/seguro 05 2001 R$ 49.000,00
branco

Suzukllntruder 1400Cc preta

Suzukl DRZ·40D E amarela

branco

Astra GLS Sedan comp branco

01 Das

01 Gas

, Fiesta GL 4p cd/limp/desemb/aq R$ 15.500,00

01 Gas
Omega OLX 2.2 compl

DO GNV Flesta 1.0 4p
00 ONV Palio 4P ED 1.02000

\

Peugeot 306 SX compl + couro

prata 00 Oas Escorl SW compl·
vermelho 99 Gas Omega eD 4.1 compl
branco 99 Oas o,;,ega ELS 2.2 compl1997 R$ 11.500,00
prat�
branca

branco

cinza

99 Dle

99 Dle

99 ONV

98

Alfa 164 comp

Tipo 1.6 le 4p �ompl
Escort Hobby 1.0

, L200 4x4 CD
Palio EDX 2p vd/trv R$ 11.500,001997

Rua Prel.Waldemar
Grubba, 3121
BairroVieiras

verde

branco

branco

branco

branco

branco

branco

bordO

cinza

preto

cinza

azul

prata

preto
azul

310-2381

99 Oas

98 ONV

98 ONV

98 ONV

99 Das

98 ONV

98 Das

97 O.s

97 aas

98' BNV

96 ONV

95 ONV

94 Das

94 B.s

DI.

Rurál WlIlIs 6cc pI colecionador 70
Fl000 XLT compl 98
Gol Bola 1.01 96
Renaull Clio RL 1.6 96
Gol CL 1.6 94
I'arall CL 1.6 89
Palio ED 1.0 96
I:ugeol 306 1.6 compl 95
Unol.3S 88
Escorl GL 1.8 compl 94
Escort L 1.6 ale 93
Escorl L 1.6 92
Escorl GL 1.6 84
Kadett SL 1.8 92
Chavetta SE 1.6 ale 87
Monza GL 4p cl trio eletr 94
Del Rey 1.6 si entrada 24xR$ 209,00 85
Tipo 1.6 IE 30oóOO + 38x R$ 328,00 95
Fusca 73
CG Tllan KS 04

RS 8:000,00
R$ 32.000,1i0
RS 11.300,00
R$ 9.800,00
R$ 8.300,00
RS 6.500,00
R$ 10.200,00
R$ 12.500,00
R$ 4.700,00
RS 9.700,00
RS 8.600,00
R$ 7.200,00
R$ 3.800,00
R$ 7.800,00
R$ 4.500,00
R$ 9.800;00
RS 2.800,00
RS 7.200,00
R$ 1.900,00
R$ 4.300,00'
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6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

acessórios automotivos
\

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

NOVOS ACESSÓRIOS PARA PERSONALISAR SEU FOX

, O alto espírito de inovação está

presente no kit de

personalização para Fox.

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

aparência de off-road.

TODA LINHA DE ACESSÓRIOS
PICK-UP E AUTOMÓVEIS

, ,

Bagageiro pi cargas Santo Antonio

Tapete em alumínio Capota de fibra Escapamentos

VENHA COtJHECER ESTAS NOVIDADES!

.

C'o n s ó rc i O

UNIAO
Faça Consórcio. É mais barato

O melhor negócio é aqui.
' '

QUINTA-FEIRA, 19 de Maio de 2Q05
'f!

.�I
VENDE-SE - Par de 16 91
Bravox, sub 250 RMs cf I
ex selada, R$ 350,00\, �
275-3658. i

'

!
VENDE-SE - Rodas hso
Rodão de aranha,i Ri
1.000,00 Tr: 275-0334 ou
8809-3544. i I

I IVENDE-SE - Som pi cprro ,

Tr: 374-5881. t I
� !

j I

-I
ALFA ROMEU - Vende'�e
95, Tr 275-4081, � !

'

� -,

AUDI - Vende-se, A� 99
prata, 2' pt, R$ 33,9q1l,Óo'
Tr: 9969-4207. ":

• I
j ,

CLASSE 160 - Vende.se i '
99, compL Tr: 370·630� ';

, I

j I
j'

COMPRA-SE - Uno. à

Vi$.a"jTr: 8405-9888, !
I

F2DD • Vende-se, cl b�ú I

85/86, vermo Tr: 370-2274:1
, !
, I

KIAS CLAROS - Vende-$e!
98, R$ 16,500,00, Tr: 3?6:1
4112. 'i: II,� ,

�' j

RURAL - Vende-se-j:\ 76'1'4x4, Tr: 372-2833.. �;
,

v �<i �
SCENIC - Vende-se co.'1PII02. H$ 37.500,00. ,TI'

::�4-�6�:nde_se, Is�tl!01.compL 15 lugares. ;R!
65,000,00. Tr: 275-196l. I

CONSÓRCIO COMPRO' I
DE CAMINHÕES,

.

i
CARROS E OUTROS IPagamento em dinheiro

. (somenteacima de 15 pagas) i !
Ligue ja cf o último boleto em mãos ou !
passe crédito, saldo devedor, nome dá iadministradora por e-mail i.' i '

consorqiocompro@terra.com.br ou: :

Fone. 479972-5588
'

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

ii4i[iji!,Qj!'iha:t�_t'HNtjim,I'!'iiWimiiii@m·
Stratus comp 96.
enevette 89
Bellna L 1.6 86
Ford landal em couro 80

Jeep em couro/dh/freio a disco 65
Fusca 77
fusca 96

�Iba 88
Santana Quantum GL compl 94
Kadelt SLE 1.8 92
Bellna Del Rey GLX 89
Astial.8 compl 01

Ranger compl em couro V6 96
Fiestá 97
Astra compl 1.8 01

rempra compl 92
�1� �
Fiorino 96
Santana compl + teto 94
Microonibus MB 1800

.
-

96
F·l000 cabo dupla interculada 89

RelíqUia - Fusca c/55.000km arig./unico dono' 86

rempra 2.0 compl
.

96
Corsa Wegon compl 00

verde mel

bege
prata
azul
Bordo

bege
prata
azul
bordô

prata
verde

prata
azul
bordô
prata
azul

prata
vermelha
bordô
branca
cinza
branco
azul
cinza

G
A
A
GNV
G
G
G
A
A
G
A
G
G
G
G
GNV
G
G
G
O
O
G
G
G

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

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax:276-3466

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1656 ANTIGO BAR DO OCA

,/

Barco Fluvimar, motor 2001 70HP

Ka
,
Fiesta Class
Kia LS
Gol GIII
Palio
Peugeot compl
Santana compl
Furgão Express
Corsa Sedan GL cl GNV
Palio Weekend
Tipo
Calibra
Mitsubchi Lancer

-

Monza
Kombi

00

04

00
00
00
99
99
98
97
97
95
95
94
93
86

R$ 26.000,00

Prata
01 Bordô
Branco
Branco
Cinza
Branco
Bordô
Branco
Prata
Branca
Cinza
Preto'
Preto
Bordô
Branca

COMPRO
,

CONSORCIO
Peqoem dinheiro,

c., ,�',' melhor preço.
,

Tr. 47435-4139
8405-2739

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

..... Planos em até 80 meses

..... (03) Contemplações mensais
••• Antecipação de parcelas na ordem

direta ou inversa
••• Livre escolha do veiculo
••• Sem juros

ADMINISTRADORAS DE se
Rua: João Januário Ayrosq, nO 80 sala 03 - Jaraguá Esquerdo Fonte Banco Central

sita - www.uniaocatcom.br --- E-mail: uniaosilver@netuno.com.br b b b
('47) 371·8153/9122·6233/9936-1304 �o�9���5 r

t ..

� �..

"\ ii
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os, VENDJ: os, TRoe os ou FINANCIA

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 7

370�8622·
276-3223

• Supervalorização do seu veículo

• Garantia de Procedência
• Financiamento até 48 meses

• Okm - Multimarcas - Consulte!

IIIrI

i

Walter Marquardt, 18 (em frente ao Posto Mime 1 � Matriz) - Jarag!uá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

Atendemos linha geral:

� allOIl

1 cavalo.R$ 300,00. Tr: GAITA - Vende-se, vermo

376-0269. 80. R$ 950,00. Tr: 9902-
5259.

CARROÇA - Vende-se, pi
2 cavalos. R$ 200,00. Tr: GELADEIRA' - Vende-se,
376-0269. Brastemp. R$ 530,00. Tr:

370-7192.
AEROMODELO - Vende- CELULAR - Vende-se,
se, treinador, cl motor Siemens, A52, novo. Tr: GELADEIRA - Vende-se,
ABC. Tr:9975-0078. 8413-0791. duplex, cônsul. R$

350,00. Tr: 273-6364.
APARELHO - vende-se, CELULAR - Vende-se, LG,
de abdominal. Tr: 371- ct carregador. R$ 50,00. LAVADOURA - Vende-se,
3459. Tr: 9104-7806. Enxuta. Tr: 371-3459.

TV - Vende-se, 20", cl 30,00. Tr: 371-5270. ILAVA JATO - Vende-se, cl controle. R$ 250,00. Tr:

água quente. Tr: 372- 371-8772. VESTIDO - Vende-se
3655. de prenda, cf arrnaiiTV - Vende-se, 16", R$ 90,00 cada. Tr:J', •

Telefunken, colorida. R$ 3509.
I

•
130,00. Tr: 370-9367.

V I D E O - Vende-sI
TV - Vende-se, 20", cl cassete. R$ 200,00.

MÁQUINA - vence-se, de controle, Gradiente. R$ 376-2926.

costura. ir: 370-7002. 250,00. Tr: 370-9367.

BATERIA - Vende-se, 2 CENTRíFUGA - Compra
Nokia 8860. e carregador se, de roupa. Tr: 371-
de mesa. R$ 50,00. Tr: 8712.
9975-0078.

CHARRETE - Vende-se. MÁQUINA - Vende-se, de
BERÇO - Vende-se, de R$ 600,00. Ir: 376-0269. costura, zig zag. R$
mad. marfim. R$ 350,00. 180,00. Tr: 371-8772 .

. Tr: 370-9350. COLEÇÃO - Vend'e-se, de
carrinhos antigos, ferro,

BICICLETA - Vende-se, original. R$ 700,00. Tr:

R$150,00. Tr: 371-9717. 373-65'25.

J:.JI!"'" ILE"FRÉlNICA
,

'�
� ,

Venha conferir nossos serviçosl
(047). 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Barão do Rio Branco, 620 - Centro

VIOLÃO - ,Compra-se 11
MÁQUINA - Vende-se, TV - Vende-se, 14"LG. Tr: 9155-8144 ou 311�
overlok. Tr: 370-7002. 275-1070. 4143.

MOTOCA - Vende-se, e VESTIDO - vende-se, de WALlTA Vende.�
cadeirinha infantil. R$ prenda. R$ 70,00, verde Máster, seminova.!
60,00. Tr: 276-3866. cl branco e armação R$ 9969-4207.

Utilize seu fGiS
Para Imóveis, Aulomóveis, Molos e Camin�

uu

"

Na Praia, Cidade ou Cam�,
e �ala do Aluguel! Relorma ou Co�slru�es

E também para Capilalizar sua Em�eIl,

BICICLETA - Vende-se.
fem.Tr: 370-1856.

COMPUTADOR - vende-.
se, preto, Atlon Xp, 2.4,
256 MB. 17". R$
1.800,00. Tr: 8803-7474
ou 372-2718.

BICICLETA - Vende-se, C'ORTADEIRA - Vende-se, PATINETE - Vende-se,
tropical. R$ 150,00. Tr: de arroz. Tr: 376-0269. cromado. Tr: 9166-8266.
371-9717.

BICICLETA - Vende-se.
masco Tr: 370-1856.

(

CROSSOVER - Vende-se, PIA - Vende-se, em

CADEIRA - Vende-se, de Sounstream. R$ 250,00. granito, parte de cima

refeição infantil. R$ Tr: 9975-0078. com cuba. Tr: 371-5270.

110,00. Tr: 370-1856.
,
FAX - Vende-se, compl. PORTA - Vende-se,

C Ã O - C o m p r a - se, c I' s e c r e t á r i a, sanfonada. Tr: 371-5829.

pintcher, fêmea, -fühote. identificador. R$ 350,00.
Tr: 370-4461. Tr: 371-8772. RADIOLA - Vende-se. R$

200,00. Tr: 376-0269.
CÃO - Vende-se, filhote e FAX - Vende-se, Panaso-
mãe rotwailler. R$ nic,digitaI.R$190,00.Tr: SECADOR - Vende-se.

150,00. Tr: 376-2744. 9914-3867. pequeno. Tr: 371-3459.

CÃO - Vende-se, Boxer, FREEZER - Vende-se, SOM - Vende-se, pi
filhote. Tr: 8804-9775. vertical, 280 L. cl 5 conjunto, cl 10 ex, 2

gavetas. R$ 550,00. Tr: mesas, 5 potência. Tr:
CAMERA - Vende-se, 9973�6685. 370-4461.

digital. R$ 350,00. Tr:
9915-9749. FREEZER - Vende-se, TECLADO Vende-se,

vertical, 280L. et 5 Yamaha, digital. R$
CARRINHO - Compra-se, gavetas. Tr: 9973-6685. 1.500,00. Tr: 27,3-0779.
de bebê. Tr: 371-8772.

FRITADEIRA - Vende-se, TECLADO - Vende-se,
CARROÇA - Vende-se, pi elétrica. Tr: 371-8772. _ Yamaha. Tr: 370-7002.

VENDE-SE LOJA
Vende-se loja mat. Esportiv
no centro 'de Corupá, ótima
clientela formada e estoqU�
Aceita-se carro como part�

do pagamento.
\Tr: 9115-9770 / 375-0311,

Creditos
R$10_000_00
R$20_000_oo
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
R$ 620_00

De 10 a 120 mil
parcelas a partir de R$ 110,00 mensais

Fone: (47) 222-2853 - 9980-1928 - 9993-281�
e-mail: realconsorcio@terra.com.br

www.realconsorcios.com.br

.

Também Créditos Contemplados de:

• Caminhões, Imóveis, Automóveis e Mol�,

�EAL Entradas a partir de R$ 3 mil,

CONSORCIOSObs.: Compramos seu Consórcio,Çontemplacoou1lil,
mesmo com Atrazo ou Cancelado.

t�/efonia e segurança,

Centrais telefônicns Intelbras

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

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

eletrônicà e automação de condomínios.

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técníca)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para
.Atendedores automáticos

telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligaçôes
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pi telefones

(headset)

...

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

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA_
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e lntertones
Cancelas automáticas p/ portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros

Monitores (P18 e Calor)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

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

Kif Portão Eletrônico + Interfone

�J

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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causas Civeis e Criminais. Comercio e Industrial,
Furt,os e Roubos, caso extra conjugal e

desaparecimento de Pessoas,

de'l
a, I Fone:372-0556 ou 9912-8114 Sigilo Absoluto

Consulle nossas aferias 275-2124
Augusto Flor
Técnico

9975-0045

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

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

� Até 36 meses para pagar;
� Sem limite de idade;

,

� Prestações descontadas na folha de' pagamento do IN�S;
� 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· Jaraguá do Sul . se
"

"'"'''''��',:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
.

GRAVAÇÕES EM OVO
Quer copiar sua fita de vídeo para OVO?

* Casamento
* Festa de.Aniversário

.

.. Sua viagem de férias
* Etc ...

Usamos OVD Sony para maior
durabilidade e qualidade

Editamos imagens

276-1411

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

TRAGA ESTE ANÚNCIO E
GANHE BÔNUS NA LOCAÇÃO

Ligue sem compromisso
8816-6637

,

EUMAR TURISMO
Tr: 273-5467/ 91'04-9365

* Fretamento
*

Viagens
* Faculdade
* Atende'Empresas todos os turnos

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 9

TERCEIRIZAÇÃO SERViÇOS FRESA E TORNO

(47) 370-5858
sibimec@terra.com,br
Jaraguá do sul se

Centro de Formação de Condutores.
- 1 a Habilitação

- Alteração de categoria
- Renovação

- Carteira provisória
- Segunda via

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

I

: ENCANADOR E ELETRECISTA

Tr: 275-0690 cl Bruno ou 9-917-985·9

Rua Gumercinito da Silva, 616 • Centro

lfBBAPlARAGIM
llooY,Iedor de Pedras e Coocreto
Compactadores de )010 Servi\os com Retroescavadeiras

Co�(aíão de TUDoS de Concreto Tratores e esteiras

Rem�âo de Rocnas Caminnões Basculantes

Drenagem Com�ressores de Ar .

Pavimenta�o cl lajotas Loteamentos completos

Tudo pára seu lar e sua festa!

A me or carne a região

275-3114

Aulas de Violão
(47) 275 34 75
(anexo à Fellows)

9975 9646
E-mail: sergio.guima@ig.com.br
Rua Domingos da Nova, 227 - Centro - Jaraguá do Sul/SC

376-2372
DISK ÁGUA

Rua: Guilherme Cristiano Wackerhagen, na 340 - Sala 01 - Ed. '

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

_ ADVOCACIA E CONSULTORIA_'

LUCIANE MORTARI ZECHINI
.

OAB/SC 17579-B

KARINA GUIOI VALVEROE
OAB/SC 18,114

• CAUSAS CíVEIS' FAMíLIA' DIREITO DE PROPRIEDADE

• COBRANÇAS • DIREITO BANCÁRIO E E�PRESARIAL
• CRIMINAL • CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL

• ADVOCACIA EM GERAL

-
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 USADAS EM GERAL.

Rua Max Whilhem, 786e
372-0064/ 275-2671 ou 9973-9680/8406-3605

REfRIGERAÇÕES
Consertos e Reformas

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

Condicionado, etc.

ZANGHELINI

acnrnpanhantas
Com belas garotas a sua disposição

com meninas novas

Karine . Loira, seios grandes e sex

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

Bruno- Atraente
Milene . Morena clara

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

275-0052 / 273-1174

IJlÁ Bar das Amigas
A cada encontro uma nova emoção

9164-1432

R, Exp. Antônio Carlos Ferreira, 765· esq, José Ernrnendôerter
Bairro Nova srasua- Jaraguá do sul - Santa Catarina Lal. WolIgang Weege, S/na á 1500 mls. do Parque Malwee - Jaraguá do Sul· se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1 2 CORREIO IDO POVO

,.

Mais recursos.
Melhores liumÓTIMO NO SEU CURRICULOsenac

(47) 275-8400

PROGRAMAÇÃO Coordenador de Produção
Ensino médio completo. Três anos de

atuação com liderança de setores de

produção. Cursos na área de liderança
e qualidade. Conhecimentos no

sistema ERP - üatasul.

Analisla de Crédito
Ensino fundamental comaíeto.

Conhecimento com rotinas de caixa e

informatica básica. Necessários dois
anos de conhecimento na função.

j. Estlllsla
:
Ensino superior completo.
Conhecimento de dois anos
na função e com tecido plano.

Estofador
Conhecimento minimo de

dois'anos njl.lunção.

Garçom
Conhecimento de um ano na função
para atuação em rede hoteleira.

líder de Produção
Ensino superior completo ou em cu�o'

'ou técnico na área têxtil,
'

�
experiência de dois anos em cargo de i

liderança no ramo têxtil, C ,
onhecimenlos no sistema ERP . ��"'.

Datasut �

Auxiliar de Produção II
Ensino fundamental completo. Ser
motorista habilitado, ter curso de

operador de empilhadeira.

GESTÃO E COMÉRCIO

Auxiliar de Controle de Qualidade
Ensino técnico na área. Necessário
conhecimento em documentação de

ISSO 9000.

Costureira
Ensino fundamental completo.
Conhecimento de um ano com

máquina reta. Disponibilidade para
segundo turno.

CARGA HORÁRIA HORÁRIO Á VISTACURSOS OATA DIAS , PARCELADO Auxiliar de Produção III
Ensino fundamental completo.

Conhecimento com instrumentos de

medição.Auxiliar de Cozinha
Conhecimento de um ano na função

para atuação em rede hoteleira
Neurolingüistica em Vendas 12 horas 30/05 a 02/06 2" a 5" 19h às 22h R$180,00 1 + 1 R$ 95,00

Técnicas de Negociação 12 horas 06/06 a 10/06 2" a 5" 19h às 22h R$150,00 1 + 1 R$ 80,00
Relacionamento com Qualidade e Motivação 12 horas 13/06a 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" 19h às 22h R$140,00 1 + 1 R$ 75,00

Matemática Financeira com Utilização do Excel 16 horas 18/07 a 22/07 2" a 6" 19h às 22h 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

Téçnico em Comércio Exterior 820 horas 30/05 a 2006 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

Eletricista de Manutenção
Ensino técnico completo, experiência

de dois anos em manutenção.

Barman
Conhecimento de um ano na função
para atuação em lede huteleira.Auxiliar de Montagem de Painéis

12 vagas. Segundo grau em curso ou

completo. Necessário residir no
minimo seis meses na micro região.

Engenheiro Eletricista
Ensino superior completo. Dois anos

de experiência na função.

Coordenador de Vendas
Ensino médio completo. Motorista

habilitado. Residir na micro região. Ter
'disponibilidade para viagens.

Engenheiro Civil
.

. Ensino superior completo. Ser motorista
,

habilitado.

i Programador de PCP
Ensino médio completo.

Conhecimento em informática.
Deselável um ano de experiência em

tinturaria e na iÍ�a têxtil em geral.

Estilista
Ensino supertor completo ou em curso.

Conhecimento mínimo de um ano com

alta costura e roupas tipo exportação.

Operador de Corle
Ensino médio completo ou em curso.

Seis meses de conhecimento
na função.

Estofador para Área Automotiva
Ensino médio em curso ou completo.
(Necessário um ano de experfência na

função. Para atuação em horário
normal.

Auxiliar de Setor Pessoal
Ensino médio completo, experiência de

dois anos na função.

AssistenlB de Vendas
Ensino médio completo. Desejável

dominio com ferramentas de Oftice, ser.
motorista habilitada, ter persistência e

.

uma boa fluênéia verbal. Um ano de
conhecimento na função

Tecelão I'
Ensino fondamenlal completb.

IConhecimento com teares
'circulares na área têxtil.

Experiência de seis meses na função.
Vaga efetiva, para atuação
em primeiro, segundo

E terceiro turno.

Desenhista CAD
Ensino médio completo, experiência de
dois anos com modelagem e risco para

indústria de confecção.
Mec'ànico Montador

Conhecimento de três anos na função.Auxiliar de Almoxarife
Ensino médio completo. Necessário
conhecimento em informãtica e ser

motorista habilitado. Desejável curso
de operador de êmpilhadeira. Para

atuação em horário normal.

Encarregado de E�pedlção
Ensino fundamental completo.

Conhecimento de um ano na função.
Vaga efetiva, para atuação em horário

normal.

Operador de Produçãô
Ensino médio completo, para atuar em
setor de serralharia e em setores de
montagem de painéis eletrônicos.Operador de Microcomputador 70 horas 06/06 a 26/10 2" e 4" 9h às 11 h 1 + 4 R$ 65,00

Operador de Microcomputador 70 horas 13/06 a 07/11 2" e 4" 13h30 às 15h30 1 + 4 R$ 65,00

Assistência Técnica, Montagem e Manutenção 70 horas 13/06 a 05/10 2" e 4" 19h às 22h R$ 590,00 1 +- 4 R$125,00
Assistência Técnica, Montagem e Manutenção 87 horas 14/06 a 21/11 3" e 5" 13h30 às 15h30 1 + 5 R$ 97,75

Desiqner Gráfico 90 horas 21/06 a 06/10 3" e 5" 19h às 22h 1.+ 4 R$190,00
Linux 48 horas 28/06 a: 25/08 3" e 5" 8h30 às 11 h30 1 + 2 R$127,50

Técnico "'ecânico
Ensino técnico completo. Não é

.

necessário experiê.ncia na função.

Técnico em .Plástico
Ensino técnico completo. Não'e
necessário·experiênciá na função.

t

Programador de PCP
Ensino médio completo.

Conhecimento em informática.
Necessários seis meses de

experiência na função. Para atuação
em horário normal.

Talhador
Ensino fundamental em curso ou

completo. Experiência com serrafila
manual. Conhecimento de um ano na

função. Vága efetiva, para atuação em

horário normal.

Expedidor
Ensino fundamental completo.

. Conhecimenro de um ano na função.
Vaga efetiva, para atuação em horário

normal.

\

Para conhecer outras oportunidades de trabalho visite nossa empresa
ou acesse nosso site: www.qruporneta.com

JOINVILLE . CURITIBA. FLORIANÓPOLIS . GUARAMIRIM . JARAGUÁ DO SULl'A/�ORIfA.IIÇO-E.�. Rua dos Imigrantes, 310 Vila Rau
Ivrl Ir,,.. o : E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br

c

,

IEIBRlRGEnS \..;>,
•

�RA"LIMPEZAA MAIS COM,PLETA
.. ,

Atendemos atacado e varejo Cl)�i
, �,

. �);�� I

um atendimentêl
,�::J�4,1:jj
:c�

persenallzad ,
Solicite uma visita
de nosso representante

,
. Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I * Tela colorida

I _- * Agenda com 200

! ic posições de memória no

!
'"

TIMChip + 200 posições
I de memória no aparelho
,t Melodias
personalizáveis
* Jogos
* Alerta vibratório,

Of'calculadora e relógio.

R$149,00
á vista ou

I 1 + 9x R$ 14,90

I .NO PLANO
� z�'MEU SONHO

. �-,

CORREIO DO POVO 13CORREIO DO POVO

CLASSIMais

*Tela colorida

*Agenda telefônica com 200

posições de memória no TIMChip
+ 300 posições de memória no

telefone

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

cronômetro, calculadora e relógio

R$/399,OO
á vista ou

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

00,
POR MÊS

* 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

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

* Tela colorida
* Agenda telefônica com 200 posições

de memória no TIMChip
+ 300 posiçôes de memória no

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

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

Java
* Alerta vibratório, calendário,

calculadora com conversor de taxas,
cronômetro, despertador e relógio

RS 499,00 á vista ou

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

R$

REVENDA:

R$148,OO
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

v.I

8-
SONY P41 !f

•

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Consertos em: ;;:'1
Geladeiras, Freezers, Arcondicionados, : i,jiJ

Máquinas de lavar e outros. .,:�
INSTALAMOS AR CONDICIONADO SPlIT : ;3},

,>-t
"

Encare a hora da mudança com espírito prático �i
,Y

276-2212

A grande maioria das pessoas estremece só de pens�r no assunto.E realmente, é um

momento que exige trabalho, capacidade de organização e, sobretudo, confiança na

empresa que fará sua mudança.Como cautela e caldo de galinha não fazem mal à

ninguém é sempre bom obter informações sobre a empresa transportadora, que
tipo de veículos, utiliza (imagine um caminhão aberto num dia de chuva), se possui

pessoal treinado, etc.

É sempre bom lembrar que o transportador avulso ( os chamados "carretos"), podem
cobrar bem mais barato que uma empresa estruturada, mas, você estará contratando

um serviço precário e quase sem garantias.

. , Antes de você contratar uma mudança, existem pontos que devem ser observados

para facilitar a sua vida e a vida do transportador escolhido.

1- Separar o que vai eo que fica

2- Medir as portas e verificar se todas 9S cargas vão poder passar

3- Verificar a capacidade do elevador (se há espaço, ou, se parte da mudança terá que

ir pela escada.)

4- Verificar se as peças que não passam na porta podem ser desmontadas

5- Verificar se alguma coisa terá que ser içada .

6- Tomar informações sobre o novo endereço: Se o caminhão pode parar na porta ,do
prédio,se não é dia de feira, se não há outra mudança marcada para o mesmo dia da

sua,se há um horário pré estabelecido para fazer mudança.

Quando escolher sua empresa transportadora, saiba que elas cobram 1 % do valor a

ser transportado, a título de seguro. Existem seguros específicos, (alguns exemplos:
contra. saques, contra enchentes,contra roubo,específicos para operações de carga e

descarga, risco rodoviário, etc) que podem ser imprescindíveis dependendo do que

se transporta e para qual região do país vai a carga, sendo que a maioria das

transportadoras oferece o sequrocontra avarias, que garante cobertura para

qualquer estrago ou prejuízo causado à carga, inclusive na operação
embalar/desembalar.

Seja qual for a sua escolha.na hora de contratar um seguro, lembre-se de pedir que
especifiquem clara e detalhadamente os direitos e deveres das duas partes.

Móveis Artesanais

Frio Tee

Refrigeração

(47) 371-7105
Rua 13 de Maio, 380 - Czerniewicz - Jaraguá do sul/se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GUIA PRÁTICO DE GASTRON·OMIA

Ingredientes:
70 g de farinha de trigo
20 g de amido de milho
25 g de cacau em pó
2 g de canela em pó
180 g de açúcar
400 g de claras
2 g de sal

,

5 g de cremor tártaro
10 g de café instantáneomoldo
185 g de açúcar

Dicas:

Com� Angel Cake não leva gemas, a quã
respon�áv�!. pela establhzação da albumin
prqgwtas mais fortes e 'or,para q
café�" 'cacau e faça eo 'Siêit1cfa CI
limã ou outro de sabor áçido. Pode-se ser
de leite batido sem açúcar,

('ORRLIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 1 �

Angel cake de
\

chocolate com café
"

"

Modo de Preparo:
Preaqueça o forno à 180°C e separe uma fôrma de Angel Cake de 24

cm bem limpa. Peneire a farinha, o amido, o cacau, a canela, 180 g de

açúcar e reserve. Bata na batedeira as claras com o sal, o cremor
I

tártaro e o café, até começar a montar. Só então, acrescente o açúcar,
aos poucos, até conseguir picos moles. Incorpore, então, os
ingredientes secos peneirado? em três etapas. Deposite a massa na

fôrma e puxe um pouco da mistura para as paredes. Leve ao forno

preaquecido por cerca de 50 minutos. Retire do forno, vire a fôrma de

cabeça para baixo e deixe esfriar por cerca de uma hora. Passe uma

faca na lateral e no miolo, retire da fôrma e descole do fundo.Vire de

cabeça para baixo num prato e peneire a superfície com açúcar
impalpável.

,

/

f
!
.;

i '

l .

.....---------_

,

idade de açúcar-é bem elevada, pois é a

,s claras. Por �sse motivo, tente utilizar

pouco a cip a. Se preferir, eliljine. o
Nesse caso, com um sorvete de
mbém� com \vrnà colherada de!'�reme

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

PROMOÇÃO

.,\t\O DE PIZZAS EM'SSA, Forno à lenha 8

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



16 CORREIO DO POVO CORREJO DO POVO

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA, 19 de Maio de 2�

�Y!Sc9;ffi!�
.4 /JJíóuneda-da-3--UO/á-aúder

275-3387
R: Reinoldo Rau, 289 - SI. 01
Centro - Jaraguá do Sul - SC .

- GINECOLOGIA -

s flal.!l1I.Sltri
CRMlSC 1242 - TEGO 030n9

ção SOBRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guilherme Weege, 50 - SL 406

Fone: 370-1705
somata@netuno.com.br - Jaraguá do Sul

Rece,ituário
ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

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

ESTÉTICA E MASSOTERAPIA

275-3064
Rua José Emmendõerfer, 727

Nova Brasília - Jaraguá do sul/se

200/0 de DESCONTO
à vista ou cheque
Pré-datado

para 30 diaSm
Rua 25 de julho, 577 • Vila Nova

Rua João Pico"i, 110 - Centro

Manipulação de fórmulas médicas
Fitoterápicos e

.

Cosméticos menipuledos

Fone: 371-8298

Q;)HERBALIFE
PERCA PESO DEFINITIVAMENTE

O Peso e o corpo que

você sempre sonhou.

Programas projetados
individualmente.

Sem fome, sem stress,VW
"",sem deixar de comer o que gosta.

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

reabilitá
clínica de

_ ()
fisioterapia .ocr-
Dr. Leonardo Lima Santos

(REFITO / 1Qa .: 58151-f

(47) 8402-7741
Rua Guilherme Weege, nO 50, sala 802

Centro Médico Odontológico

Qual ª lmportâncla da escovação dos dentes para a saúde bucal?
. Para a prevenção da cárie e da gengivite, é necessário que se faça uma completa remoção
da placa bacteriana, a principal causadora dessas doenças, através de uma escavação
correta.

Quanto tempo deve durar cada escovação?
O processo deve demorar em média 10 minutos. Deve-se caprichar na escovação realizada
à noite, após o jantar ou antes de dormir, limpando todos os dentes: primeiro com o fio dental

e, em seguida, com a escova.

Qual amaneira correta de lavar e guardar a escova após o uso?
Após limpeza abundante com água corrente, a escova deve ser quardada em ambiente

arejado para que possa'secar completamente. Evite guardá-Ias em caixinhas e armários.

Existe uma escova de dentes apropriada para cada idade?
Atualmente é preconizado 6 in ício da escovação logo. após o aparecimento do primeiro
dentinho no bebê, sendo a escova extramacia a mais indicada.

Após'3 anos de idade: dyve ser usada um� escova com a cabeça pequena, cerdas macias e

que tênha uma proteção no longo eixo do cabo, para evitar acidentes.
Após 7 anos: a escova deve ter cabeça de tamanho médio, cerdas maclas., pontas
arredondadas e um cabo robusto, que facilite a empunhadura.

, Lem�f�-se:
Ao ar livre as escovas acumulam menos bactérias.

, Ambientes úmidos facilitam o crescimento de microrganismos e a ocorrência de

contaminação.
,

Para evitar contaminação por bactérias use uma substância chamada gluconato de

clorexedlna a 0,12% disponível na Receituário.

l

Dicas: Durante a noite, pode-se deixar a escova em um recipiente com 1 Oml de antisséptico
bucal, solução que ajuda na limpeza e controle da proliferação de bactérias.

O ideal é trocar de escova todo mês. A validade máxima delas é de 3 meses.

Fonte: Receituário
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