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NA JUSTiÇA

Paulo. Mattos diz que processo
contra Peixer tem cunho político
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CORUPÁ
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Lixo hospitalar é depositado Irreqularmente
RAPHAEL GÜNTHER

A reportage,m do Correio do Povo flag ra lixo hospita la r depositado noaterro sa n itá rio de Coru pá. Fu ncioná rio
(:ia Fatma diz que o local não tem sequer licença para f�ncionar.·' • PAGI,NA 5

".. SOBRE RODAS PAIXÃO QUE DEU CERTO

, �quiPf3 jaraguaense a um passo Entrevista comWerner Ricardo

do título estadual de bicicross Voigt, um dos fundadores daWeg
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Década de 60. Um carro alemã�. U�
pequeno 'Nos Estados Unidos.

carro . .'-
.

Rejeição imediata e Irreversl�el.
'" Irreversível sem a p��p�ga�da, cla�o. h ..
Do cérebro do publicitáriO Bill B�m ac

. h·...!-" ica campanha que Inundou
sau a bLOrl , d

Estados Unidos de fuscas.
A te� e

. os

Henry Ford, das limusines � carroes .

rendeu-se ao prático e resistente
.

'. h'o alemão. Sorte da Volkswagen,
carnn . da

que acreditava em. propagan .
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AUDITÓRIO LOTADO

Semana da Comunicação começa
com palestra de Max Gehri.,ger

Começou' ontem a 5" Semana de Comunicação,
,

promovida pelo Núcleo de Comunicação da Acijs.Hoje
será apresentado o case "Colcci

'

Como se tornar a

empr�sa queridinha do mercado". .'PAGINA 6
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FESTA TíPICA

Stammtisch de Corupá foi
sucesso de publico e animação
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Não entre em crise, crie.
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Nada de novo no front
! Oito nomes já estão

postos como pré-candidatos
ad governo do Estado em

,

2Q06. Luiz Henrique da
Silveira já 'oficializou sua

reeleição pelo PMDB. O

partido espera tão somente

pela manutenção ou não da
verticalização das eleições,

I • •

para anunciar que aceita

adesões de qualquer
legenda. Esperidião Amin,
pelo. Pp, aceita tentar um
terceiromandato desde que
seja unanimidade, o que

pretende ver definido em

disputa prévia no mês de

março e, ainda, como ficará
a eomposição dos partidos.
Exceção do PMDB, anuncia
também, que aceitao jogo
das coligações. Pelo PT a

disputa será travada entre a

senadora ldeli Salvatti e o

ministro da Pesca e ex

prefeito de Chapecó, José
Fritsch.

FRASES

Pelo PFL, o prefeito de

Lages, Raimundo Colombo,
tem viajado semanalmente a

todas as regiões do Estado,
tentando consolidar sua

..candidatura junto ao

eleitorado. No cenário atual,'
apenas dois novos preten
dentes ao cargo, porém,

.

nomes carimbados da políti-

no Senado na última

disputa.
Sem nenhuma chance,

mas sempre candidato a

qualquer cargo, aparece o

presidente estadualvitalício
do PDT, Manoel Dias. Com
o atual tabuleiro de nomes;
O eleitor não tem, na

verdade, nenhuma nova

.... Com o atual tabuleiro de nomes, o eleitor
não tem, na verdade, nenhuma nova opção
no universo do território catarinense

ca catarinense: o senador
Leonel Pavan, pelo PSDB,
que ainda não disputou o

cargo, mas é a opção natural'
dos tucanos que não têm em

seus quadros outra liderança
expressiva capaz sequer de
fazer uma pequena sombra,
e o ex-deputado.Hugo Biehl,
atual presidente estadual do
PP e' que por poucos votos

não conseguiu uma cadeira

opção ao governo do Estado.
Ou aprova o governo atual,
reelegendo Luiz Henrique,
opta por quem já esteve lá
ou, ainda, acredita em quem

que nunca' comandou o

o Executivo estadual. O que
é muito diferente de estar à
frente de uma Prefeitura.
Até agora, em resumo, além
dos nomes já colocados,
também não há qualquer

novidade no discurso de
cada um. Assemelha-se a

um dito popular: quem está

fora querentrarmas quem
está dentro não quer sair. O
quadromostra que todos os

partidos demaior expressão, !

sem exceções, castram o

nascimento de novas

lideranças que, quando
.

muito, são convocadas para
carregar o piano nas

campanhas eleitorais. Tudo
o que dizem sobre a

organização dos jovens em

torno de partidos' é pura
falácia. Na verdade, os

querem por perto não pára
opinar, não para ocuparem
mais q\,le o espaço que lhes
é destinado, mas apenas para
tê-fos sob controle. A

política .partidária, no País,
tem sido assim desde os mais

remotos tempos. Manda
quem pode, obedece quem
quer. Ou quem precisa.

'�Me, corrompi, me deixei deixar levar por esse dinheiro fácil C ..) Fui corrompido. Mas ninguém
\ .

cheqou com um revólver na minha cabeça. Eu fiz porque quis. Me seduzi (pelo dinheiro) e erreL"

•
. Do ex-árbitro Edílson ,Pereira de Carvalho, no "Fantástico'; confessando que tentou influenciar no resultado de 11 jogos do

Campeonato Brasileiro.

.. I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

,

Contorno de Jaraguá
:'na lista negra doTCU

\

B,rasília - A implantação. do ramal'
ferrovlárlo de contorno Jaraguá do Sul/
Guararnirirri .foi incluída pelo
presidente do Tribunal de Contas da

União, ministro Adylson Motta, na

relação de mais dé
.

io obras
consideradas como tendo "graves, • o

irregularidades': Motta entregou a lista
ao presidente do Senado, Renan

Calheiros, junto com a relação de obras
públicas fiscalizadas pelo TCU, em 2005,
para .auxlllar o Congresso Nacional I')a
aprovação da lei Orçamentária Anual
de 2006. No período entre março e julho
deste ano, foram auditadas 415 obras.
Desse total; foram identificados indícios

de. irregularidades graves em, 72

empreendimentos, para os quais '0
tribunal recomenda a paralisação da.

execução orçamentária, física ou

financeira. O volume de recursos

fiscalizados soma aproximadamente RS
20 bilhões. O' trabalho tem por objetivo
assegurar que as irregularidades
/detectadas sejam corrigidas, de forma
'a garantir a conclusão das�bras no prazo
previsto e a preços de meréado.

.' CORREIO DO POVO
Diretor-Corporativo Editora

Fernando Bond PatríciaMQraes

Cincóobras
Em Santa Catarina, segundo o relatório do TCU,
estas são as obras que"apresentam qraves
irregularidades: a construção do aeroporto do
Planalto Serrano; implantação ramal ferroviário
de contorno Jaraguá do Sul/Guaramirim;
construção do canal extravasar no Rio I�ajaí
Mirim; construção da BR-282 em dois trechos:

Vargem a Cerrito e São Miguel,a Peperiguaçu.

Não ofende
Como dizem que perguntar não ofende, vai
lá: o ex-prefeito Irineu Passold não tem

nada a dizer sobre as irregularidades nessa

obra do cqntorno ferroviário? A Câmara
Municipal não vai cobrar explicações? E o

atual.prefeito?

Marisol e crianças
Para comemorar o "Dia da Criança'; desde
ontem até o fim de semana, a Mega Store
Marisol promove uma super promoção:
qualquer compra dará direito a um passaporte
para a "Festa da Criançal que acontece no

próximo domingo, das dez da manhã às cinco
da tarde. Com este passaporte, a criançada
pode.rá participar de sorteios de br�ndes e se

divertir em diversos brinquedos que serão
montados no local como a cama elástica, .

piscina de bolinhas inflável, balão pula-pula,
além de participar das atividades na oficina de
artes manuais, oficina de recreação e pintura
facial. Elas também terão direito a tickets para
pipoca, sorvete, refrigerante e cachorro

quente.

CriançasemNereu
No sábado (8), na Rua Antônio Machado, 60 no
Bairro Nereu Ramos, as crianças de bairros da

regiãp e da cidade vão ter uma bela surpresa.
Coordenado por Ieda Demarchi e Alvaro

Bertoli, várias empresas doaram tom idas e

brinquedos para a comemoração do Dia da

Criança. O evento será gratuito e as atividades
vão ser das oito e meia da manhã às cinco da
tarde. Mesmo que chova não será cancelado.
Uma novidade é que antes da�crianças
chegarem adultos que vão trabalhar cpm elas
vão se 'divertir nos brinquedos, como a piscina
de bolinha, pula-pula, cama elástica, futebol de
sabão, palhaço, vôlei, pintura de rosto. Segundo
Ieda, é para que os adultos "entrem no díma;
experimentem as sensações e que possam
mostrar a alegria para as crianças.

Aulasvãomudar
Gerentes regionais de Educação, reunidos pela
Secretaria da Educação decidiram alterações na

hora-aula das escolas da rede pública estadual
durante o Encontro de Educadores, em
Fraiburgo.Três possibilidades de duração de
cada aula estão em discussão para ampliar a
carga horária, atendendo à resolução do
Conselho Estadual de Educação: 48 minutos
com recreio sem monitoramento; 45 minutos
com recreio monitorado ou 45 minutos sem

recreio monitorado, de modo a fechar 214 dias

letivos, em vez de 200. Até o dia 10 de

outubro, os gerentes devem entregar à
Secretaria da Educaçãoum documento com o

posicionamento de cada região.
redacao@jornalcorreiodopovoocom.br
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Aciacc- 20 anos -1O Associativismo , O ernpreendedorismo no município de·' I
Corupá completam 20 anos no próximo dia 30 de outubro,

Um grupo abnegado de comerciantes e industriais reuniu-se
aos 30 dias de outubro de 1985, para fundação oficial da !

Associação Comercial e Industrial de Corupá.
.

Após a fundação houve alteração na denominação, corn a

inclusão do segmento Agropecuário no ano de 1990.
No final da década de 80 atémeados dos an.os 90, Corupá

passou p.or grandes dificuldades em sua economia, com a

decretação de falências e extinção de atividades. de várias
indústrias e comércios do n.oss.omunicípio, I

.

.
Coube aACIAC em parceria com o Governo doMunicípio, I'

iniciando na administração de Adelino Hauffe/Carlos Dieter _I
Werner e após nas duas administrações de Luiz Carlos Tamanini,
no primeiromandato tendo corno vice HaroldoKühl e no segundo
�andat.o comvice Adelino Hauffe, a reação tão esperada com a

instalação de novas Indústrias, Comércios, investimentos no setor
,

Agropecuário e 'Iurísmo, para que omunicípio voltasse a crescer

e em ritmo jamais visto em Corupá.
Essas melhorias tiveram a participação decisiva da Iniciativa

Privada e do Poder PúblicoMunicipal, e no início do an.o 2000, a
própria ACIAC, iniciou a construção de sua sede própria, hoje
pronta e consolidada. .

.

No período de 1999/2004, o movimento econômico do

município cresceu de aproximadamente 27 milhões em 1999 para
108 milhões em 2004, significando neste último ano um .J

incremento em torno de34%, o que por certo irá refletir no retorno
das quotas de ICMS n.o próximo ano.

':':2Precisamos continuar este trabalho para o bem de todos .os

corupaenses e aqueles que vindos de outras cidades, venham 1

para sornar esforços; com quem pretende ver uma Corupá '=�progressista, segura e feliz para desfrutar deste belo cartão postal
que é o nossomunicípio. )

Herrmann Suesenbach, presidente da Aciac

Não entre- em crise, crie
,Oh. ,

Pisei pela primeira vez' dentro de uma agência de publicidade ;q
lb

aos 16 anos. Sempre fui fascinado por marcas. Nestes últimos 11
b

anos de vaie vem no me�cado de comunicação assisti à ascensão e

ao declínio de muitas marcas. Minha luta e a luta do nosso núcleo cf

é pela profissionalização na comunicação de empresas. O mercado ::

publicitário influencia a economia mundial muito mais do que si

alguns imaginam. Alguém conhece uma empresa chamada Coca- Vi
Cola? General Eletric? Microsoft? Só umminuto; meus olhosestão 'q
cansados, deve ser essa teta do computador, é melhor eu acender a ')

luz e beber algo para refrescar, um refrigerante. Brincadeiras à
q

parte, estas marcas fazem parte das nossas vidas, fizeram parte da
�e

vida dos nossos pais quando eram crianças e algumas até dos nossos

,
avós.

Entre crises e criativas estratégias, diversas outras marcas ';L
subiram e desceram. No mercado de material esportivo a alemã o

Adidas corre atrás da consid�rável fatia abocanhada pela norte- o

americana Nike que inundou 6 mundo dos esportes com produtos ")

que vão desde roupa para natação que imita pele de tubarão até a,,)
exclusiva chuteira revestida com ouro 24 quilates que calça os pés II

do gaúcho Ronaldinho. O processo de conquista do consumidor, a [;
corrida estratégica pelo lugar ao' pódium do desejo, o' lugar das .]
marcas mais desejadas iniciaram há muitos anos nos EstadosUnídos
e Europa, em especial na Inglaterra. H� décadas, nesses países, já
existia a guerra das marcas que no Brasil se, vê atualmente nas lê

inserções da guerra. das cervejas, dos celulares, das operadoras, das '1

esponjas de aço, do sabão em pó, etc. Embora o sistema tenha -

chegado mais tarde por aqui, o Brasil está muito bem no quesito -

\

criatividade, Temos diversas marcas de porte internacional, vamos �:;
muito bem nos festivais de publicidade, temos. estr�turas',
profissionais e cases de comunicação históricos. De todos estes

exemplos nacionais e internacionais quero criar uma relação local
para chamar a atenção de empresas da nossa região que precisam 'J

de uma injeção de criatividade em suas marcas.
, Em nossa região, Vale do Itapocu, ainda encontramos empresas fjJ

que evitam estes mecanismos profissionais de venda. Encontramos 'li

empresas que nunca utilizaram ou procuraram conhecer uma p
agência de publicidade, enc.ontramos empresas que deixam o -)
marketing em segundo plano utilizando muitas vezes uma pessoa
de vendas para "cuidar" desse importante setor. Encontramos

empresários mal informados ou que se quer aCreditam nas "-I

ferramentas de marketing como propulso� de vendas. A estes
'H

lembramos uma frase do publicitário Júlio Ribeiro: "O medo de f4

ousar fechou mais empresas que a ousadia". A comunicação da sua

marca é. a saída para você fusir das crises. Não entre em crise, I;'
anuncie, apareça. Crie!

I

Elias Artur Raasch, publicitário - Presidente do Núcleo de

Comunicação Acijs - Apevi

Os textos para'esta coluna devem ter de 35 a 45linhas, d'e corpo 12, fonte
Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de fazer
os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.' .} ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOSAICO�------------�----�--�
... Muda,r?
O encontro nacional que o PMDB

,

promoveu em Palhoça, no domingo,
debateu o projeto "Para Mudar o
Brasil':Alguns do partido, a começar'
pelo senador José Sarney, sempre
serviram a, qualquer governo,
inclusive o de agora, de Lula da Silva.
Antes, a ditadura, FernandoCollor de
Mello e Fernando Henrique Cardoso
em dois mandatos. Então" como
mudar alguma coisa e continuar,
como partido político, dependurado
nas tetas do podermaior?Ou'rnuda;
aderindo de vez, ou sai fora.

... Bye,bye
A confirmação, pelo Tribunal de Contas
da União, de irregularidades contratuais
do contorno ferroviário de Jaraguá do
Sul adia, por tempo indeterminado - e

longo,com certeza -a obra, incluída num
rol de 72 projetos espalhados pelo País
e que, segundo o TCU, estariam

.superfaturados ou com sobrepreço, Se
até hoje ainda não se tem qualquer
garantia de recursos da União para a

duplicação do primeiro trecho da BR-
280 (liberar não é sinônimo de

depositar), imagine-se, então, neste
caso da ferrovia, que hoje só incomoda.

... Para apurar 1
Por outro lado, o poder Legislativo
'municipal não pode, pelo critério da

transparência e pela sua função maior

que é a de fiscalizar atos do Executivo,
deixar o episódio passar em branco. E
nem mesmo a Associação Comercial e
Industrial, parceira na feitura do projeto

,
à época, sob pena de se estar mistu
rando o joio ao trigo, Afinal, quem é que
deu _o custo final .da obra? Ninguém
percebeu nada no BNDES, para onde o

"

pedido de financiamento foi remetido?

O,u será que estaria havendo confusão

injusta em relação ao projeto?

... Para apurar 2
Quando denunciado por uso indevido de
outdoors divulgando obras em período
posterior ao prazo estabelecido pela lei
eleitoral, o prefeito de Guaramirim, Mário
Sérgio Peixe (FL) alegou que a culpa cabia
à empresa contratada para o serviço.
como ocorreu com a publicação de
revista igualmente distribuída à época,
Nos dois casos, Peixer usou o slogan de
sua campanha à reeleição: Rumo Certo.
Os outdoors foram retirados, mas a

circulação da revista não foi interrompida.
Perguntar não ofende: Afinal, o serviço
foi pago ou não?

... Aposentados
O INSS abriu um novo recadastramento
para saber quem, de fato, tem direito a

: 'lq

aposentadoria, pensões e outros benefícios B

'inerentes, No ano passado, foi a maior ',)S:
confusão, com filas e desinformação de um , j 2 ,

lado e outro do balcão, Agora: pasmem!- e- ,

Instituto faz uma nova ava'liação 'tendo �1

como ponto principal a existência de pelo J q
menos 500 mil pessoas de quem não sabe [ 'q'
nem a.idade e nem O sexo. Perguntar não I v,
ofende: como é que, então, deferiram, '

benefícios, quando, se sabe, muitos
1 q,

processos legais não saem do lugar? I - B

. 51
mosaico@jornalcorreiodopovo,com,br'

'.

, REPERCUSSÃO

Advogado dizque resultado
da eleição deve ser .mantldo

\

CAROLINA TOMASELLI

.... Paulo Mattos
destaca "cu n ho

político" do processo
contra Mário Peixer

GUARAMIRIM - "Nós acre

ditamosmuito na capacidade, na
independência dos poderes,
notadamente do Poder [udicíárío,
que averiguará as pH)VaS en-:

cadeadas, os fatos narrados, e, a
partir dessa compreensão, haverá
de exarar o seu veredicto". A de- '

claração é do assessor jurídico da
P;efeitma, advogado PauloMattos,
com relação ao anúncio do parecer
favorável à cassação do prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL), feito
pelo promotor Leonardo Lessmann
e divulgado com exclusividade

pelo Correio do Povo no último
sábado.

Em entrevista ao 'jornalista
JailsonAngeli, da Rádio 105.7 FM,
o advogado disse que a notícia não

o surpreende e que é resultado da
existência de um processo, "deI

conhecimento da comunidade",
movido pelos partidos de oposição
ao prefeito. ,"Nós fomos con

tratados para fazer a defesa da

coligação. Ela já foi protocolada,
segue seu trâmite, e é mais um

processo que tramita na Comarca. '

Se nós tivéssemos de falar em
'

público de cada processo, de cada ,

um dos 15 ou 17 mil processos que
,

tramitam, certamente seria uma

discussão muito interessante em

que a sociedade devesse ter uma
,

participação mais efetiva. Evidente
que esse processo tem um cunho
meramente político, e, como tal,
politicamente ele deve ser tratado",
declarou.

O assessor jurídico afirmou
ainda que, independente da

sentença -, sob a responsabilidade
da juíza do Fórum da 'Comarca de

Guararnirim, Karen Francis
Schubert ou seu substituto, Rafael
Osório Cassiano -, caberá recurso
em segunda ou terceira instância.
"O 'que nos deixa muito

tranqüilos é que há elementos
mais que suficientes' para'
estabelecer uma boa discussão

jurídica e
é

o que importa neste

momento. Nós estamos falando
de um pleito eleitoral, cuja
diferença lograda pelo candidato
vencedor é SIgnificativa. Nós
somos adeptos da legitimidade,
quer dizer, o prefeito que venceu
as eleições, que fez uma boa

margem de votos tem, portanto,
legitimidade para gerir o

município nos próximos quatro
anos, fruto da vontade popular. E
essa, ao meu ver, tem que ser

rigorosamente respeitada",
defendeu.

ARQUNO CORREIO/CESAR JUNKES

Paulo Mattos diz que há elementos para uma boa discussão jurídica

Histórico
O prefeitoMário Sérgio Peixer

é alvo de ação movida pela
coligaçãoGuaramirim para Todos,
formada pelo PMDB e PT, que
tinha como candidato a prefeito
nas eleiçõesmunicipais de 2004 o

atual diretor-geral .da SDR

(Secretaria de Desenvolvimento

Regional), Nilson Bylaard t
(PMDB). A ação, protocolada no
dia 17 de dezembro de 2004 no

cartório da 60a ZonaEleitoral pelos
presidentes dos Diretórios do
PMDB e PT, Ivo Ranghetti e

Charles Longhi, respectivamente,

pede a cassação de mandato eletivo
e do diploma eleitoral do prefeito.

Os dois partidos acusamPeixerde

autopromoção em revista

patrocinada pela Prefeitura,
publicada em junho de 2004, que
continha prestaçãode obras e serviços
realizados naprimeira gestão,A revista

trouxe como título do editorial a frase
"RumoCerto", expressão usadacomo
slogan de campanha do pefelista e

dos candidatos a vereador da aliança
PFL e PP. A mesma expressão
também teria sido veiculada em

"santinhos" distribuídos por
candidatos da coligação.

Secretário de Produção 'diz que vereador é um despreparado
,JARAGUÁ DO SUL- Depois de

criticar' o secretariado do

prefeito Moacir Bertoldi (PL),
qualificando a maioria corno

incompeterites paraas funções'
que ocupam, o vereador

Caríone Pavanello (PFL), pela
,

segunda vez foi alvo de rebates

por suas declarações. O pri
rr{eiro a se manife s tar foi o

p�esidente da Câmara de

Vereadores, Ronaldo Raulino

(PL), lembrando que o pefelista
apenas mudou sua postura em

relação ao secretariado a quem'
jâ tinha feito elogios em passado
recenre. f\gora, o secretário de

Produção, 'Leônidas N�ra (PL),
citado por Pavanello como o

próximo a desembarcar do gov
erno, é quem afirma que o

vereador, sim, está despreparado:
"Inf�lizmente, ele raciocina

com o estômago", disse Nora,
referindo-se a cesta de Natal
distribuída em dezembro pela
Prefeitura aos servidores e que
elé (Nora), nasprevisões do
v'ereador ,não chegará a receber

porque estará fora d.a

administração antes disso. "Não
estou preocupado com comida
e', sim, com Jaraguá do Sul",
emendou o secretário. Nora diz

que Pavanello se mostra incapaz
deanalisar e interpretar projetos
importantes em andamento na

sua secretaria, principalmente os

de conteúd o tecnológico,
'questões de emprego e renda e

de planejamento econômico

presente e futuro que afetam a

população. "Todos os secretários
estão dando o melhor, mas ele,
até agora, sequer apresentou um

projeto na Câmara", acusou

Nora .. "Costumo admira�r um
vereador que critica. C0m

fundamentos, mas percebe-se
que, ele o faz de maneira vazia

e apenas com a intenção de
turnul tu àr, prestando um

desserviço à população". O
secretário disse estar aberto a

discussões com o vereador sobre
o' projeto tecnológico, as

políticas de sustentabilidade
amb-iental e de atração de

empresas de base tecnológica.
"Há 20 anos contribuo com

Jaraguá do Stil (período em que
foi diretor do Sesi, onde se

aposentou) e estar ou não na

Prefeitura é �ritério do prefeito
e não de ingerências externas",
garantiu o se cr e tár io que,
mesmo assim, disse desejar que
o' vereador "tenha um ótimo

Natal". (Celso Machado)

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

Nora: "ele pensa com estômago"
,

I,�

Jansen propõe contratação de.��:�
dentista para pronto-socorro ':i�

}ARAGUÁ DO, SUL- Embora a ,contratação de mais dentistas patâ .8

cidade disponha de numeroso o PSF (Programa de SaúdtX3,
quadro de profissionais dentistas, a Familiar)" disse o-vereador, O�trf}.8j
população não tem qualquer preocupaçãove,readore,damesm\b
atendimento depoís do expediente forma, da Associação de'b' �Jcomercial normal, sej a em Moradores da Tifa dos Monos, ao
consultórios particulares ou do lado do bairro Nereu Ramos:corrl�n
município e, muito menos, nos quem esteve reunido, diz respeitcSffi
finais de semana .e feriados, seja a insegurança nos três acessos :1nq
pelo sistema de atendimento localidade, todosfeitospelaBR-28Cbi
público ou privado, Por isso, o Jansen vai solicitar a construção
vereador Dieter Jansen (PP) de pelo menos três rotatórias, ou
pretende encaminhar nesta ilhas de segurança, que se-

semana, através da Câmara, transformem em contenção' do'
proposição para que a Prefeitura tráfego intenso na região e onde,
contrate um dentista oumais para' ocorrem muitas acidentes. 6
atuarno pronto-socorro doHospital pedido será feito diretamente a�
São José à noite e nos finais de Dnit (DepartamentoNacional de
sernana.i.atendende ,caSQ,S da ",.lnfra-estmt],J,ra,de TrC\nsp.O:llte),;
emergência. "Já que o poder residência de [oinville "de quem.já'
público se mostra disposto a "ouvimospromessasnoanopa�s!ldQ_,
melhorar o atendimento na parte e até agora, nada", reclamou o

que lhe cabe na área da saúde,' vereador, acrescentando que
como já o fez com a contratação pretende formalizar a convocação
de um plantonista pediátrico para do engenheiro Carlos Bessa para
o pronto-socorro, entendemos que vir à Câmara dar explicações. A
a odontologia também está entre falta de iluminação pública em

as necessidades da população, trecho de um dos acessos também
principalmente a mais carente", será alvo de.reivindicaçã� junto a'

disse o vereador, lembrando que a Prefeitura. (Celso Machado)
cidade tem população ao redor de
130mil habitantes,
, Jansen lembra que, em alguns
postos da redemunicipal de saúde,
dentistas do PSF (programa de
Saúde da Família) cumprem

expediente de oito horas, mas não
estão à disposição da população
durante à noite ou qn outros dias,
como sábados, domingos e feriados.
''Aliás, nestamesma solicitação que
,pretendo encaminhar ao

Executivo, vou incluir a

li
Jansen quer dentista no PS �.. fi

::,')

Lauro Frõelich se. despede da ;)';:.;

Secretaria de Agricultura
GUARI\MIRIM - "Saio da

atividade pública, mas não vou

deixar de continuar faz�ndo
política". A declaração é do'
secretário de Agricultura, Pecuária
e Meio Ambiente, Lauro Frõelich
(PFL), que deixou o cargo na última
sexta-feira para se dedicar à

iniciativa privada. O ex-gestor do

HospitalMunicipal SantoAntônio,
Silvio Finardi (PFL), assumiu
ontem a pasta.

O almoço de despedida, na'
Pizzaria Máster, contou com a ,

presença de dirigentes das
entidades do município, dos
secretários municipais, do

presidente da Câmara de
Vereadores Marcos Mannes

(PSD�), é do vice-prefeito José'
JoaquimFernandes' (PP).

, "

Frõelich considerou "grati:i \
. "',, -

-

·.'1ficante o penado de nove meses>'
em que esteve frente à secretariá' b

"Desenvolvi um convívio com 'fi 9

comunidade e hoje tenho umarl

radiografia completa em termos d�9

saneamento básico e. todas a�ir
dificuldades do município", diss��i1
O ex-secretário também afirmoljç

. que, daqui há dois ou três anos)"
pensa em disputar uma eleiçã9�
majoritárià.

:1 ,_

Na primeira gestão do prefeito [j
Mário Sérgio Peixer (PFL), FréielicfiCi
foi secretário deObras durante todo.,
o período. Filiado do PFLdesc\e i
2001, Frõelich assumiu como,
vereador em 2002, Quatro anos.,

depois, disputou as eleições 1

municipàis como candidato aJ
,

prefeito.
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CO,RREIO ECONÔMICO
Crítica
o presidente Lula descartou intervir na cotação do dólar e nas decisões
do Banco Central sobre juros e criticou empresários por suas críticas à

. política econômica e por suas contradições."Durante a campanha, eu
fizmuito debate com os setores empresariais, aqui e no Brasil inteiro, .

e as coisas que os empresários mais reivindicavam para mim era que
o Banco Central deveria ter autonomia. Agora as pessoas querem
que eu determine a política de juros.Vocês cobraram demim,durante
dez anos, que o câmbio fosse flutuante, agora querem que eu

determine o valor da moeda; afirmou Lula durante a cerimônia de '

abertura d06° Seminário da Indústria Brasileira da Construção, na\
Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo)Aafirmação

'

de Lula acontece, entretanto, no mesmo dia em que o BC voltou a

comprar. dólares no mercado após quase dois meses sem atuar

diretamente no câmbio. Ontem a ação do BC levou a moeda
americana a subir até 0,89% na BM&F (Bolsa deMercadorias& Futuros).

Empresários
o presidente da Fiesp, Paulo
Skaf discordou das

previsões de Lula e disse

que a economia brasileira só
vai crescer de forma
sustentável quando.o BC
reduzir a taxa básica de

juros (Selic), que atualmente
está em 19,5% ao ano."Os

.juros no patamar que estão

.não só sanqrarn o caixa do

.qoverno ( ... ) como também
'

.cornprornete o crescimento
, sustentável':

Mais caro
;' As tarifas dos Correios foram

�. reajustadas em 5,4%, em
e média. O índice de aumento

��ficou abaixo do IPCA para os

� últimos 12 meses, que foi de

t 6,02%.As cartas comerciais

�� ficaram 6,2% mais caras"

p'passando de RS 0,80 para RS
�: 0,,85 no caso das mais leves

r (primeiro porte)-, os

� telegramas nacionais foram

.: reajustados em 5,6% e os

.�
�. malotes em 0,6%.

12 deoutubro I
Pelo menos 800 novos

produtos chegarão às
,

prateleiras das lojas de todo o

país neste Dia das Crianças. A
indústria registrou aumento
de 8% nas encomendas e

espera igual alta das vendas,
na comparação com o ano

passado. A indústria espera
neste segundo semestre - que
representa 70% das vendas do,
setor � recuperar as perdas nos
primeiros meses do ano.

12 deoutubro II
De janeiro a agosto, houve
uma queda de 30% nas enco

mendas. O maior desafio para
os fabricantes nacionais é a

concorrência dos produtos
importados - em maior oferta

por causa da queda do dólar
e da pirataria aliada ao contra
bando. Enquanto o tíquete
médio das compras pela inter-

.

net deve ficar em torno de RS
350, nas lojas o valor esperado
gira em torno de RS 45.

c-

repacao@jornalcorreiodopovo,com.br

• Cota�ão U$$ Compra' Venda
Comercial 2,228 2,230
Paralelo 2,433 2,520
Turismo 2,150 2,350
• Cotação Euro Com�,ra Venda

2,653 2,656

·CUB RS: 863,75 (setembro)

·Indices Pontos Oscilação
[, Bovespa 31.856 0,86%
r;

Dow Jones 10.535 0,31%

Nasdaq 2.155 0,17%
i' • �oupança (%) 0,7231

.

,.f

..;,

çentro Universitário promove
Semana de Estudos Jurídicos
'B. }ARAGUÁ DO SUL - Começou
Bntem a VI Semana de Estudos
j'urídicos, promovida pela Unerj
'(Centro Universitário de [araguá
ido Sul). O evento, que é 'aberto
� todos os profissionais da área,
'�'studantes e interessados no

'carnpo do Direito, vai até o dia
'7. A palestra de abertura teveo
'>tema "O dano moral nas relações
-trabalhistas", com exposição de

Clayton Reis. O presidente da
'OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil), seccional de Santa

Catarina, Adriano Zanotto,
'falou sobre "O papel do

advogado na administração da

'lu�tiça". Além de palestras no

auditório da Instituição, reu-

nindo especialistas, nos períodos
matutino é.notumo, no dia 5,
quarta-feira, acontece um júri
simulado, às 13 horas, no Fórum
da Comarca, no bairro VilaNova:

Hoje a programação começa
Ú 19h, com a palestra de
Antônio Carlos Wolkmer, sobre
"Transformações do Direito na

modernidade e novos para

digmas de legitimação"; e às

20h45 o tema "Reforma política",
abordado por Orides Mezzaroba.
A vr Semana de Estudos

jurídicos tem o patrocínio do
Instituto Cassuli e da Grafipel,
que também estará promevêndo
durante o evento a Feira de

Livros Jurídicos.

TERÇA-FEIRA,4 de outubro de 2005 ,':CORREIO DO POVO

ENTREVISTA

WernerVoigt, uma história de
talento aliado à simplicidade �J

o gosto pela eletricidade surgiu cedo, ainda na infância.
Aí já ficava delineado qual seria o futuro de We'rner
Ricardo Voigt, sempre lidando com eletricidade e

'

buscando deixar um legado de seu trabalho, feito com
dedicação, muita energia e, sobretudo" uma simplicidade
cativante, tanto-no trabalho quanto na vida. E a

- simplicidade é a marca que Werner imprimiu na Weg,
empresa que ele ajudou a fundare consolidar como uma

grande potência. Ao completar 75 anos, em setembro,
de acordo com os estatutos da empresa,Werner deixa
de ocupar uma vaga no Cànselho de Administração.
Nesta entrevista,WernerVoigt fala de sua vida,sua carreira
,e, é clarp, da Weg, sua paixão.
Weg Revista - Como despertou sua paixão pela elétrica e eletrônica?
WernerRicardoVoigt - Esta vocaçãome fascinou desde os 8 anos de idade.

,

Meu avô veio da Alemanha, ele também se interessava pelo assunto, mas
nunca trabalhou com isso.' Em Schroeder, onde nàsci, o único que tinha
biblioteca erameu avô. E foi lendo os livros sobre eletricidade que comecei a
me aperfeiçoar,

.... "Na época, achávamos que aquele
terreno, de aproximadamente 30 x 40

metros, daria para nós e para nossos filhos!"

WR - E o início dá profissão?
Werner - Com 15 anos de idade eu fuipara [oínville, estudar e trabalhar.Meu
sonho, 'como de qualquer pessoa, era terum negócio próprio, o que acabei

começando com 23 anos. Porém, naquela época, todos que trabalhavam na

áreade eletroeletrônica agiamcomo se os concorrentes fossem inimigos.Resolvi
vir para Jaraguá do Sul, onde ninguémme conhecia. Nesta cidade eu estaria

,
livre para agir domeum�Q. '

WR - Os negócios foram bem?
Werner-Aluguei um imóvelbemnoCentro da cidade.monteiminhaoficina
eletroeletrônica e comecei a trabalhar, arranjandoum cliente aqui, outro ali...
Logo estava com uma boa clientela. Contratei um empregado, os negócios
continuaram bem, preciseimudar para um espaço maior. Em 1961 já estava
com cinco funcionários.
WR ., E como surgiu aWeg?
Werner - Foi numa conversa com o Eggon naminhaoficina. E acabamos
concluindoque dariapara fabricarmotores elétricosemgrande escala. Constatei
queme faltava um ferramenteiro. Eggon lembrou que naMetalúrgicaWiest}
onde ele tr�balhou antes, o ferramenteiro era de Joinville.E aí o Geraldo

Werninghaus se juntou a nós.
WR - E começou uma trajetória de sucesso.

Werner - É, alugamos um espaço no centro, onde hoje é oMuseu Weg, e
iniciamos a produção. Em:pouco tempoo galpão já era pequeno, eprecisamos
adquirir outro imóvel, onde agora é a Ferramentaria do Parque Fabril!. Na
época, achávamos que aquele terreno, de aproximadamente 30 x 40metros,'
daria para nós e paranossos filhos!
WR - Iniciava-se a expansão da empresa?
Werner - É claro que aquele espaço era pequeno para o crescimento que a

Weg já experimentava. Compramosmais um terreno, e outro emais outro, até

ocupar todooespaçodisponível.Atravessamos a ruae continuamos construindo,
até que a rua acabou ficandonomeio do parque fabril. Como nos dois lados da
rua era sóWeg, aPrefeitura acabou consentindo em fechar aquele trecho, que
acabou se tornandoo pátio do Parque Fabril!.

'

,\VR - E o PF I também ficou pequeno.

Werner-Pois é, ocupamos todooespaçodisponível, e aío jeito foi irparaooutro�
lado da cidade, onde haviamais terrenos disponíveis. E começamos a construlP2

I

o Parque Fabril II. Que, por sinal, também já está pequenC).O
WR - Como aWeg era Vista nos, grandes centros? r

Werner-Quando agente iavendermotor elétricoemSãoPaulo, tiravam sarrb"!
do gerente da filial, o Samir Mattar. "Será que bobinam motor com cipó?",
perguntou uma vez um vendedor de outramarca. Algum tempomais tarde,
estemesmo vendedor estavano nosso escritório emSão Paulo, pedindo para,r:;
trabalhar na empresa. _ up

WR - A Weg também foi buscar tecnologia fora, especialmente Í1a:l�
Alemanha. Valeu a pena? ,

:5q
Werner - Sim, semdúvida. Lá tambémnós vimos a importânciadanormalizaçãdf-1
Aqui no Brasil, na época, cada um fazia omotor do jeito que queria.Mas láml·
Europa, tudo erapadronizado.Aqui, ainda por cima, amaioria dos fabricante-g:l1
preferia as normasNema, norte-americanas, emdetrimento doSistemamétricéP,B
IEC,melhorparanossas condições.Eu avalieia situação, quantos votosprecisava7b
e levei dois empresários aquida região para 'uma reunião daAbinee (Associaçãê-'
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônicá). Acabamos convencendomarti
fabrícantes e vencemos, implantando as normas IEC nó Brasil. Hoje omundo'>
todo utiliza o sistema métrico, com exceção dos Estados Unidos1Q
WR - Como funcionava a contratação de mão-de-obra] q)
Werner - Tudo sempre era feito em conjunto: Cada um colocava sua�B

f •

,

10

.... "Quando a gente ia vender motor
elétrico em São Paulo, tiravam sarro do

gerente da filial,o Samir Mattar.Seré que
bobinam motor com cipó?""

'.)[
r:n

�b
.rnj

�
nq
'ini

necessidades, eos três decidiamemconsenso.Nosso relacionamento sempre fóp
,

muitobom, semdesentendimentos, resolvidona conversa, E, comoé�os trêS,b
não tinha jeito de empatar, era 3 a o ou 2 a 1. c ,I '.

'152

WR - Como era o seu relacionamento-com as pessoas, dentro dafãbrical>
Werner - Sempre valorizeio contato com as pessoas. Pode passar aípela fábricá\l
quase todo mundo me, conhece. Só que hoje eu prefiro ir onde se fahrica@ ,

motores especiais. Na Fábrica 5, por exemplo, -onde'se fazem motores para;
eletrodomésticos, sai ummotor a cada 12 segundos. Ê tudobemautomatizado.
Prefiro passarpelos locais onde háprodutos engenheirados. Hoje, temos orgulhêi1
de afirmar que não existe produto que nós não façamos, que seja feito (Íffil

algumlugar'do,mundo. ' 11"[

WR - Dizem' que o sr. sabe se ummotor tem um problema, só de OUVil!

lo funcionando. '" "R"

Werner-Sim, a experiênciacontamuito.Mas hoje nós temos vários programáSl
de computador, especialmente os adquiridos naAlemanha, onde está amelhof;
tecnologia, para avaliar o funcionamento dasmáquinas.NaAlemanha, esta
tecnologia é desenvolvida nas universidades. Aquino Brasil é o contrário: al
universidades é que vêm às fábricas, E levam para a sala de aula ensinamentos"

adquiridos nas fábricas.
WR - O sr. costumava ter contato pessoal com os colaboradoresf
We:t:ner-Até o pontoemque a empresa tinha 500pessoas, eu conhecia todas,
direitinho. Sabia o nome e os problemas de cada um. Commais de 500, aíjá
começou a embaralhar. Hoje, commais de 10mil, pirou de uma vez.
wn - Em que o sr. baseou seus métodos de trabalho e de vida?
Werner-Na simplicidade e nahõnestídade. Sempre trabalheina símplíficaçãsb .

Quantomenos peças tiver umamáquina,melhor. Aíentram os operadores.
El�s, que vivem o dia-a-dia, sabem onde se pode simplificarmais. E são um'

importante apoio ao trabalho dos engenheiros. Por isso, os engenheiros precisam
estar sempréna fábrica, conversando comos operadores e buscando sugestões
de simplificação. i )

WR - E agora, com sua saída do Conselho, como ficará S\J<l rotínaã
Werner - Voumantermeu escritório aqui, para dar umaolhada nas coisas da
WegParticipações.Mas amaiorparte do tempo vou passar pelas fábricas, onde

.

·bposso cooperar.

� liA eletricidade vai ter cada vez mais
utilidade. Nós vamos ficar. E vamos crescer."

rf
WR - Como o sr; quer cooperar? H
Werner- Pelá experiência. Um dia, por exemplo.foi comprada uma grande
máquina de usinagemnaWegMáquinas.Mas eu percebi que amáquina" pele

,

tamanho e capacidade, estava tirando pouco cavaco na usinagem. Eu fiquei
insistindo quase meio ano, até que modificaram a máquina, Um dia, um
engenheirome parou e falou: "Graças à sua insistência, seuWerner, nós agora
fazemos três vezesmais do que antes". "

, WR - Hoje, olhando o resultado da sua obra, o sr, pode dizer que esta

missão foi cumprida?
Werner - Acho que sim. Nós estamos bem embalados, cuidamosmuito
ao escolher as pessoas, em qualquer ramo, privilegiando ó
profissionalismo. E o processo sucessório naWeg foi bem encaminhado.
Ainda dá para fazer muit� coisa, pois nesse ramo a gente não vê o fim.
A eletricidade vai ter cada vez mais 'utilidade. Nós vamos ficar. E
vamos crescer; (Reproduzido da Weg em Revista)
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Flagrante de lixo hospitalar
, .

no aterro sanitário de Corupá
CAROLINA TOMASELLI

�
o
Fiscais da Fatma

se contradizem

quanto ao uso

lEt9al'da área
,

.�. CoRUPÁ-Sábado, lO horas.No
aterro sanitário controladodeCorupá,
quilos de lixo hospitalar, incluindo
seringas descartáveis, práticaproibida
pela legislação vigente que rege o

fiw.cionarnentodos aterros sanitários.
1\ situação foi constatada pela
reportagem do Correio do Povo,
atravésdedenúncia feitapelo locador
dqterreno àsmargensdaBR-280, Luiz
Carlíni, Ele firmou contrato com a

Pg!Íeitura para cessão da área desde
o.jnício da administração do ex

prefeito Luiz Carlos Tamanini

(PMDB), em 200l. Na atual

administração, o contrato estabelecia
.
ouso do terreno entre 3 de janeiro e

30 de março deste ano, mas foi
renovadopara uso até31 dedezembro
de 2005. Por conta da utilização
indevida,Carlini resolveuprocuraro
prefeito COnradoMüller (PP) para
informar seu interesse em reincidir o

cpnqato quando do seu término, em
dezembro. "Desde o dia 6 de

I

setembro estou tentando conversar
c'Qm o prefeito para dizer que não

tenho intenção de manter esse

centrato,Mas ele (oprefeito) nãome
atende", afumou.
.( Carlini disse que também

resolveu fazer-ª denúncia porque o
prefeito não teria cumprido a

promessa de ceder 'dez horas de

máquina agrícola para .realizar
serviços particulares emsua residência

Q(flmopartedopagamentoda locação
do terreno. Segundo o locador, o I

o proprietário do terreno (fotoldisse que já procurou diversas vezeso prefeito.rnas nunca foi atendido

empréstimo demáquina agrícola não
estaria·previstonocontrato, queprevê
somente opagamento deR$1.CCO,OO
a cada trêsmeses,valor que teria sido

pago antecipadamente, à vista.

''Nestesnovemeses ele nunca aterrou
o lixo. Só foi acumulando e passando
amáquina por cima", em�li.dou.

O secretário de Agricultura e
.

Meio Ambiente de Corupá, Julio
Dominoni, negou que o aterro

estivesse sendo utilizado para

depositar lixo hospitalar e resíduo
industrial. "Temos convênio com a

empresa Celuma, que leva embora
, os resíduos hospitalares. O lixo
industrial também não é depositado
no aterro", declarou. De acordo com
o secretário, "até omomento o aterro
tem licenciamento e até que não

encontre outra solução, será usado
normalmente" .

Diários do Interior vão ser
Ó "

'

capacitados .pelo Sebrae
.2:

FLORIANÓPbLIS (CNR/ADI)
..;:(OS jornais diários do Interior
de Santa Catarina vão passar

por um Programa de Capa
citação realizado pelo Sebrae/
se (Serviço de Apoio às Micro

esPequenas Empresas). A de
cisão foi tomada nesta

§�gunda-feira (3), por unani
midade, pelos proprietários de
veículos presentes à Assembléia
da ADI/SC (Associação dos.

Jornais Diários do Interior)
realizada na Associação

.

Catarinense de Imprensa, sob a

presidência de Ámer Felix
Ribeiro. Responsável pela
iinplantação do programa de·

{(L'apacitação, o vice-presidente'
ida entidade, Cláudio Schlin

relwein, disse em entrevista à

CNR/SC que "esta atitude de
adesão de 100% significa a

,realização de uma antiga
reinvidicação dos jornais, que
(vai agregar valor ao negócio
..assim como atingir um estilo

.gerencial diferenciado e mais

.�ficiente". Schlindwien lern
íbrou também que a obtenção do
ve lo de capacitação Sebrae

"abre as portas para o ISO 14000
às nossas empresas, algo muito
importante sob o aspecto
ambiental, já que somos con

�u�idores de papel".
A apresentação do Programa

foi feita pelo consultor Pablo
Benedet Garcia, da área de

. Capacitação de Fornecedores e

Rede da Gerência de Comu
nicação e Mercado do Sebrae/
SC. Pablo utilizou o exemplo
das emissoras filiadas à Asso

ciação Catarinense de Emis
sor as de Rádio e Televisão'

(Acaert), que está realizando
um programa semelhante, "com
um enorme grau de satisfação".
Ele explicou que o programa

para os jornais vai começar em

março de 2006, começando por
um diagnóstico e passando
depois para os treinamentos,
consultoria pós-treinamentos,
consultoria individualizada em

Gestão e Melhoria de Processos,
planejamento estratégico, Prog
rama Sebrae D-Olho na Quali
dade "5S" (descarte, organiza
ção, limpeza e higiene), palestras,
e a entrega do Selo de Qualidade.

I'
I

O técnico em atividades de

engenharia daFatma (Fundação do
Meio Ambiente), Afrânio Ladeira,
contrariou as informações do
secretário e disse que o "aterro de

Corupá não tem licença para
funcionar porque sofre processo no
Ministério Público". "Não pode ser

depósito resíduos hospitalares. Eu
conversei com osecretário '(de
Agricultura e Meio Ambiente de

Corupá, Júlio Dominoni) � ele

garantiu que a área não está sendo
usada", completou.

Já o colega de Afrânio, o

engenheiro daFatmaAdrianoPicolli,
disse que o aterro continua sendo
usado e garantiu que na última

fiscalização que realizou, há cerca de
doismeses; assimcomonas anteriores,
"nunca foiconstatado"o depósito de
lixohospitalarenem resíduo industrial,

como denuncia o locador do terreno.
"O que tinha era resíduo doméstico,
exclusivamente. O:Jm relação ao lixo
hospitalar, só se colocavam à noite e

depois aterravam", disse.
A próxima fiscalização, que

acontece a cada três meses, deve ser
realizada daqui a 30 dias, informou
Picolli, Em nenhum momento da
entrevista os fiscais da Fatma
demonstraram aoCP interesse em

verificar a denúncia. Pelo contrário,
o técnico Afrânio Ladeira afirmou
que esteve num terreno ao lado do
aterro na última sexta-feira para
autuar um veículo que estaria

despejando resíduos sólidos em vala

aberta, "sem projeto específico para
tal atividade e sem o devido
licenciamento". ''Ao aterro não fui.

"

Eu me ative àquele. problema",
resumiu. (Colaborou Celso Machado)

INSS começou a recadastrar
aposentados e pensionistas

DA REDAÇÃO - Os segurados
começam a ser avisados ontem,
na hora de sacar o behefício,
sobre o Censo Previdenciário que
será realizado' pe lo INSS
(Instituto Nacional. de
Previdência Social). "O objetivo
do censo é atualizar nossas

informações para que possamos

principa:lmente melhorar o

atendimento ao beneficiário e

combater os pagamentos
indevidos", disse o ministro
Nelson Machado (Previdência)
em comunicado à população pelo
rádio e televisão na sexta-feira.

O ministro explicou que o

censo será feito aos poucos e

prometeu que nenhum benefício
será suspenso sem que antes o

Instítuto.tenha buscado de todas
as maneiras para regularizar a

situação do s segurados.
. Na primeira etapa, que

ocorreentre novembro e

fevereiro, 2,5 milhões de
beneficiários serão convocados -

outros 13,1 milhões serão

chamados a partir de março. Ele
.

lembrou ainda que a atualização
dos dad�s pode ser feita por um

representahte legal. O
cadastramento dos 2,) milhões de
beneficiários será dividido entre
os meses de-novembro e fevereiro.
O aviso ocorrerá por três vezes e

será feito no momento do saque
do beneficio,' em um comu

nicado na tela do' caixa
eletrônico. Dentre eles, o INSS
não sabe a idade ou sexo de 491
mil. O endereço de cerca de 35%
deles tem algum tipo problema,
segundo o ministro.

Para fazer a atualização dos

dados, é obrigatório cOI?parecer
com o CPF (Cadastro da Pessoa

Física) e documento de identi
dade ou carteira de motorista em

qualquer agência do banco onde
o segurado possui sua conta.

O ministro também tentou

tranqüilizar a população ao

ressaltar que a Previdência
tentará de diversas formas fazer
o cadastramento antes de

suspender o pagamento. "Saiba
também que nenhum ben�fício
será suspenso sem que nós, da
Previdência Social, esgotemos
todas as possibilidades de
encontrar você", disse.

Terceirização visa garantir a

���:�:u�� :U�:'��:,o����l
terceirização da merenda escolar dos Autistas), Ação Social, e I
em escolas municipais e estaduais outros projetos desenvolvidos /
começou na. prática ontem. De pela Secretaria do Iacordo com o secretário de Desenvolvimento Social, estão :
Educação, Anésio Alexandre, os sendo atendidos com o serviço

'

principais objetivos destamudança te;ceirizado.
são evitar transtornos com a Anésio Alexandre esclareceu
ausência de funcionários e

assegurar a qualidade damerenda.
Segundo o secretário, a

terceirização já vinha sendo
dis�utida desde a administração
anterior.O contrato com a empresa
vencedora da licitação, a paulista
SP Alimentação, tem duração de
um ano. "Se a experiência der

certo, 'vamos estender a

terceirização também para os

Centros de Educação Infantil,
que atendem cerca. de 3.700

crianças de zero a cirico anos.

Inclusive, estamos pedindo aos Qualidade e custos

pais que nos-ajudem a avaliar os
. resultados, fiscalizando a

qualidade da merenda que está

sendo servida aos' seus filhos",
informou. Atualmente, 19.077
alunos do ensino fundamental

(pré a 8a série) das redes estadual
e murticipal, entre eles 5.667
alunos' de entidades corno a

que, mesmo com a terceirização,
as cerca de 150merendeiras que
atuam nas escolas não serão

demitidas. "Elas continuam

preparando as refeições e a

empresa fica com a parte de

fiscalização, orientação e

capacitação destas profissionais".
A empresa também tem um

. quadro 'de nutricionistas que
·

ajudam na elaboração dos

cardápios.

Na opinião do secretário, a

terceirização vai ajudar amelhorar
a qualidade dos alimentos, que
poderão ser repostos diariamente.

·

"Antes tínhamos que licitar a

compra dos produtos em grande
.quantidade", observou.O custopor
aluno também baixou de R$ 1,22
para R$ 0,98.

'.

Qualidade da merenda escolar deve melhorar com a tercelrízaçâó

Ximenes assume e quer mexer
nas demissões da Celesc '

FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI) -

O novo presidente da Celesc,
Miguel Ximenes, disse à CNR/SC
que quer fazer "correções" no PDV
(Plano de Demissões Voluntárias)
da empresa, que vai gerar um

desembolso de R$ 400 milhões.
"Estamos sendo orientados pelo
Ministério Público do Trabalho a

fazer ajustes em itens apontados
como ilegais. Vamos traçar nossa rota
e procurar, ori�ntados pelo
Ministério Público, corrigir aquelas
providências que foram tomadas

açodadamente e que-não atendem
a Legislação". Ximenes, que tomou
posse ontem, à noite lembrou que o
PDV da Celesc foi implantado "a

partir de 2002, quando já se sabia

que o Governo seria transferido a

LuizHenrique e foi implantado com
Um poucomais de pressa do que o

necessário". Xim�nes substituirá
Carlos Rodolfo Schneider, que
assumiu a: empresa em fevereiro de
2003. Nascido emTubarão, Miguel
Xímenes de Melo Filho é advogado,
foi prefeito de Tubarão, deputado
estadual e secretáriode Trabalho e

Desenvolvimento Social (gestão
Pedro IvoCamas) e dos Transportes

(gestão PauloAfonso) . Até semana

passada era diretor administrativo
do Badesc.

Sobre o processo de

desverticalização da Celesc, que vai
mudar o atual modelo de gestão,
Ximenes afirmou que "a partir da
fixação de 30 de junho como nova

· data para que a Celesc decida b
seu modelo de empresa, nós

.!

precisamos negociar, estas

mudanças com os nossos aci�nistas
e junto principalmente à

Assembléia Legislativa, onde i4
tramita um projeto que hoje deverá
ser reformulado em razão deste
novo prazo dado pela Anee].
(Agência Nacional de Energia
Elétrica)". O novo presidente
também falou sobre o último
reajuste nas contas de luz, que
provocou reações do consumidor
comum e principalmente do setor
industrial. "Vamos fazer ações junto
a setores governamentais no plano
federal para tentarmos que esses
valores sejam, num prazo menor

possível, diminuídos.Mas nós temos
a consciência e a obrigação d,e
seguirmos à risca a determinação
de valores fixados pelaAneel". L:

;�
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SEMANA DA COMUNICÃO1 aS Séries do Marista realizam
. viagem de estudos

"'"
li)·

. �

Articulista lotou auditório da'
.

Aconteceu no dia 26 de setembro a Viagem de Estudos das
Primeiras séries do Colégio Marista São Luís.
A viágem teve como destinos o Hotel Estância Ribeirão
Grande e o Instituto Rã-bugio.
Na visita à Estância Ribeirão Grande os alunos sentiram-se
verdadeiros aventureiros e exploradores encantando-se com
a caminhada na trilha e com a cachoeira. Ficaram bastante
curiosos ao observaremas árvores, plantas e animais; sempre
acompanhados pelos' monitores, professoras e

coordenadora puderam fazer muitas perguntas, esclarecer
suas dúvidas e acima de tudo, fazer muitas descobertas.
Já no Instituto Rã-bugio', perceberam a riqueza e a

biodiversidade da Mata Atlântica, hoje bastante devastada

pelas mãos do homem e o trabalho de proteção ambiental
desenvolvido pela proprietária do Instituto Elza Woehl e pela
bióloga Cibele.
É maravilhoso perceber a maneira
rica e cativante com queprocuram
sensibilizar as crianças' para a

consciênci� ecológica, destacam
as professoras, complementando
que a viagem significou muito,
pois foi rica de momentos onde

.

conseguimos fazer a relação do

que estudamos em sala' de aula
com o mundo a nossa volta;
podendo assim socializar MAR'1ST' Aconheclmentos e experiências.'

.

'.

r1.

Acijs na aberturado evento zu3

CESAR JUNKES

Trabalho", "NãoAborde seu Chefe
no Banheiro" e "Comédia'
Corporativa", que deu título àpalestra
que lotouo auditório doCejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul) .

Hoje, às 19h30, será

apresentado o case "Colcci -Como
se tornar a empresa queridinha do
mercado", com a presença de

Edinho Vasques, gerente de

Marketing da loja. Na segunda
palestra da noite, marcada para às

20h45, o tema "Construindo

percepções - a imagem da marca",
será apresentado por Stalímir
Vieira, publicitário e escritor, ex-

.

diretor de criação na DPZ e atual
diretor-de Criação da CMC. A

programação deste ano tem como

tema central "Não entre em crise.

Crie!", reunindo palestras e

apresentações de estratégias
empresariais.

ELls BINI

� Palestra de hoje
mostra caso Colcei:
Como se tornar a

queridinha do mercado

}ARAGUÁ00 SUL-A 5aSemana
de Comunicação, promovida pelo
Núcleo de Comunicação da Acijs
(Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul), iniciou suas

atividades 'ontem, com a palestra
"ComédiaCorporativa",ministrada
pelo administrador de empresasMax
Gehringer. Conhecido pelo seu

trabalho como articulista das revistas
Exame"e "VocêS/I\', daEditoraAbril,
e como comentarista daRádioCBN,
Max'oehringeré autorde vários livros,
entre eles "Relações Desumanas no

Max Gehringer é autor de vários. livros e articulista de várias revistas
[; ';1
lE:J')

Semana de Comunicação é abert§t;Jc.
ao público e os ingressos estão à vendçiéJ(�
na recepção daAcijs, ao preço de R$:;:,
20,00 (por dia). Estudantes �,,)
associados pagamR$10,00 (por dia)!.•b
Mais informações podem ser obtid�ú5
pelos telefones (47) 275-7026, (47).1d
275-7012e (47) 275-7033. "r;

Ingressos esgotados
Os organizadores do evento

alertam que os ingressos estão se

esgotando rapidamente, portanto, os
interessados e participar daSemana
devem adquirir os seus com o

máximo de a�tecedência. A

Amigoda \i••.I n to'rrnaçã 0.·.·.
( LABORATÓRIO J��AGUAENSE

II DE ANÁLISES CUNICAS LTDA

371 0882

Grupo francês traz tecnologia pioneira em gerenciamento'
confíabilídade dos ativos. Já utilizanl;;�
o Coswin 7i no Brasil a Renault.i"

I T:--'·'1

Companhia Vale do Rio Doce e
d

Nokia. ji'::>

A perspectiva da Siveco é que ;{JP
expansão do mercado latino�� r(�
arnericanopossa incrementarem 20o/�.)':'f ' (�
seu faturamento, que ano passado

J

�-�r 'I

alcançou 9milhões de euros.AS�truif:_í
,
tem equipe e estrutura.para atende,h.8
empresas nos três Estados do Sul. -

I ;1U·j

Informações sobre o Coswin 7i no
JO'(Q

(41)3350-14140u0800-643-8040.

de gestãode ativos de ótima aplicação
na sua lista de produtos. "Com a

vantagem - explica - Wilmar

Prochmann, diretor superintendente
da Sofhar - do software ter excelente

performance para empresas de

qualquer tamanho e do setor

público",
Programa de última geração vai

além do âmbito da manutenção
permitindo aos usuários aumentar a

produtividade da empresa,
mélhorando o tempo de vida útil e a

FWRIANÓPOLIS - Empresas de

serviços e industriais já podem
encontrarnoBrasil umdos melhores
softwares deCMMS. (Computerized
MaintenanceManagement System)
utilizado por mais de 1,5 mil

.

corporações .emmais de 45 países.O
Coswin 7i, do grupo francês Siveco, é
aversãomais avançada do programa
e está chegando ao país porque "a
América Latina passa a serprioritária
em nossa estratégia de expansão

. depois de consolidar a liderança nos

mercados europeu e africano e

reforçar a presençanaÁsia eOriente
Médio no ano 'passado", segundo
DavidWheatley, gerente de contas
daSiveco.

Para fumar esta posição, aSiveco
escolheu a Sofhar Gestão &

Tecnologia, com sede emCuritiba e

há 19 anos no mercado, para

representar o grupo no Sul do país.
Com quase 70% de seus clientes do

segmento industrial, a Sofhar passa
comoCoswin7iadispord�urnsistema

Falecimentos. ,
i

F�leceu às 14:20h do dia 02/10, o senhor Olávio de Souza, com
idade de 55 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica da Ilha

· da Figueira e o sepultamento no cemitério do Centro.
.

Faleceu às 11 :OOh do dia 02/10, a senhora Odenjlse Aparecida
Martins, corntdade de42 anos.O velório foi realizado naComunidade
Santa Ana e o sepultamento no cemitério Vila Lenzi.

CORREIO TV
""",

Férias
William Waack pode ficar sozinho no "Jornal da Globo': Christinae Pelajo
pediu antecipação de férias. O clima na emissora é tenso. Ela não se

adaptou às mudanças no jornalismo, em São Paulo, além de estar

preocupada com sua vida pessoal. O marido mora no Rio. Os dois estão
emParis, A Globo diz que Christiane tirou férias de dez dias e que voltará

· ao ar.

Compra
profissional

Repetição
o maior desafio de Marcos Paulo, que diriqirá
os quatro especiais dominicais "Som Brasil" no
fim do ano da Globo, será evitar que as

atrações coincidam com as do "Faustão" as do
"Caldeirão" e as do "Altas horas': Sequndo
regras da emissora é preciso haver pelo menos

cinco dias de distância entre duas
.

apresentações musicais de um mesmo artista.

A atriz Vera Fischer
foi flagrada fazendo

compras em um sex

shop em Ipanema, no
. Rio..

Segundo informou a

coluna Gente Boa, do

jornal O Globo, Vera
encontrou tudo o

que procurava na loja.
A atriz comprou
lingeries e

chicotinhos, de várias
cores e tamanhos.

.

Mas os objetos não

são para Vera usar no

seu dia-a-dia. As

peças fazem parte do

figurino do próximo
filme que ela irá
filmar.A atriz é'
roteirista do longa
Ratos, Serpentes e

Escorpiões. Trata-se
de uma tragédia,
bem no estilo dos
clássicos gregos.

No grito
Na Globo, Ricardo Waddington não é conhecido como o diretor mais fácil
de se lidar. Já tem gente reclamando do jeito estressado dele nas

gravações de "Bang Banq:
Bem-acompanhada.
Murilo Benício, Glória Perez e Paulo César

Pereio escreverão alguns dos textos sobre
Cissa Guimarães na revista "Sexy.':'A atriz

fotografou ontem, no Teatro Santa Rosa, em
João Pessoa,

Tempo
Pessoas' próximas a Fernanda Lima comentaram que o namoro dela com

Rodrigo Hilbert deu uma esfriada. Eles chegaram a dar um tempo
recentemente. Ninguém diz isso oficialmente.

Planos
O ator Luiz Fernando Guimarães já tem planos I

para o próximo ano.Entre os projetos está o

seriado Minhà Nada Mole Vida (título
provisório), que deve sair do papel no primeiro
semestre de 2006. Luiz Fernando será um

jornaltsta, amigo de um garoto de 12 anos. O

ator mirim, que ainda não foi definido, aparece
de

....

repente em sua vida e começa a morar com

ele.Os textos são dos mesmo.s autores de Os

Normais, o casal Alexandre Machado e

Fernanda Young. .

'

Mais fácil
Há quem diga, na Band, que Carlos Nascimento fez questão de pedir um
valor baixo para sua multa de rescisão quando assinou contrato com à

emissora. Tudo para não ter dificuldades, caso queira mudar.de canal.

·

Record já estaria no páreo.
. .

Credibilidade
Antes de Claudete Troiano deixar a Record, o bispo Gonçalves,
mandachuva da emissora, disse que a loira é melhor vendedora do que
apresentadora. Não falou besteira. Ela tem ·facilidade para atrair
anunciantes.

.
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Produtores ganham local para
.

,

vender direto ao atacado
ELlS BINI

' ... ' Vendedores

pbderão emitir nota
fi" cal e vender para
grandes mercados

,JARAGUÁDOSUL-UrnaCentral
de Vendas, instalada provi
soriamente em urna sala doMercado

P�bhco da ruaGetúlioVargas, já está
ca�trando produtores interessados
em comercializar seus produtos para
grandes mercados, sem atra

vessadores, diretamente para o

atacado.'O projeto foi desenvolvido
pela Prefeitura, através da Divisão
de1A..gricultura, em parceria com a

Copajas (CooperativaAgropecuária
de jaraguá doSul) e vaipossibilitar a
emissâo de nota fiscal, um requisito
básico para a comercialização de

produtos em grande quantidade. '

.

De acordo com o diretor da
,

Divisão deAgricultura daPrefeitura,
CarlosAlberto Lessmann, aCentral
de Vendas será um "grande
beneficio" para os produtores. "O
mercadó quer ter fornecedores fiéis
e quem produz precisa estar seguro
quanto à comercialização de sua

produção", destacou. Cerca de 30

integrantes damini-usina de leite e

60' produtores de banana já estão

cadastrados na central. Segundo
Lessmann, na região existem

aprpxírnadamente 1.4ooprodutores
rurais, a maioria vendendo seus

produtos de forma alternativa, em

Una Stein pretende aumentar a produção de orquídeas e fazer-o cadastro para vender na Central

pequenas quantidades. ''Através da
Central de Vendas também será

possível comercializaro excedente da
produção, evitandoperdas", observou
o diretor. "Se todos "aderirem e

entenderem aproposta, o negóciovai
funcionar muito bem", avalia.
Conforme informou Lessmann, parte
dos produtos alimentícios devem ser

adquiridos pela empresa paulista SP

Alimentação, responsável pela
merenda escolar das redesmunicipal
e estadual e pela própria Prefeitura,
que 'adquire produtos para serem

servidos no refeitório dos

Onde tem catarinense, tem
investimento do Fundosocial.

_.U�I
FUNOOS081AL

funcionários.
O gestor de vendas que atende

na central, RogerAdrianodosSantos,
informou que o trabalho está

iniciando com o cadastramento dos
interessados. "Num segundo
momento, partiremos pata a

comercialização, não só para o

mercado local; mas também para
outros estados, já que Jaraguá do Sul
tem grande capacidade produtiva e

preços competitivos",
A produtora de orquídeas, Lina

Stein, que cultivava as flores hámais
de 30 anos, como um hobbie que

secretana de
Estado da
Fazenda·

(,(HftnlJ UlI E$/nún

. SANTA CATARINA

herdou do pai, agora vende as

orquídeas e todoo rnaterial de suporte
parao seu cultivonoMercadoPúblico.
"Futuramente, quando aumentar

minha produção vou me cadastrar
na central, pois acho que será uma

ótima opção para a comercialização",
disse. A tesoureira da Apeafa
(Associação de Pequenos
Agricultores Familiares), Rosané
Bauer, considera que a Central de
Vendas será uma boa opção para os

produtores associados que, em sua

maioria, vendemos produtos somente
nomunicípio.

Jaraguá do Sul se classifica para
fase estadual do Festival deDança

CORUPÁ ': o grupo Paulo
Almuas, doNúcleo de DançaVipz,
de Jaraguá do Sul, está classificado
para a etapa estadual do Festival de

Dança, que acontece na cidade de
Videira, em novembro. Com o tema

Consciência de Jaraguá do Sul, o
grupo, representando a Escola de

Educação Básica Professora Valdete
Zindars, se apresentou no último
sábado, durante o Festival Regional
de Dança Mário de, Andrade,
realizado emCorupá.

O festival, informou o integrador
desportivo da Fesporte (Fundação
Catarinense de Desporto), Amo
Deretti, contou com a participaçâo
de 14 grupos, que' disputaram a

classificação para o estadual,
envolvendo estudantes do ensino

fundamental- primeira a oitava série
- das escolasmunicipais e estaduais
dos cinco municípios da micror

região. Também foram realizadas

apresentações especiais, queabriram
e encerraram o evento, pelos alunos

do Centro de Educação Infantil.
Franz Dom e da Escola Aluízio

'

Carvalho de Oliveira. "Participaram ,:
aproximadamente 300 alunos", disse. �',

O segundo colocado foi o grupo
,

Power Street Dance, da Escola.';
Básica Almirante Tamandaré, de -;

Guaramirim, que apresentou a obra .j

Caminho das Almas. Já o terceiro:
lugar ficou com o grupo Terra '"

Pampeana, da Escola Aluízio ::

Carvalho de Oliveira, de Corupá, �

que apresentou o temaCultivando �

as raízes. "Um dos objetivos foi:::
incentivar a prática da dança nas :;
escolas; proporcionando maior J

desenvolvimento físico, rítmico e a �
. .,

integração social dos alunos", disse a �
assistente pedagógica da Secretaria ,

de Educação, DarciRutsatz. �
Em sua sétima edição, o:

Festival Regional de Dança é uma:
promoção das Prefeituras da região, :
da Secretaria de Desenvolvirriento :
Regional e da Fesporte. (Carolina �
Tomaselli)

...
CESAR JUNKES ..,I

A equipe de Jaraguá foi à primeira colocada no Festival Regional

Educ,ação é prioridade do Governo
.na Regional de Palmitos.

o Governo está investindo em educação na Regional de Palmitos. Além das reformas
e ampliações, uma nova escola, em Cunha Porã, está em construção para beneficiar
toda a comunidade local. No município de Caibi, o destaque são as obras na Escola
Dom Pedro II, resultado de uma aplicação de R$ 218'mil. Com as melhorias, a Regional
oferece mais oportunidades para o futuro de seus 60 mil habitantes. É o Governo do
Estado propiciando novos. camin:hos para o desenvolvimento de Santa Catarina.

fundosocial. A descentralização na prática, com obras em todo Estado.
o Fundosocial é a forma qúe o .Governo de Santa Catarina encontrou para financiar programas e ações de inclusão e promoção
social, com 'foco na redução das diferenças de qualidade de vida no Estado, Com os recursos do Fundosocial, todos os caíannsnses
estão sendo beneficiados com obras e serviços: construção de escalas, arenas multi uso, investimentos em habitação, restauração de

patrimônio cultural, pavimentação de acessos a cidades e muitas outras ações, de acordo com as prioridades de cada re�ião.
Confira algumas das realizàções mais recentes com recursos do Fundosocial.
• Pàvimentação em Brusque, Bandeirante e Guatambu' Construção de unidades escolares em todo Estado
• Obras de ampliação e captação de água em diversas'cidades' Construção da Arena Multiuso de São José '

• Restauração do Teatro Carlos Gomes,em Blumenau

"!
I

Secretaria de Estado do
Desenvolvime.
Regional em Palmftos
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Stammtisch de,Corupá supera expectativa

CAROLINA TOM�SELLI

A pri!1leira edição da Stammtisch em Corupá foi um sucesso e surpreendeu os organizadores do evento O'clima era de animação, muita música alemã, e é claro cerveja, embalaram os participantes

� Entidades e amigos
se espalharam pela
Av. Getúlio Vargas
em 26 barracas

CORUPÁ - A exemplo das
edições realizadas em Jaraguá do
Sul, a primeira Stammtisch, que
aconteceu sábado emCorupá, foi

marcada pela animação e troca de

experiênoias, ao embalo de
músicas típicas e demuito chope.
A ausência da chuva, apesar do
dia nublado,' contribuiu para

garantir a alegria dos participantes,
que se espalharam pela Avenida
Getúlio Vargas durante todo o dia.

Participaram da festa 26 grupos,
dos quais 11 de entidades e amigos
de Jaraguá do Sul, que quiseram
repetir a dose da terceira edição
da Stammtisch, realizada naquela

cidade em julho. "Estamosmuito,
felizes, porque não tínhamos a

expectativa de atingir esse número
de público, até porque esse-foi o,
primeiro ano. O pessoal não
conhecia o evento", comemorou
o presidente do Lions, Jaime
Melchert, sem conseguirmensurar
quantas pessoas prestigiaram a

festa.
,

Melchert também lembrou do
caráter social do evento, já que a

inscrição foi uma cesta básica com

Schtoeder comemora 41 anos de emancipação'
CE$AR JUNKES

Ex-prefeitos e vice-prefeitos foram homenageados durante a comemoração dos 41 anos da-cidade

SCHROEDER - Os 41 anos de

emancipação político-administrativa
de Schroeder foram comemorados
com a realização de eventos culturais
no sábado, no Ginásio de Esportes

• Alfredo Pasold. A programação
come-çou às 18h30, com a apresenta
ção do grupo de dança alemã �
SchroederlandVoIkstanzgruppe, que
apresentou seu novo traje típico, e
seguiu madrugada adentro comum'
baileanimadopeloMusicalHannovet

, Os ex-prefeitos e vice-prefeitos do
município se fizeram presentes e

f�rain homenageados pela atual

adrnínistraçâo.A festa seguiu com a

realizaçãodaquartaedição doFestival
da Canção, que contou com a

participaç-ão d� nove grupos na

categoria infantil e outras 15

apresentações,' divididas nas

categorias adultos sertaneja e popular

. .,

O show ficou por conta da cantora
Franciele;de [araguádoSul, que está
divulgando seu segundo trabalho

independente, patrocinada pela
empresa Lunelli; com se'êle em

Corupá. A dupla sertaneja Cauã e

Caue também se apresentou,
Para o prefeito Felípe Voigt, a

comemoração superou as

expectativas de público, apesarde ter
, sidomodesta, devido à economia de

gastos da administração porcontado
orçamentocomprometido. 'Tivemos
um público bastante participativo e,

para o próximo ano, vamos fazeruni
eventomaior", prometeu.

• CASA VALDUGA:
IMPORTADORA
Olt' VINHO!!

Vinhos cultivados em família

j,

alimentos no valor de R$ 50,OOpor
barraca, que serão destinadas ao

Seminário Sagrado Coração de
Jesus e a Ação Social de Corupá.
Ainda segundo o. .presidente do
Lions, a primeira Stammtisch con
tou COrri. apoio do Seminário

Sagrado Coração de Jesus e da
Prefeitura, que cederam pessoal de
apoio e parte da estrutura nece

ssária para a realização dó evento.
"Eu acho que a festa está

maravilhosa. Forammuito felizes

em abraçar essa idéia", elogiou o nidade de divulgar e atrair turistas
professor Alcides Cardoso, sócio- para a cidade, "onde predomina a

fundador do Lions, em outubro de '

' c�ltura alemã".
1967, 'como faz questão de Em cada uma das barracas,
informar. Os jovens, perfil da caixas de bananas serviam tanto

maioria dos participantes, também como decoração como para
eram só elogios: "Acho'quedevem divulgar, junto com cartazes, a

fazertodo o ano. Estámuito legal", terceira Festa da' Bã:n1l..Q'à',:
disse Marcelo Hermann, da Bananenfest, promovida pelá
Danceteria Tiro Disco Club. Já Prefeitura entre os dias 8 e 12 de

para o seu amigo, Alessandro outubro, no Seminário. A fruta é o

Friederich, também da Tiro Disco símbolo da cidade, que tem o título

Club, o evento é uma oportu- de Capital Catarinense da Banana.
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21 ESTADUAL: Jaraguá domina o Bicicross

. Com os resultados deste sábado, a equipe jaraguaense fica bem próximo do título do campeonato estadual

TRIATLON:

Trio conquista o

Bino Triatlon de
Revezamento

José Carlos Fagundes, Sílvio
Ewald e Valcir Vicentin
venceram, pelo segundo ano

consecutivo, o Triatlon da
Academia Impulso, na categoria
revezamento. Além do título,
eles bateram o recorde da

competição, com o tempo de
38'29". No individual, o troféu
de campeão ficou com Alan
Roberto Stalein, que fez o

percurso. em 44'30". No total,
foram 84·atletas participantes.

.�l

info@solsports.com.br
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H FÓRMULA UM
O finlandês Kimi Raikkonen pode se juntar à Ferrari após a

temporada 2006 e tomar o lugar do alemão Michael Schumacher.A
afirmação é do jornal inglês Sunday Mirrar, que diz que o contrato
do atual piloto da McLaren seria cerca de RS 86,6 milhões.

�� GINÁSTICA
O Brasil iniciou ontem sua participação no 27° Mundial de Ginástica
Rítmica e ocupa o 13° lugar no geral da competição. A ginasta
brasileira Ana Paula apresentou sua série e deve entrar no tablado
hoje.O Mundial está sendo disputado em Baku,no Azerbaijão.

�� BOXE
Mesmo com quatro representantes em finais do Pan-Americano
de Boxe, realizado neste fim-de-semana em Teresópolis (RJ), o'

'

Brasil ficou sem medalhas de ouro. Alex Oliveira, Helder '

Gonzaga,Daniel Santos da Silva e Rafael Lima foram derrotados.

�
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,COMPETiÇÃO: EQUIlÍBRIO NA PISTA

CORREIO DO rovo :

Equipe Duas Rodas continua na liderança
do Campeonato Estadual de Blcicross

\'

� Etapa de Jaraguá do Sul reuniu 160 atletas de 11
cidades catarinenses

JARAGUÁ DO SUL �

Depois da penúltima etapa
do Campeonato
Catarinense de Bicicross,
disputada no último sábado
no Parque Malwe e , a

equipe Duas Rodas de
Jaraguá do Sul manteve a

liderança tanto por clube

quanto por cidade e está

bem perto do título geral da
competição. No total,
foram seis troféus de

primeiro lugar e cinco de

segundo pará" o clube.
Agora os pilotos se

preparam para a última

etapa da Copa Duas Rodas,
que será no dia 15 de
outubro, nomesmolocal.
No total, participaram

160 atletas de 11 cidades de
Santa Catarina. Os

campeões de Jaraguá do
Sul, em suas devidas
categorias, foram: Joyce
Moretti (elite woman),
Guilherme Bourscheidt
(boys 12. anos e cruizer 12

anos), Vinícios Silva (boys
6 anos), Nelso da Silva
(cruizer 40/44 anos) e

Dorival Gruetzmacher
(cruizer 50+ ). Os troféus
de segundo lugar foram

para Jade Hillscheim (girls
1 0/11 anos), Salete Moretti
'(elite woman), Leonardo

Spreddman (boys nove

anos), Sebastião da Rosa

(cruizer 40/44 anos) e Fabio
Prieber (expert 17+ ).

CAMPEÕES DA ETAPA

Pilotos de 1 r cidades de Santa Catarina protagonizaram boas disputas sábado no Parque Malwee

CARTA DO LEITOR
.

" ' ,

SOCORRO!

Estamos vivendo mais um, três de outubro, quando o nosso querido município passa a ser

"quarentão" (41 anos) sem que pela primeira vez, nos últimos dez arlOs, possamos assistir e

participar ào evento motociclístico, atração esta que levava centenas, ,milhares de adeptos e

aficcionados, à pista junto ao pavilhão de esportes Alfredo Pasbld, ou seja, o chamado centro
esportivo. ",

'

De voltfl ao assunto, a federação Catarine�se de motociclismo, já acostumada a deixar esta,

etapa para Schroeder, nesta data, nos interpelou da realização e, fomos a luta novamente para
conseguirmos, como nos anos anieriotes, o respaldo financeiro, para custearpremiação e taxas,

junto a federação, num total de R$4.500.00t já que o moto-clu'be não tem renda.
Acostumados aos caminhos para conseguir êxito na tarefa, de imediato tentamos çontato com

o executiv.omunicipal para sabermos se poderíamos contar ou não com a ajuda, que nunca nos
foi negada, Aliás, a etapa do Campeonato Catarinense de Motociclismo até fazia ,parte dos
eventos do municjpio, e qual não foi a nossa surpresa, quando recebemos a resposta de que
nada seria destinado a este evento, pois não é de int�resse damunicipalidade.
Há tempos já se ouve damunicipalidade que é de interesse extinguir oumodificar totalmente a

pista ali existente, porque causa barulho, poeira, etc, etc. Isto não é desculpa! A quem se

recorda de anos passados, queremos fazer a pergúnta: Qual o evento que traz ou que mais

trazia público à Schroederfest? Qual? A tor,cida ou os aficclonados tegistrasair: reclamações?
Ou trata-se apenas de um pequeno grupo de engravatados que não poderia ser atingido por
umapoeirinha? ,

É reàlmente de se lamentar que administradores públicos pensam somente no famigerado
, futebol de salão (o�de atletas de outras cidades e estados são custeados) e dentro de outros

esportes em que são gastos mais verba durante um mês, em detrimento de gente nossa que faz
domotocilcismo o seu"esporte, abnegadamente .

Estamos realmente tristes. Por causa de uns poucos trocados, nós, o povo schroedense e

visitantes fomos tQlhidos deste esporte de massa. Do esporte que o pai,'o filho, ou seja a família
'todaparticipava. Gostaríamos apenas de s�berporquê. ,

'
'

Ildefons Rudi Berchtold
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AMANDOR: EQUIlÍBRIO CONTINUA
,

Botafogo perde e fica a quatro pontos
da liderança da Primeira Divisão

<};uarani venceu o Rio Molha em casa por 2xl em um dos jogos atrasados do Campeonato Amador da Segunda
Divisão

.

� Na Segundona, aconteceram apenas dois jogos na

categoria titulares

JARAGUÁ DO SUL - O
, Bo-tafogo perdeu por lxO para
o Caxias, no Bairro Santa

Luzia, e se distanciou da

.liderança da competição.
"Quem se favoreceu com a

, derrota do alvinegro da Barra
do Rio Cerro foi o Vitória, que
fez o dever de casa e venceu o

Caramuru por 2x 1, ficando

agora com 2�rpo;;-�;�.' já' pela
Segundona foram realizados

pontos. Completando a

rodada, o Vitória bateu o

Caramuru por-lx l.
Na Segundona, o Guarani

venceu o Rio Molha de virada
com gols de Ditmar e Ezequiel.
Clóvis marcou para o time do
Rio da Luz: Na outra partida,
Garibaldi e Rio Cerro ficaram
no 3x3, com gols de Volnei (2)
e Lodemar, para oGaribaldi, e
Silvano, Marcos e Sidnei para
o Rio Cerro, que lidera a com

petição com 17 pontos, contra
16 do Atlético, 13 do Rio
Molha e nove doGaribaldi.

T 1 a DIVISÃO PRINCIPAL
-am.,Machado. Júlio César fez os

dois gols do João Pessoa. Em
Santa Luzia, Jair fez o único

gol da vitória do· Caxias por
1x0 sobre o Botafogo .. Já

.

Flarriengo e Tupy não saíram

do zero.
Nos aspirantes, o Botafogo

fez 3x:0' no Caxias e lidera a' T 2a DIVISÃO PRINCIPAL

apenas dois jogos na categoria,
que haviam sido adiados por
causa domau tempo.
No Bairro Rio da Luz, o

Vitória fez 2x1 no Caramuru,
de P�meiode, com gols de

,Magr-ão e' Ricardo. Edson
descontou para os visitantes.
No mesmo bairro, o Cruz de
Malta recebeu o João Pessoa e

'�enceu 'por 3x2, com gols de
Va n d e r l e-i , Marcos e

competição com 2Q pontos.
Em segundo lugar está o João
Pessoa, que venceu o Cruz de
Malta por 3xl. Caxias e 'Iupy,
que venceu o Flamengo por

4x1, estão em terceiro com 16

. RESISTÊNCIA: ViTÓRiA E RECORDE

Triatlon reúne 84 atletas nas
'ruas de Jaraguá do Sul
JARAGUÁDO SUL - 03°

Triatlon da Academia Impulso
reuniu, namanhã de domingo,
84 atletas da região. O título
na categoria por equipe ficou
com José Carlos Fagundes,

. Sílvio Ewald e Valcir Vicentin, '

que conquistou Q bicampeo-
-

nato e bateu o recorde da

competição, com o tempo - de

38'29". Já no individual o

vencedor foi Alan
-

Roberto
Stalein, com o tempo de
44'30". No revezamento, os

melhores tempos por'modali
dade foram de José Carlos
Fagundes na natação; Fer
nando Radunz no ciclismo e.

ValcirVicentin na corrida.
No individual, os destaques

foramAntônio Cássio Bogona
natação,' André Campregher
no ciclismo e Alan Roberto
Stalein na corrida. Confira os

campeões por categoria: na A,
os vencedores foram Luciano
Richter, Jean Martotzat e Py
ter Spézia, na B, o título ficou
com Jonathan Mandalho, Fer
nando Radunz e MarcosKapp:

na C, o troféu foi para Marc�lo
Wagner, [ocias Doege e Edson

Selínger; a O ficou com José
Carlos Fagundes, Fernando
Radunz e Valcir Vicentin; a E
foi vencida por Adolar Spézia,
Carlos Zardo e Richard Her

mann: e no feminino ficou
com Natalia Cunha, Danielle
Lucht e Ângela Lenzi.

Equipe campeã no revezamento comemora o troféu do 3o'Triatlon da
, Academia Impulso

.. LINHA DE FUNDO
Julimar Pivato .;;;

o.,::.

Reapresentação ;�:
Depois de ficar com O terceiro lugar no Brasileiro de Seleções"
o time da Malwee se reapresenta hoje, às 16h30, noWolfgang
Weege. Quem não treina ainda é o fixo James (foto), que

.

voltou lesionado, e o ala Xoxo, que ainda se recupera de uma

pequena cirurgia. O próximo desafio dos jaraguaenses énesta .

quinta-feira,às 20h30, contra Chapecó,em partida válida pelo;';
Campeonato Estadual da Divisão Especial. O time jogará �;_.
completo.jáque neste jogo será feita a entrega de faixa para

..
"

os campeões da Liga Nacional. O supervisor técnico Kleber
�,

Rangel, disse que a equipe usará os jogos do Estadual como
'preparação para o Sul-Americano.

Não é só aqui
Escândalos sobre a

arbitragem são comuns
também na Europa. A bola
da vez é no Campeonato
·Italiano, onde suspeita-se
que o Roma tenha

, subornado a comissão de
arbitragem na temporada
2002/2003. Segundo jornais
italianos, o presidente do
clube, Franco Sensi, teria
pedido ao árbitro Paolo
Bergamo para que cinco
partidas dos romanos
fossem apitadas por juízes
"próximos':Em troca, Sensi

compraria apólices de
seguro de vida com a

empresa de Bergamo. Em
resposta, o Roma prometeu
entrar nos tribunais para se

defender das acusações.

Ranking Inter
nacional
o São Paulo, atual campeão da
Copa Libertadores, aparece

-

em sétimo lugar e é a melhor
equipe brasileira no ranking

,

mundial da Federação
Internacional de História e

Estatística do Futebol. O time

paulista, que na última lista
era o oitavo, tem agora 244

pontos.O Inter, que até o

iníçio da rodadá deste final de
semana era o líder do
Campeonato Brasileiro, saltou
de 26° para 20°, com 201.0
Santos é o :22°, com 196.A

liderança do ranking ainda é
da Inter de Milão, com 310,
seguido de Liverpool, com ..,;

290, e Milan, 267. O mllionárlo
Real Madrid é apenas o 32°,

,

, com 180 .

- Ciclismo
,

Na 11
a

etapa do Campeonato Catarinense de Ciclismo, o
jaraguaense Joni Alberto Cozzarin terminou em segundo lugar
na categoria master B. Com este resultado, o atleta manteve a

vice-liderança no geral. A prova foi um contra-relógio, num
percurso de 14 quilômetros, próximo ao Parque Beta tarrero
World, em Penha.O'outro jaraguaense, Sérgio Paes Nunes, não
pontuou e ocupa o nono lugar no geral na categoria master A.
A próxima etapa do Estadual será nodia 15 de outubro, em
Tijucas.

.

Superioridade .

o técnico do Brasil, N�lson
Rodrigues, atribuiu a

derrota por 3xO que sua

seleção sofreu domingo na

final do Mundial Sub-17 do
Peru à "grande partida" do
México e à rápida saída por
contusão de Ânderson.
"Acho que fizemos um
excelente campeonato, isto
é parte de um processo,

-

mas aconteceu a lesão de
Andersen: esta partida foi
totalmente diferente à da

Turquia (que o Brasil
venceu por 4x3)'; afirmou.
Rodrigues lembrou que sua

seleção também não pôde
contar com o atacante

Renato, que saiu lesionado
na partida das quartas-de
final contra a Coreia do
Norte (3xl).

Recurso
Os clubes que se sentiram
lesados com a anulação das
partidas do Campeonato

.

Brasileiro ainda podem entrar
na justiça para conseguir os
pontos de volta. O Figueirense
foi JJm dos clubes que já fez
isso, pois na partida em que
venceu o Juventude por 4xl,
o árbitro Edílson Pereira de
Carvalho confessou, em
gravações, que não conseguiu
ajudar o time gaúcho a

vencer.Outro clube. que
prometeu recorrer foi o
Internacional, que teve
anulada a sua vitória sobre o

Coritiba por 3x2, no Beira-Rio.
Nada mais justo, pois se não

.

tem como comprovar a

influência do juiz no resultado
do jogo, não tem porque
cancelar a partida.

Tarefa difícil
o Juventus ainda sonha com a classificação em Palhoça, mas
não será nada fácil, Além de depender de resultados,vai ter que
fazer algo que até agora não fez na compétição: vencer fora de
casa. E com este time dificilmente conseguirá a vaga. No jogo de
dorninqo, contra o Lages, ficou provado que falta um matador.
Mais uma vez o gol saiu de um jogador da defesa, que é o ponto
forte do time. Roni tem sido uma decepção, pois chegou com a

fama de matador, como artilheiro e campeão alagoano pelo Asa
de Araplraca, mas, no domingO, deu a,penas um chute no gol.
Tudo bem que a culpa não é só dele, porque falta também um

meia de criação. Mas agora só para o ano que vem.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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H TÊNIS
O tenista'Roqer Federer garantiu a posição de número um do mundo
até o finaldeste ano ao conquistar seu 110 título de 2005, no Torneio
de Bancoc, neste domingo, na Tailândia, O suíço tem 1,245 pontos e

não poder mais ser alcançado por Rafael Nadai, que tem 853,

HVÔLEI
A FIVB (Federação Internacional de VÔlei) testará em vários
países e durante algumas competições oficiais uma nova

regra de jogo que permite um segundo saque, caso o

primeiro seja errado, como acontece no tênis.
'

��BASQUETE
O New Orleans Hornets anunciou oficialmente no sábado a

contratação do ala-armador brasiJeiro AlexGarcia,junto com
outros dois jogadores.Além disso.o gerente geral da equipe
deixou o cargo por questões de saúde. J

CORREIO DO POVO

: '

.� O volante Dega
marcou o gol da vitória
do tricolor, aos oito
minutos dó segundo

'. tempo

JARAGUÁDO SUL - Com
a vitória por lxO sobre o Lages
no domingo, os jogadores do

Juventus adotam o discurso de
buscar a classificação contra o

Guarani, em Palhoça, no próxi- .

mo domingo. Mas a tarefa não

será fácil. O' tricolor ocupa a
, '

quinta colocação com 14 PO!}
tos, e para ficar entre os quatro
melhores do returno e conquis
tar a vaga para semi-final, tem
que vencer o time de Palhoça
(que também tem 14 pontos) e

CATARINENSE: VITÓRIA SUADA

Juventus vence o Lages e ainda sonha
com a classificação para a semifinal
torcer por outros. resultados, já
que o Join�ille tem 12 e dois

jogos a menos. O· Moleque
Travesso também precisa tor

cer para tropeços do Bnisque e

do Atlético Hermann Aichin

ger (que tem umjogo amenos).
Para o técnico Itamar

Schüller, se existe chance, é

preciso acreditar nela. "Joga
mos bem, nos mantivemos

o JOGO EM DETALHES

... DESEMPENHO
Adilson: Pouco exigido, mas quando foi, deu conta do recado (7).
Pereira: O torcedor está com saudades daquele Pereira do ano passado.
Ainda está devendo (6).

)

Wagner: Substituiu Acássio (suspenso) e não comprometeu (6).
Renato Tilão: Tentou o gol em alguns lances de bola parada. Quando
precisou, deu chutão.s vem se firmando na zaga (7).
Gringo: Pedalou bastante pela ponta-esquerda, mas não criou chances

reais de gol e acabou substituído (6).
Xuxa: Entrou aos 24 do segundo tempo e não apareceu muito no jogo
(sem nota).

.

Dega: Marcou bem no meio-campo e �cabou fazendo o gol da vitória (7,5).
fábio Lopes: Foi bem na marcação e ainda jogou os últimos dez minutos
no sacrifício, pois o Juventusjá tinha feito as três alterações (7,5).
Paulo Rossi: Jogou só o primeiro tempo e não fez o que precisava fazer:
criar (6).
Gri$ley: Entroubem, correu, marcou e feza jogada do gol (7,5).
Paraná: Não foi o camisa lOque a torcida espera. Fez 9, que precisava �et
feito (6). .

Roni:, Chegou com fama de artilheiro, mas deu apenas um chute ao gol (5).
Joni: Não foi bem no primeiro tempo e acabou sendo substituído no

intervalo (5).
Bill: Ainda fora de forma, ajudou na marcação e quase marcou o segundo
gol �os acréscimos (7).

.

... RESUMO DO JOGO
Juventlis: Adilson, Pereira, Wagner, Renato Tilão e Gringo (Xuxa); Dega,
Fábio Lopes, Paulo Rossi (Grisley) e Paraná; Roni e Joni (Bill). Técnico:

, ltarnar Schüller.
Lages: João Scherer, Ivo, Darzoni, Jean e Matarazzo; Roger, Pecas (Felipe),
Juninho e Frank (Maranhão); Eraldo e Gil [Pedro Recife)! Técnico: Gilmar da
luz Gasparone.
Gol: Dega (Juventus), aos oito minutos do segundo tempo.
Local: Estádio João Marcatto (Jaraguá do ISul)

.

Cartões amarelos: Dega, Gringo e Paraná (Juventus); Jean, Pecas, Eraldo
e Frank (Lages).
Cartão vermelho: Ivo (Lages).
Árbitro: José Acácio dá Rocha, auxiliado por Célia Amorim e Fernando

Iopes..
.

Dega e Roni observam a bola entrando no único gol da partida em.que o Juventus
venceu o Lages no domingo

'

como uma das defesas menos

vazadas do returno e agora
'vamos até Palhoça para-tentar
a vaga", Já o atacante Grisley
disse que a vitória serviu para
trazer uma tranqüilidade maior
para o grupo. "Estávamos pre
cisando deste resultado positi
vo e conseguimos. Por isso o

-time está de parabéns e agora
vamos atrás desta vaga".
Mas o jogo tecnicamente foi

fraco, com poucas chances
criadas de ambos os lados. O

primeiro lance de perigo foi
somente aos 19 minutos do

primeiro tempo, quando Rena
to Tilão cobrou. falta, a bola
desviou e'Ioi para escanteio.

Aos 30�il1utos, o zagueiro Ivo,
do Lages, leva cartão amarelo

domina na entrada da área e

chuta forte, levando perigo ao

gol de João Scherer.

depois de fazer � falta, reclama e

acaba sendo expulso; Com um

homem, a menos, o time do
'Planalto Serrano ainda levou

perigo, aos 40 minutos, quando
Jean, sozinho, cabeceou � por
cima do golde Adllson, ,

'�,'

... RESULTADOS
Para o 'seg�ndQ. tempo, Caxias 3x1 MarcíliQ Dias

Schüller resolveu Jazer duasvj., ;;M�troPõlliá[ió'4xj;8njaã;j
alterações, Saíra� [oni e Paulo ij�V�����l@La.{!��" "

Rossi e entraram Grisley e BilL Ç.hªp�.cº�ns�.ª)(ª.I1.�rfl)ªI}I1.Aiç.hin.g.�.r.
, Brusque 1 xl Guaram

E volta numa jogada de Grisley
pela direita que pega coinple-, PRÓXIMOS JOGOS
tou para o gol aos oito minutos "

da etapa final. Depois disso, o.
t',.' .

jogo continuou morno, ,comt '.' �,'

poucas chances de 'gol, pois
nenhum dos times levava peri
go ao adversário. Lance' de

perigo somente nos acrésci

mos, quando o atacante Bill

. , $��)!lll1t.º)( MlltropolitllBº
. \,ªg�S)(Mªf!;flioDiªs .

.• Qniã� x Cbapeeoense

i'��r���nl<�l��:ir�;���i:: "

{p�aràiirxJuveiitus

CESAR JUNKES

7°
8°
9°
160
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12°

... CLASSifiCAÇÃO G�RAL
PONTOS

33
····6"

.

Mar2iHo DiaS 31
.

M�t�ôpolitàno 28
:
I.

Juventus 27'

····�·�o "f;t::��ed��.. :·.·.··.·•.·•·••·.,-]l ...

·

••••
i

ljo i União'
'

!.J?
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80

"!,' ': ..
.

)O'GUINHOS:.ABAIXO DO ESPERADO

Jaragu'á do Sul termina em sétimo luqar nos JoguinÍ1os Abertos
, .. .'

JARAGUÁ DO SUL - A

projeção era para terminar em

sexto lugar, mas [araguá do Sul
terminou apenas com a sétima

. colocação. geral nos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina, que
encerraram sábado em São
Bento do Sul. Com 46 pontos,

'.' '" os jaraguaenses ficaram a três de
'

.. Chapecó. O campeão geral foi
. .'jpinville, com 180, segundo de

13lumenau· com 114 e

('
. Florianópolis, com n. O único
título .c o n q u i s t ado na,

competição foi do futsal

masculino, que venceu [oinville
por 6x3 no sábado.
Para o secretário de Cultura,

Esporte e Lazer, Jean
Leutprecht, disse que todas as

modalidades ficaram dentro do

que foi planejado. "Perdemos o

sexto lugar por detalhes, mas

ficou comprovado que as

equipes que têm patrocínio
c o n s e g u i r a m melhor
rendimento. E já começamos a

pensar nisso para o ano. que
'vem, Vamos buscar parcerias
para que. os atletas tenham
melhores condições de
treinamento", disse o

secretário,

Le u t p re c h t também
comentou sobre o processo de

renovação das equipes, já que a

maioria delas mantém a base

para os próximos dois anos.

"Perdemos muitos atletas que

disputaram no ano passado, mas
mantendo os que estão aqui, a

intenção é que consigamos
melhores resultados nas

próximas edições", disse ele. O
secretário também elogiou a

evolução de algumas equipes.
"O futsal feminino foi uma grata
surpresa, pois terminou em

quarto lugar com um time que
tem a base da' Olesc. O
atletismo teve uma boa

evolução também, conseguindo
melhorar os resultados em

relação. 'ao. ano passado",

I, lJ�

"b .. ,,'

" ','
,,' "

i'�" "

,'j " �

comentou.

Agora a preparação é para os

Jasc (logos Abertos de Santa

Catarina), que começam em

novernbro , em Chapecó ,

"Também já estamos

começando a nos organizar
para sediar a Olesc no ano que
vem, Queremo'S estar

p�eparados também fora das

quadras, para oferecer a melhor
eSFrutura para as cidades

visitantes", disse ainda o

secretário •.

,I

Futsal masculina comemora o

único troféu conquistado por
Jaraguá nos Joguinhos Abertos
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T,.ansteb
Transportes e Terraplenagem Ltda.

�

Serviços de Retro Escavadeira
Trator de Esteira - Caminhão
�

9926-2580

Representante Autorizado: Silver Serviços Ltda

. RODOBENS',
CONSÓRCIO

* MAIS chance: (até 04 contemplações
mensais,

* MAIS: (sem taxa de inscrição).
* MAIS: (sem fundo de reserva),
* MAIS econômico: (menor taxa).
* MAIS Prêmio: (extra R$ 31..384,00 prêmio
pontualidade, é só pagar em díaj.conorme

. regulamento, ,

ii MAIS flexibilidade: (antecipação de

parcelas poderão ser usadas como lance),
* MAIS lance: (FGTS pode ser usado

como lance).
* MAIS facilidades: (sem comprovação de

renda e sem avalista).
* MAIS, MAIS: (as últimas (60) parcelas sem
taxa de administração e sem seguro)

. I

CASAS PRE-FABRICADAS

16vu
'lOT

FINANCIAMENTO

.JUNTO A OAIXA

ECONÔMICA
FEDERAL

JARAGUA DO SUL - se Email: casas@layout.árq.br
Rua dos Imi rantes,500 si 31 - Bairro Rau - - Fone: 047 370-6103 Ramal 31lmplantandc aelo daqualidade

BISOT�S • ESPEI.HOS
Troféus, Brindes Em Gerál.

JATEAMENTO DE VIDROS COMPUTADORIZADO

141J,· 216·2212
Rua: Waldemar Grubba, 2818 V, Lalau • Jara uá do Sul· se

. por um menor. Tr: 370- NOVA BRASíLIA· Vende- GALPÃO· Aluga-se. R$ próx. à Marisol, toá

. 07S3" se, cf 440m2, Tr: 275· 400,00, Ir: 9975-9054. vidro, cf estacionamento.
'. 2741. Tr: 9903-0500. "-<>'.

KITINET • Aluga-se. R$ SL. COM. • Vende-se,
250,00, Tr: 9975-9054. SÃO LUIZ - Vende-se, cf

2,500m2• R$
130,000,00. Tr: 376-
2186, .

APARTAMENTO

AMIZADE • Vende-se,
7x12m e terreno
19x34m. aceito carro. Tr:
275-6379.

CHICO DE PAULA -

Vende-se, c/200m2. 3

qtos. 1 suíte. 2 sI. R$
160.000,00. Tr: 371-
2474,

PROCURA-SE - P/ dividir
próx, a Weg L R$125,00.
Tr: 9141-2355 (manhã).

PROCURA-SE - PI alugar.
c/ 1 qto. Próx do Centro.
Tr: 273-1302.

RIO CERRO - Vende-se,
.

c/99m2. Tr: 376-1306.

SÃO LUIZ - Vende-se,
murada c/224m2 e

terreno '14x30m, R$
80,000,00. Tr: 370-
8810.

1 a PARCELA PARA

10/10/05
VENDE-SE - 2 próx. Pos
to Belling, R$ 95.000,00.
Tr:372-3277.

-.* MAIS, MAIS, MAIS: (confira mais com o

seu Representante). _
Rua: João Januário Ayroso, 80 - sala 03 - Jaraguá Esquerdo - JUNTO AO CONSORCIO UNIÃO

"
.

FONES: 47 371·8153/9936·1304/9122·6233 EDIF. JARAGUÁ - Vende
se ou troca-se, grand�

.

�.

.�
�

TERRENO - Vende-se, c/
NOVA BRASíLIA - Vende- 138om2.Tr: 2'Z5-6379.

se, c/450m2. R$

��o�oo,oo. Tr: 9125- Il'M,li4MM

VENDE-SE
Apartamentos de 2 quartos,

novo, pronto pf morar, sacada cf·
churrasqueira, todo em massa'

corrida, 82m2, área central.

8817.;.1119

,ALUGA-SE
I

QUITINETES
E QUARTOS'
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG

370--3561 cl proprietário

VENDE ....SE
CASA ALV..

Terreno de 3700m2 c/ pé de,
frutas e palmito. Ideal pi chácara.
Localizado no bairro Rio Molha.

"

R$ 55.000,00.
Aceita-se carro no negócio.

Tr: 370-8070

9'979�9188

VENDE-SE
CASA·MISTA
Na Vila Lenzi, terreno cf 444m2.
Toda murada. Á vista cl 10% de
desconto ou aceita financiamento.

Tr� (47) 375-0183
com Osmair

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

ClASSIMais
\'0"

TERÇA-FEIRA,4 de Outubro de 20qS

, ,

revenda
, (47) 273-0888 - Jaraguá do Sul - se - Em frente ao Bradescu

I
,

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro Deixe seu filho feliz;;
Deixe· ele escolher o que é
da criança erece u TI

Barão do Rio Branco, 620 - Centro

, ,

Telhas ESlTlaltadas

Telha P,ortuguesa
Telha Romana
Telha Americana
Telha Plan
Meia Ielha.
Cumeeira

Ponteira(Pata de Leão)
Venda, Direto d, Fábrica

Fone: (48)3656-0101
I

elher,
l1li

_

Estes celulares, por apenas

RS 99,00 ou 1 + 9 de RS 9,90
_

Nos planos contafixa TIM Ligh.t�9u TIM Brasil

Mesa operadora PC XE e :
* Monitoração estado do:

ramais e troncos
* Bilhetagem de ligaçõeE

* Controle de ligações atrave,
de gráficos com' dados por setor,

ramal ou por contá.
'

* Identificador de chamadas
* Programações PABX

'

o que quer qu. você

possafazer ou sOll.lLar '

que pode, COl1l.ece·o�
A ousadia é ge'l.ial,
l1l.ágica-e poderosa.

'Co'rr,.ecejá!

,-

c
c
ro

E
::J

Q)
"'C

�
c

8
E
8
C/)

*
Q)

8.
�
a.
•

634-0400 Oxford - 633-6660 Centro / São Bento do Sul
644-5465 Rio Negrinho - 642-3'004 Mafra - 273-0888 Jaraguá do Sul

Br 101 Km 362 Morro Grande - Sangão se

www.ceÍllisil:com.br e-mail vendas@cemisil.com.br

·tel
telefonia e segurança

371·7007
.

,

A nte/ltor 'Opçãopara sua e"IPteSa" escrit6rio e residê'Lcia.
- Produtos e serviçospara telefo'Lia, redes de iqforlTLãtica,

,

segura'LÇQ elefrõ,,;ca e automação de c0'LdolTLí'Lios.

Racks para distribuição .

,

de redes

"
,

. ,"'.)

CENTRAIS TELEFÔNICAS
(PABX) E PERIFÉRICOS

Telefones Fone operador para televendas

PABX XT 42 E Xt72 Terminal TCIO

ElSSI,ONAL PARA APLlCAÇÕÉS EMPRESARI�IS

\

Nos menores PABX digitais do mundo,vantagens
em tecnologia, desempenho e· economia

CENTRAL DE ALARME
..

VIOEO INTERFONE

MONITORAMENTO
DE IMAGEM CFTV
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Condições especiais e prazo de até 60 meses(veículos acima 2003)1
\.' 'ii

Balsall.elliVeículos VEicUlOS
310",1516

Compra Vende Troca Financia
i!IRua ,YlÀífe!';MlI!qu�r�L,ª§ª9�,:;,�!rl#:ªiRi�lMlfi!]$,lª,àrª§P�,'ª,p;�1!I •••• 'Sc.

Corsa Hatch 4p 1.0.ar/trv/al branco 2001
Corsa Hatch 4p 1.0 branco 1998
Corsa Super limp/des/aq azul

'

1998
Ka 1.0 compl- air

. azul 1'991
Gol CL 1.6MI compl preto 1998
Goll.0 branco 1999
Goll.0 16V branco 1998
Gol CL 1.6 Alc branco 1993
Golll.6 .azut 2000
Uno SX 1.0 4p + trio branco 1998
Uno Eletronic preto 1995
Escort L 1.6 alc verde 1988
Escort Hobby vermelho 1995
Fiesta 1.0 4p azul 1997

VeronaLX1.6gas bege 1991
Santana GL 2.0 bordo 1992
Santana GLS ar/dh/trio azul 1992
Saveiro 1.8 CU branca 1998
lIux SW 4dir cinza 1993
Fusca 1300 branco 1984

1983

Gol4p Prata

Corsa Sedan 4p
Corsa 4p Azul

Uno 4p Cinza

Un02p Branco'

Celta 2p c/ vidro/trava Prata

Parati 2p Branca

Clio 4p trava/completo Prata

Palio 4p modelo novo Vermelho

2003

2001

1998

1997

2001

2002

1998

2002

2005

. Corsa Wind 4p/�9/branco/G
Astra Hatch GLS 2p compl/99/verdé/G/GNV
Astra Sedan GLS compl/OO/azul/G/GNV

; Corsa Millenium 4p/ldl/aq/trv/al/02/prata/G
Co.rsa Hatch dh/aq/limp/des/03/branco/G
Corsa Hatch ve/te/03/preto/G
Corsa Classic Sedan ac/aq/tre/02/prata/G
Celta 3p Super/limp/des/aq/04/preto/G
Celta 5p Iimp/desem/04/branco/G
Corsa Classic Sedan/04/prata/G
Uno S IE/93/preto/G
Tempra IE 8V compl/96/branco/G
Uno Mille EP/96/azul/G

.

Palio Fire/2p/ac/dh/limp/des/03/cinza/G
Strada Adventure 1.8/compl/bc/03/Preta/G
Escort L 87/dourado/alc
Escort 1.6 GL vdr/trv.elel./95/azul/G
Escort 1.6 GI,/95/branco/G
Fiesta CLX Iimp/desem/aq/97/azul/G
F250 Tropical Cab.Dupla/OO/preta/D
Escort GLX 16V/compl/00/verm/G
Fiesta PersJimp/desm/aq/03/vermelho/G
Fiesta Pers.arc/dh/limp/des/ac/05/prata/G
Scenic RT 1.1; 16V compl/OO/cinza/G
Clio RL 1.0 basico/OO/vermelho/G
Clio EXP 1.0 16V compl Sedan/03/azuIG
Scenic RT 1.6 compl/03/cinza/G
Gol CL 1.8 MI compl-dh/97/branco/G
Saveiro Van/Ol/branco/G
Audi 1.6 4p/2001/azul/G

LB
' .

373-4automóveis BARRA VEICULOS
f

BR 280 KM 60, 329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)
Kadett 2.0 completo - ar prata 1998 R$12.900,00 Rua: Angelo Rubini s/n, Barra do Rio CerraiKadett 1.8 completo - ar azul 1996 R$ 11.900,00
Ome9a 4.1 CO comp+9nv bordo 1995 R$ 17.900,00
Ome9a Suprema GLS comp. azul 1994 R$ 14.900,00
Plck up Corsa Gl branco 1996 R$ 11.900,00 Focus Sedan Ghia 2.0 2002 gas prata
SI o C.Oupla diesel compl + couro C�:�O 2000 R$ 42.900,00 Uno Mille Eletronic 2p 1994 gas brancoSlIverado OLX diesel compl 1997 R$ 32.900,00
Goll.0MI C�:��O 2000' R$ 13.900,00 Corsa Wind 4p 2001 gas verde
GolCL 1.6 1996 R$II.900,00
Gol CL 1.6 grata 1988 R$ 7.900,00 Celta 2p 2001 gas prata
logus OLl urdo 19S4 R$ 9.900,00 L200 4x4 cabo Dupla 1997 die pretaParatl Cl 1.6 branco 1993 R$ , 8.900.00
Parall Ol 1.8 completa+rll .

cinza 1998 R$17.900,00 Goll.0 Plus 2001 gas branco
Passai 2.0 c/ banco de couro e roda 17 azul 1999 R$ 33.900,00 Go'116V 2000 gas vermelho,Voyase 1.8 GL 4p aq/des/dh/al azul 1995 . R$ 9.900,00 "':i

Florlno Furgão branco 1994 R$ 8.900,00 Fiesta Class 4p
o

"

1999 gas ,��ermelho
,

Florlno Fur9ão , bege 1990 R$ 5.900,00 'Santã"3 C'flat'"+<dir'�' 2000 gas 'b�ãnco
'

I'Pallo 1.0 EOX 4p compl verde 1997 R$ 13.900,00
Palio 1:0 EOX 4p compl+rll prata 1999 R$15.900,00 Escort L 1988 alc prata
�:::� ��oC���d:�n�deS/ac prata 1999 R$ 11.900,00 Strada Working 2001 gas prata'azul 1996 R$II.900.00
Strada Worklng cnmpleta- ar cinza 2002 R$ 23.900,00 Escort GL 1.6 1995 gas branco
Tempra Turbo compl preto 1995 R$10.900,00
'Tlpo 4p compl prata

.

1995 R$ 9.900,00 1994 gas prata
Uno CS 1.5 bege 1993 R$ 6.900,00 1996 gas cinza
Uno 1.0 EP 4p/li/des/ve bordo 1:996 R$ 10.900.00
Fiesta 1.0 4p c/ Iimp/desm/aq 1997 R$ 11.900.00 2000 gas vermelho
Escort SW 1997 R$ 12.900,00 1985 die amarelo
Pampa GL 1.8 311i9 c/ capola mar. 1995 R$ 9.900,00
Verona.l.8 lX 1992 R$' 7.9ÔO,00 1965 gas branco
Verona lX 1.6· 1990 R$ 5.900,00 alc
Peugeot 306 completo 1995 R$ 10.900,00
Sportage OlX completo + banco de couro 1999 R$ 31.900,00

VEIGLJEClS

Rua Prel. Waldemar
Grubba, 3127
Bairro Vieiras

Polo Classic 97 R$ 16.500,00 _

Gol 16v 4p completo - dh 98 R$ 14.200,00

Gol� GTI completo 95 R$ 13.800,00
Quantum GLS completa 90 R$ 6.800,00
Fusca 1500 original 73 R$ 2.600,00

Voyage GL 4p/aq/des 94 R$ 8.800,00
Omega GL 2.0 completo 94 R$ 11.800,00
Kadet GL completo-ar 95 R$ 9.000,00
Kadet Lite aq/des 94 R$ 8.800,00
Suprema CD autom. :completa 94 R$ 13.800,00
Kadet SL travas/alarme 90 R$ 6.800,00
Tempra Ouro completo 94 R$ 9.000,00
Mondeo CLX som/rodas/completo 97 R$ 18.000,00

Ka AC + opc braOl�o 4 Corsa Wind 4p c/ opc branca (47) 37'0 0013
MOTOS

Eco Sport XlS 1,6 completa preto 4 Silverado DL)( AR+OH+TURBObranca 2003 CG 125 TITAM GASOLINA
Ka Gt c/ opc branco 4 Corsa Wind c/opc verme 2002 FALCON 400 VERDE GASOLINA
Fiesta Hatch • completo praia 3 Kadett OL OH ... AC + cinza 2002 TWISTER 250 AZUL GASOLINA

Ka Gl c/ opc branco 3 Goll.6 c/ OH'+ opc flex branca 1996 DR 650 SUZUKI BRANCA GASOLINA

Fiesta GL c/ AC + opc prata 1- 0011.0 8v c/ opc verme
CAMINHÕES

Escort OL 1.6 AC +. OH + TE cinza O 001 GIII 8v - AC + OH + VE azul
2004/2004 8150 BRANCA DIESEL
200�/2003 M,8ENZ 710 BRANCA DIESEL

Flesta GlX - OH + TRIO "1.6" verme O Gol Special 2p preto 1997/1998 VW/8140 BRANCA DIESEL
Ka OH+ Trio prata 99 ParatlU TOP Comp.+ Roda azul 1997/1997 M,BENZ 3100 SPRINTER F BRANCA DIESEL.
Escort SW Gl compl�to cinza 98 Paratll.6 TOP Comp. + roda branco 1989/19B9 7,90 S BRANCA DIESEL

Escort,SW Gl completo verde 98 Parati 1.0 Completa + Roda cinza 1985/19B5 VW/6.90 AMARELO DIESEL
CARROS

Flesta c/ opc azul 97 Palio Flre completo cinza 2004/2004 PALIO FIRE VERMELHA GASOLINA
Corsa Sedan 1.8.flex completo preta' 4 Uno Mille azul 2004/2004 UNO MILLE FIRE VERMELHA GASOLINA
Corsa Hatch MN AC+Trio verme 4 Palio EX 2p c/ opc verme 2002/2003 FIESTA VERMEUHA GASOLINA
Merlva completa· flex prata 4 Palio Weekend (·AC) azul 2001/2001 SfENA EX VERMELHA GASOLINA

Celta c/ opc branco 3 Palio EUX 4p Trio + opc azul 2001/2001 CLlO seda. RT 1,0 16V VERMELHA GASOLINA

Corsa Sedan 1.6 completo azul 3 Palio EUX 4p Trio + AC azul 2000/2001 'FIORINO IE BRANCA GASOLINA
2000/2001 PALIO WEEKEND ELX CINZA GASOLINA

. Celta c/ opc branco 3 Palio EU c/opc prata 2000/2001 GOL PLUS 16V BRANCA GASOLINA
Corsa Classlc c/ �pc prata 3 CII� Prlv. 1.6 sedan completo prata 2000/2000 ASTRA GL CINZA GASOLINA
Corsa Hatch modo nov-Compl branco 2 Cllo Exp. Sedan dh+trlo+opc prata 2000/2000 .VECTRA GLS PRATA GNV

Co'rsa Hatch Mod. Nov • c/ opc branco 2 Cllo Aul, C/ AC + opc 2006/2000 ·CORSA SUPER AZUL GASOliNA

Corsa Wlnd 2p • c/opc cinza O Cllo Aul, C/ opc
1997/1997 UNO MILLE SX CINZA GASOLINA
1995/1995 TIPO 1,6 IE VERDE GASOLINA

Corsa Sedan c/ opc + r�da verme 99 Scenlc RXE 1.6 • completa 1995/1995 KADETT GL VERMELHA GASOLINA
Astra GL completo azul 99 Cllo Sedan 1,0 c/ AC 1994/1994 SANTANA compl GL I 2.0 BRANCA . GASOLINA
Corsa Wlnd 4p c/opc 99 Scenlc RT 2.0 compl+ roda 1994/1994 MONZA GLS VERMELHA GASOLINA

1994/1994 ESCORT 1.0 HOBBY PRATA GASOLINA

Estamos
-,,��

lUZ/�'5�nTil
VEICULDS 371-5744

,

Celta 1.0 VHC Super 4p único dono branco 2005 G RS 24.200,00

Parati Tour 1.0 completo/GIII/4p
,

prata meto 2003 G a$ 30.000,00
Palio 1.0 16V completo - dh/Fire/4p branca '2002 G RS 22.000,00

Goll.0 compl/couro/rodas/GIII/4p prata mel. 2001 RS 23.000,00
Goll.0 compl-ve/37km orig./GIII/4p cinza meto 2001 G RS 22:000,00

Astra G� 1.8 compl /rodas/2p azul mel. 1999 G RS 24.000,00

Marea SX 2.0 V comp+couro azul mel. 1999 G RS 21.000,00

Vectra 2:0 GLS/completo/som branco 1997 G RS .22.000,00

Ford Ranger 6Cc/ar cond/som bordo mel. 1997 G' RS 19.500,00
Santana GLSI/compl/4p/rd/top linha vinho meto 1996 G RS 16.700,00

Omega GLS 2.0/compl./teto solar preto meto 1993 G RS 15.000;00
'Escort Xr3 1.6/compl/teto solar/ac bordo·mel. 1988 A RS 6.900,00
Moto CBR 450 SR i a qualidade azúl/branca 1990 G RS 10.000,00
Moto CBX 200 Strada roxa 2000 G A consultar

Rua Walter Marquardt, 21-05 ao lado Granitos O'ltalia

:1 .. :."

.' '

Av. Preto Waldemar Grubba, 4170 - Centenário - Jaraguá do Sul/SC

Corsa Sedan des/pelicula verde 1999 R$16.400,00
Chevette bege 1984 R$ 4.300,00
Escort CHT 1.6 vermelho 1994 R$ 9.300,00
Escort SW GL ac/dh/limp/des/eng.carret. azul 1998 R$16.800,00
Ford Ka prata 1998 .R$13.400,00
RenaultMega"e 1.6 completo vermelho 1998 R$18.300,00
Citroen,Xantia 16v compl verde 1997 R$14.500,00
Gol MI8V pelic/al prata 1997 R$12.800,00
Gol City'limp/destreg.de banco prata 2005 R$ 23.300,00
Gol GTS compl vermelho 1993 R$12.100;00
Mondeo CLX completo cinza 1996 R$14.600,OO
Pick up corsa 1.6 j.rodas/ar quente branca 1997 R$13.800,00
Parati 1.0 16V 4p/limp/des/aq!ve/te/rd 'verde 1998 R$16.500,00
Senic RT 1.6 completa branca 2002 R$ 39:500,00
Tempra Ouro completo azul 1994 R$ 9.800,00
Uno EX limp/des/ve/te verde 1999 R$11.300,00
Uno Mille SX ve/limp/des/te/aq!pelic . cinza 1998 R$12.600,00
Vectra GLS compl 1995 R$15.500,00
Monza 1995 R$ 5.300,00

�
l�

aguardando
'.

sua parceria
. '
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Siena 4p completo/gas preto 2004
Vectra GL completo/gas preto 2000
Scenic EXP 1.6 16V completo prata 2004

Corsa Wegon c/ trio ,Scenic RT 1.6 16V completo verde 2001 2001 cinza

Scenic RXE 2.0 completo/bc/gas verde 2000 Courier/GNV 2000 prata
Clio RN 1.0 4p completo/gas prata 2003 Palio Weekend compl/GNV 1999 branca
S10 2.2 2p/gas branca 1996 Escort SW compl 1998 azul
Ka gas vermelho 2003 Corsa Sedan Gls c/ trio dh 1.6 1997 bran,co
Palio Fire 2p/gas cinza 2002- Kadett GL 2.0 1997 I branco
Gol Special/2p/alc branco 2003 Escort Europeu GL 1.8 1995 prata
Gol 1.0 Plus GIII 4p/gas cinza 2001 Monza GL c/ ar GNV 1995 branco
GolSpecial 2p/gas branco 2000 Corsa Pick up 1.6 trio 1995 bordo
Corsa Milenium 4p/gas prata 2001
Moto HOÍlda CG Titan ES 2005 Escort Hobby 1995 azul

Fusca 1.600 2 carbu/gas 1995 Goll.0 1994 branco

Celta 1.0 2p/gas 2003 Gol CL 1.6 c/ trava 1992 prata
Cherokee Laredo 178CV/completa 1998 Elba c/ traba 1991 bordo
Mondeo CLX FD completo 1997 Unol.3alc 1990 bege
Fiat Doblo Adventure completo 2004 Voyage 1.6 gas 1989 grafite
Parati CL 1.8 MI2p

,

1997 Escort 1.6 alc 1987 azul
Pampa GL 1.8 alc 1992 une.t.aaie 1987 prata
Co,rsa Pick-up GL 1.6/gas 1998 1994

Siena 2001 branco G R$ 19.500,00
Brava HGT 2001 vermelho G' R$ 24.500,00
Escorl SW GL compl 2000 cinza

•

G R$ 18.500,00
Escorl SW GLX 1999 verde G R$ 18.500,00
Escorl GLX 1999 praia G R$ 18.200,00
Veclra GL compl. 1998 azul G R$ 22.000,90
Mondeo CLX 1997 Roxo G R$ 18.000,00
Blazer DL 19,96 branca G R$ 23.500,00
Elba 1.6 IE 4p 1996 preta G R$ 9.800,00
Aslra SWGLS 1995 vermelha G R$ 13.800,00
Mondeo CLX 1995 prelo G R$ 12.500,00
Renaull R19 _ 1995 praia G R$ 11.500,00
Omega GL 1994 branco, G R$ 14.800,00
Ranger XL 6Cc 1994 prela G ' R$ 17.500,00
Escorl L 1993 vermelho A R$ 9.500,00
Chevy 500 1993 verde G/GNV R$ 8.000,00
Chevett 1992 verde G R$ 6.500,00
Verona GLX '

' verde G R$ 7.500,00

ElbatS 1.5 ' prela A R$ 5.500,00
020 Cabo Dupla bordo O R$ 21.000,00
Voyage branco G R$ 3.500,00
Parali verde G R$ 3.500,00
Passai GLS G R$ 3.500,00

374-1117
9975-011737'3-6424

Automóveis BR 280 - km 60 - GUar�mirim
_ SCENIC RT 2.0 colhp.
LAGUNA RXE comp.+couro
SAVEIRO CL 1.8 MI
GOL CL 1.6 .

FUSCA 1300
GOi. ESPECIAL
RANGER XLT D�pla+GNV
ESCORT SW GL compl
KA 1.0
ESCORT HOBBY 1.0

,

ESCORT HOBBY 1.0
DEL REY 1.6 GL
'BELlNA II
PALIO EL 1.5 4P
UNO MILLE IE
Uno S 1.3
KA�ETT SLlE
XLR 125
XLR 1�5

verde
prata
branca

, �ranco
branca
branca
preta
cinza
branca
azul
prata
azul

, dourada
cinza,
verde •

branca

Il)arrom
branca

.t\rduíno
Veículos

www.williamveiculos.com.br

2000
1988
1999
1991
1978
2002
1999
1999

1999,
1996
1996
1988
1985
1997
1996
1991
1989
1998
2000

R$ 28.500,00
R$ 21.500,00
R$ 16.500,00
R$ 7.500,00
R$ 2.500,00
R$ 15.200,00
R$ 32.500,00
R$ 17.500,00
R$ 13.200,00
R$ '8.800,00
R$ 8.800,00
R$ <'4.500,00
R$ 4.500,00
R$ 13.500,00
R$ 9.300,00
,R$ 6.500,00
R$ 6.800,00
R$ ;UOO,OO
R$ 4.400,00

santana CIi 1.8 GNV branco 1995 '

Veclra Challenge GNV grafile' 2001
Fiesla 1.0 4p Gas azul 1999
Palio EX 4p Gas vermelho 1997
Parali GIII 1.0 16V Gas vermelho 2000
Fioiino 1.5 Fuigão GNV branco 1998

Voyage 1.6 4p ar cond Gas branco 1993
Gol CL 1.6 Gas branco 1992

Omega GL compl Gas branco 1994
Corsa Super 4p Gas cinza 1997
Corsa Pick-up GL 1.6 Gas preta 1996
Versailes vi'dro/lrava Gas azul 1993

Pampa L 1.6 Ale marrom 1987
Uno ).5 R Ale azul: . 1988
Fusca 1.600 Gas branco 1986

,

CheveUe 1.6 Ale dourado 1988
Escorl L 1.6 Ale cinza 1985

Voyage 1.6 Gas branco 1982'
Voyage L 1.6 Gas azul 1983
Elba CSL 1.6 Gas bordo 1990

Pampa 1.6 Gas branca 1985
Brasilia Gas 1978
arali 1.6 Ale 1984

VEíCULOS

Rua Bernardo Dornbusch, 33�
Entrada Clube\Atlético Baependi

,Jaraguá do Sul

Ligue! Temos muitas opções para você!

CorsaWind 4p It/dt 99
CorsaWind 1.0 99
Celta VHC 1.0 2p 03
Palio EDX Iimp/desem/4p/ve/te 98
GolMI 98
Gol CL 1.8 alc 89
Gol Bola I - 97
BlaJer Executivé 4.3 G/GNV/couro 97·
Uno 1.5 94
Escort GL 1.6 ale 95
Voyage CL 1.6 'gas 93
Fiorino Pick up 1.5 ' 92
Monza SL 2p /v.e 88
Escort SW c/ ar/dhite 97
Escort Hobby 95
Palio Fire 2p 04
Pali02pED 97
Scenic RXE compl

' 00
Verona LX 1.6 gas 91

azul

prata
branco
branco
branco
verde
vermelho
preta
branco
cinza
'azul
branco
azul'
vermelho
prata

, prata
grafite
azul
dourado

Cor,sa Wind 4p 01
'

R$ 17.500,00
Corsa 99 R$12.500,00
Corsa 1.0 2p 95 R$11.000,00
Corsa 1.4 2p 95 cinza R$ 11.000,00
Corsa 1.0 2p 98 cinza R$ 12.800,00
Pick-up Corsa 1.6 , 95 bordo R$ 12.�00,00
Ka GL 97 , azul R$ 11.500,00
Escort GL 91 cinza R$ 6.500,00
Escort 89

' '

azul R$ 4.800,00
DelRey 89 verde R$ 4.800,00
Gol 02 branco R$ 15.000,00
Go11.6 95 branco R$ 10.500,00
Gol 93 verde R$ 7.800,00
Parati Gas 90 prata R$ 7.500,00
Parati ale 89 prata R$ 8.700,00
Palio 4p 02 branco R$ 18.500,00
Tempra EX compl + GNV 97 R$ 13.000,00
Uno 4p Fire 02 azul R$ 15.500,00
Tipo 4p cómpl 95 R$ 8.700,00

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

CORSA SEDAN 1.0 2002 BRANCO/ MODELO NOVO COMPLETO
GOLF 1.6 2002 PRATA / COMPLETO

ESCORT GL 2001 MARROM/ COMPLETA / COM GNV

SAVEIRO 1.8 2001 CINZA / D.H. / T.E. / V.E.

GOLF 1.6 2001 AZUL COMPLETO· + COURO e AIR BAG

CORSA SEDAN 1.0' 2001 PRETO / T.E / A.L. / DESEMB TRAS.

VECTRA 2.2 2000 PRETO / COMPLETO'
UNO-SX 1.01998 PRATA/.4 PORTAS/ LlMP e DESEMB. TRAS.

S10 ÍlELUXO 1997 BRANCA! COMPLETA / DIESEL

ESCORT GL 1.6 1995 VERMELHO /2 PORl:ASi R.L. / DESEMB. TRASEIRO

PARATI GL 1.6 1987 PRATATAR.Q./ LlM E DES. TRAS./ R.L.

UNO ELETRONIC 1.0 1993 VEMELHO/ AL / LlMP e IÍ,ESEMB. TRAS/ RODA LIGA

MOTO FALCON NX 2001 VERDE

"Demais modelos novos e
seminovos censune-nos-

F,iesta modo Novo

Corsa Sedan

Corsa Sedan

Fiat Uno Fire

Gas 1.0/4p/dh/vte/ldf 2003 prata
Gas 1.0/4p/te/al/dt/aq 2Q03 branco

Ale 1 :0/4p/dh/te/dt/aq 2004 cinza

Gas 1.0/4p/compl 2002 preto
Gas 2.0/4p/compl 2002, cinza

Ale 1.6/lona/prot/RII 2001 branco

Gas 1.6/4p/compl-ve 2000 ,preto IGas , 1.6/2p/basico 1999 prata
Gas 1.6/4p/compl 1998 vermelho

Gas 1.0/4p/te/dt/al 1998 branco

Gas 2.0/4p/compl 1996 branco

rGas 1.0/2p Idt/aq/rll 1996 vermelho Votoranthn
2.0/4p/compl

Corsa Pick-up
Corsa Sedan GLS

R$14.500,00
R$12.700,00
R$17.800,00
R$ 13.800,00
R$ 12.900,00
R$ 6.000,00
R$11.900,00
R$ 34.500,00
R$ 7.900,00
R$10.o00,00
R$ 7.900,00
R$ 7.800,00
R$ 4.800,00
R$14.500,00
R$ 8.500,00
R$18.900,00
R$ 11.800,00 ,

R$ 29.700,00
R$ 8.500,00

Estlll

aguarH:
sua lIal

Gadotti'�
-

t
_ 37;1�14
Uno 4p EX .I(i�

S10 Turb. die gab/com�I-w.c01lr.o
Cor$a Sedan mQd. Novo'.te/alll:;\'
Celta 1.0 4p vhc/kit +"';
Renault Clio 1.0 RL .:'..� �

Vectra CD '2.0 compl-têlo
Vectra GLS 2.2 compl :.l!

Vectra GLS compl .•�:
Gol GIII completo ';3

Go11.0 2p '� ..�

Go11.0 2p MI l�:

Go11.6 ;",
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Estamos

.aguardando 99/99B'ranco Carroceria R$ 53.000,00

VW'8.150

00/01 Branco Chassi R$ 58.000,00I
sua parceria VW 16.200 BT TQco

99/99Branco Baú R$ 85.000,00

Gol Special 2003 vermelho
Personalizado cl trava elétrica

R$ 16.800,00

WWW.CIRCUITOVEICULOS.COM

_FONE: (47) 373':'4617 I 9991-9005
Gol CL 1.8 cinza 1988/1988
Uno Mille Brio ' preto 1991/1991
Uno Eletronic 1.0 verde 1993/1993
Uno Mille EX branco' 1998/1999
Corsa Wind cinza 1994/1994
Corsa Wind branco 1995/1995
Corsa Wind

.

branco 1997/1997
Corsa GL 4p preto 1995/1996
Palio ED 4p cinza 1998/1998
Palio EX 4p branco. 1998/1998
Gol CL 1.6 branco 1992/1992
Gol CL 1.6 branco 1992/1993
Gol CLI 1.6 branco 1996/1996
Vectra 'GLS branco 1995/1996
Saveiro branca 1999/1999
Chevy 500 DL azul 1990/1991
Chevette bege 1983/1983

Rua 28 de Agosto, 586 - Centro - Guaramirim/SC

Scenic P. Hiflex 1.6 gas/alc/4p/com' cinza
Astra GL 1.8 gas/4p/compl verde
Corsa Wind gas/4p/limp/des/aq/trv/cd branco
Corolla XLI 16V gas/4p/compl. prata
Corolla XEI 1.8 gas/4p/comp/bc/aut/ad preta
Clio RN 1.6 gas/4p/limp/des/dh/trv/al cinza
Escort GL 1.8 gas/2p/limp/des/aq cinza
Escort Hobby 1.0 gas/2p/lim/des/aq azul
Fusca 1300 gas/2p bege
Gol Plus 1.0 gas/4p/limp/des branco
Golf GL 1.8MI gas/4p/compl verde
Monza GLS gas/4p/compl prata
Omega Suprema GLS gas/4p/compl azul
Palio EDX 1.0 gas/4p/limp/desm/multi t branco
Palio EDS 1.0 gas/4p/limp/des/ar c/trv prata
Ranger gas/GNV/4p/dh/ac/çd fabrica branca
Scenic RXE 1.6 gas/4p/compl
Santana gas/4p/compl

.

Santana 1.8 Kit GNV alc/4p/compl
Vectra CD 2.0 gas/4p/compl/aut

05
99
'01
05,
00
00
93
96
80
01
97.
96
94
96
98
'02
02
00
03
95

R$ 63.000,00
R$ 26.500,00
R$ 17.800,00
R$ 53.000,00
R$ 27.800,00
R$.20.800,00
R$ 9.300,00
R$ 9.200,00
R$ 2.500,00
R$ 18.800,00
R$ 16.800,00
R$ 13.000,00
R$ 15.300,00
R$ 12.100,00
R$ 14.300,00
R$ 37.500,00
R$ 41.600,00
R$ 23.800,00
R$ 28.500,00
R$ 16.800,00

110S

�8ndo
Corsa Wind 1996 R$ 10.800,00 des/limp/aq
Corsa Wind 1995 R$ 10.500,00 mil/limp/des/aq
Uno 1999 R$ 12.500,00 4p/báslco
Uno. I 1993 R$ 7.500,00 mil/básico Polo Top Classic 1.8 completo/top 12000
Logus' 1993 R$ 8:500,00 básico

.

Parati Plus 1.6 completa/top ,
2000

Apolo 1992 R$ 7.300,00 completo
Ford Ka 2000 R$ 14.500,00 trava/alarme Vectra GLS 2.2 Top/GNV 1999
Plesta 1997 R$ 10.500,00 básico Ka Image 1.0' 1998
Chevette 1986 R$ 4.500,00 1.6 alcool' Corsa Super 1.0 2p 1999
Monza 1989 R$ 6.500,00 trio
Fusca 1981 R$ 2.800,00 Vectra GLS 2.2 Top / GNV 1999
Daihatsu 1995

'

R$ 21.000,00 compl/traçado/red Gol 16V 4p completo/top 2000

La�una 1995 R$19.500,00 completo , S-10 De Luxe Pick-up/top 1997
Beina 1991 R$ 5.500,00 Palio 4p Flr� c/ ar 2004
Gol 1999 R$ 13.800,00
Escorte 1993 R$ 8.800,00 Vectra 2.2 Espression Top 2002
Fiesta 1997 R� 10.500,00 lim�/desem Escort GL 1.8 Zetec completo 19!!.9Santana 1992 R 10.000,00 ar/ ire�ãoKadette 1993 R$ 9.500,00 compie o Escort Hobby 1.0 1995
Chevette, 1988 R$ 4.800,00

_ Palio Weekend Stile Top

Rua Erwino Menegotti, 91 - 372-2143 Mondeo sw GLX 2.0 Top CONSULTE: rotadoautomovel.com.br/kamy

, .

Incerla

Corsa Sedan comp. branco 02 GNV branco 98 Gas

Suzukl Intruder 1400Cc preta 01 Gas

� Bla'er OL compl2.2 branco 99 GNV
Su,uki DRZ·400 E amarela 01 Gas

" ii;

Palio EX 1.0 4p branco '00 Gas i1 Goll.0 16. 2p branco 99 GNV
r

bordo . 01 Gas I! Bla,er OLX 2.2 compl branco 98 GNV

Parati 1.8 4p GIII branco 00 GNV éj Bla,er DL 2.2 compl branco 98 GNV

Astra .GLS Sedan comp branco 00 GNV
�

j Bla,er 4 ..3 ",6I1LX cinza 97 GNV
Santana 2000 mi compl branco 00 GNV a

! Palio W. 1.6 Stile comp azul 97 GNV
Golll.6 eompl vermelho·99 Gas

I Veetra GLS eompl verde 97 Gas
,Seenie RXE 2.0 eompl .branca 99 GNV ,

Corsa Wagon GL 1.6 branca 98 Gas I Marea ELX e�mp verde 99 Gas
t '

Polo Classie 1.8 MI c branco' 99 Gas I Ranger CS eompl prata 00 GNV
,::;;
t

Gran� Bla,er OLX TB prata 99 Oie � Mon'a 4p 1.8 eompl bordo 93 Ale

Grand Bla,er .OLX 4.1 branca 99 GNV � Alfa 164 comp azul 95 GNV
t
�:

IIfàmóveis
2474-

2000' Vermelho' Scenic compl. 2000 azul mel.
OlIf.O·4997 Azul Met.

Strada 1999 verde mel.
lIíC\!"2003 Azul

2003 Vermelho Escort SW compl. GNV 1998 branco

,2001 Cinza Mel. Ranger compl 1997 cinza mel.
I

(1"997 Branco Gol1000 Plus 1996 branco

1995 Bordo Corsa Pick-up 1.6 1996 branco
1995 Azul Omega (único dono) GLS 1993 azul mel.
2002 Prata

Gol1000 1994 branco
2001 Prata Met.

1998 Cinza Mel. Omega Suprema compl 1993 cinza

Santana Quantum compl 1989
,

cinza1996 Branco

1994 Azul Met. .1989 vermelho

crI

Kia Sportage Turbo c0!Dpl+couro
Fiesta 1.0 4p Zetec

Prata 2002

Branca 2001

Verde 2000

Azu� 1998

Verde 1998

Verde 1994

Prata 1994

Cinza 1993

Prata 1993

Cinza 1993

Preta 2004

Azul 2002

�

Uno 4p 1.0 SX c/ ar + trio

Uno 2p 1.0 It/aq
Monza SL 2p 2.0 alc/vd/trv

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I Condições especiais e pra�o de até 60 meses(veículos acima 2003)
I

1997 Vermelho Gas
1996 Verde Gas

Troca - Vende - FinanciaParati Gllll.0 MI ar+d.h 2000 Azul Gas

Celta 1.4 4p único dono vermelha 2004 Parati 1.6 1995 ,Branca Gas Fone/Fax: (47) 370-2010/370-4750Palio fire 4p único dono branco 2003 Parati CL 1.Q 1995 Branca Gas

Aslra Sedan 1.8 completo prata 2002 Santana MI 2.0 4p compl 1996 Vinho Gas CorsaSedan cinza 2001 R$18.300,00
•

Zafira CO único dono cinza 2002
Uno Mille fire único dono branca 2002 fusca 1300L 1976 Laranja Gas Clio 4p rt completo prata 2002 R$ 23.400,00
Palio fire EX 4p bege 2002 Scenic RT 1.6 compl. 2000 Cinza, Gas Pali04pMN vermelho 2005 R$ 25.800,00
Scenic RXE 2.0 completo 8V prata 2001 fiesta compl 2004 Cinza Gas

Uno4p cinza 1997 R$13.500,00
Gol GIII completo 4p preto 2001 fiesta 4p c/ ar 1999 Prata Gas
fiesta GL Zetec Rocam 4p branco 2001 fiesta 1.0 4p ar 1999 Prata Gas Uno2p branco 2001 R$13.500,00
Gol GIII dir/hidra. 4p vermelha 2000 Corsa4p azul 1998 R$13.800,00
Blazer OLX Executive 4.3 preta 1999 \ fiesta 1.0 2p básico 1997 Laranja Gas 2001 R$16.500,00
Golf GL)[ 2.0 MI completo azul 1997 Marea SX 2.0 20v compl 1999 Cinza, Gas fordKaGL cinza

fiesta GL 4p prata 1998 Vectra GLS Branco Gas/GNV Corsa completo prata 2003 R$ 28.300,00
Palio EDX 4p trio eletrico branco 1997 Uno CS 1.5 2p Azul Gas Celta2p prata 2DO� R$18.500,00

'

CG 125 vermelha 1996
Versailles GLI,1.8 4p Vermelho Gas Parati4p branco 1998 R$16.800,00

Uno 4p azul 1994
Uno 4p azul 1993 fiorino 1.5 furgão Branca Gas Clio Previlege prata 2004 R$ 32.000,00
Elba completa 4p verde 1993 Voiage Vinho Alc/GNV Gol2p 1.6 prata 1996 R$12.800,00
Kadetl SL verde 1992 Monza SLE compl - ar Preto Escort Hobby azul 1994 R$ 7.800,00
Sahara NX 350 1998 R$ 6.500,00
Monza SLE 4p'c/ trio eletr. 1990

' Chevette SL
, Wa!tlemar Gnl@[Hl, 4í 58 * Jaraglltl !1!) SlIl/SC

BRANCO 2005
PRETO 2005
VERDE 2003

Saveiro CL 1.6 MI 1999 vermelha R$16.500,00
PRATA 2003
BRANCO 2002

Mondeo 2.0 4p compl 1997 verde R$17.800,00 BRANCO 2002

Santana 2.0 compl 2003 cinza R$ 30.500,00 PRETO 2002

Palio 1.04p 1997 verde R$13.500,00
PRETO 2002
BRANCO 2001

',GoI1.0 2p arcond 2003 branco R$19.500,00 O 2000
,

Gol city 1.0 2p 2005 cinza 'R$ 22.000,00 � 1999
HO 1999

.Golf 2.0 compL 2001 .,_ prata R$,33.000,00 .• HO 1999

Kombi Standart GNV 1985 branca R$ 7.500,00 A 1998

Corsa Milenium 1.6 4p 2003 branco R$ 22.000,00
CINZA 1998
VERDE 1997

Go11.8 2p alc 1998 R$ 6.000,00

FIN IRA
ROXO 1997

Saveiro 1.8 GNV compl 2001 branca R$ 25.000,00 VERMELHO 1996

Monza 1.8 compl 1991 azul R$ 9.500,00
AZUL 1995
PRATA 1994

Palio 1.0 4p ar cond 2003 azul R$19.900,00 O 1993

Ka1.0 1999 vermelho
,
R$ f3.500,00 1993

1993
Go11.0 2p ar cond 2000 azul

'

R$15.800,00 1993

Fiorino Furgão 1.0 1995 branca R$ 9.000,00

I
1990

Corsa Sedan 1.0 4p 2001 preto R$ 18.500,00 Votorantim Finanças
1990

Celta2p 2003 branco R$17.800,00
1988

Corsa Hatch 1.0 4p compl 2002 preto R$ 26.000,00
Del Rey 1.6, alc 2p 1988 prata R$ 5.200,00

R VERMELHO 2004

Monza 2.0 4p compl 1994 azul R$ 9.800,00
,750 GSX F VERMELHO 1997

Uno 2p 1:3 1985 branco R$ 3.500,00

FRONT'AL Veículos, M 371·4570/376·2895 TJVeículos,370-0164,Vectra Gts 2001 Prata completo Gas
Vectra Gls 2000 Azul completo Gas
Silverado 2001 Prata completo Oie
Ka 1.0 2p 2002 Prata ar/II/dt Gas
focus 1.8 4p 2001 Branco completo Gas
fiesta, 1.0 2p 2000 Branco ar/dh Gas

.
Escort Europ.l.8 1993 Cinza rl/II/dt Gas'
Escort Hobby 1.0 1994 Vermelho basico Gas
Escort Rx3 1.8 1988 Bordo II/dl/rl/ve Alc

Compramos seu carro usado 1.0. Pagamos à vista! curier 1.6 2004 Branco basico Gas
fl000 2p : 1989 Prata ac/dh Oie

Celta 1;0 2p aq/ldl/tr/el/alm/ve/cd prata 2002
Palio Wegon 1.6 1999 Preta completa Gas
Uno EP 1.0 4p 1996 Verde ve/trv/II/dt Gas

Clio Hath 4p ac/airb duplo prata 2001 Uno Mille 1.0 2p 1993 Cinza basico Gas
Gol Plus 1.0 16V 4p Idt cinca 2001 Uno Mille 1.0 4p 1994 Cinza II/dt Gas
Gol Plus 1,0 16V 4p aq/ldt amarelo 2001 Goll.0 MI 2p 1997 'Verde dl/arq Gas

, Corsa Sedan aq/dl/tre/al branco 2001 Goll.0 2p 1996 Prata lI/dI/ai Gas
ford Ka ac vermelho 2000 Goll.0 2p 1996 Prata basico Gas
Astra GLS compl verde 1999 Saveiro 1.6 2p 1994 Branco tolda ai, Alc
'Palio EX 4p ac/aq/te/ve branco 1999 Saveiro 1.6 2p 1994 Bege basico Alc

Palio Weekend 1.5 completo -dh branco 1997 Logus 2.0 2p 1996 Prata completo Gas

Goll.0i aq/dl/tre/al branco 1996 Parati GL 1.8 1989 Prata, II/dl/aq Gas

Corsa Wind aq/ldt vermelho 1995 Santana 1.8 1987 Branco completo Alc

'Bua Pres,�pitáçil} Pessoa i 17� - Jarag!l<1 €lo Sul/Se

G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G/GNV
G
A
A
A
G
G
G
A
G
G
G
G
A
-G
G
G
G

2002
1995 ,

2001
1980
1974
1981
1992
1990
1994
2001
1989
1997
1993
1984
1987
1980
1995
1996
1990
1995
1998
2002
1989
1989
1994
2002
1995
1999

14.800,00
12.000,00
21.500,00
3.000,00
2.800,00
3.300,00
8.900,00
7.500,00
16.500,00
16.000,00
20.500,00
14.100,00
9.000,00
4.500,00
5.000,00
4.200,00
9.800,00
10.500,00
5.500,00
9.500,00
14.500,00
17.800,00
7.800,00
5.000,00
10.500,00
'4.500,00
2.900,00
28.500,00

Gol
Gol
Gol
Fusca
Fusca
Fusca
Versailles Ghia compl
Santana Quantum
Omega GLS
Celta
Pick up C20
Pick up Co'rsa
Monza
Monza
Monza
Opala
Trpo
Uno
Un01l
Florlno

, Vo�/�� HLX

Pampa
Escort

��U?��t 405
Tltan
Classe A

branco
verde
cinza
branco

, branco
branco
bordo
preto
cinza
branco
azul,
bordo
verde
azul
branco
verde
preto
vermelho
branco
branco
cinza

�::�oco
cinza
prata
vermelho
azul'
prata

Rua João Planinschek, 293 • Nova Brasília

HILGENBERG AUTOMÓVEIS
FONE: 370-2227

CG Titan 04/04 azul G
Blazer 02/02 branca G

Saveiro 1.6 gab.est./pers+ pel +roda R$ 21.500,00
Falcon

'

02/02 verde G
branca YBR 125 02/02 preta G

Scenic RXE 2.0 +rd/cd,v/abs/compl prata R$ 39.800,00 Palio 1.0 02/02 azul G

�r���::C�dge 00/00 vermelho G
,

Scenic RXE 1.6 couro/roda/abs/compl bege R$ 41.000,00 99/99 verde GNV

Fiesta Hatch ar cond./limp/desem/4p prata R$ 24.800,00
Ka completo 99/99 p!eto G
Uno 1.0 99/99 emza G

Gol 1.6/gas/limp/desem/arq verde R$ 8.500,00
'

��:��io�I�R 98/98 verde G

Go11.6 ar c/des tras. branca R$ 17.500,00
98/98 branca G

fiesta 1.0 4p
,

97/97 verde limão G

Go11.0 c/ alarme branca R$ 8.500,00 Ranger Am,ericana Tungge 96/96 amarela A

Parati 1.6 + ar c/dh/trv/iimp/des/farol m. prata R$ 31.500,00
Corsa Wind 96/96 branco G

Eclipse 95/95 verde G

Corsa Sedan 1.0/gas/compl branco 99 R$ 16.500,QO Escort Europeu 94/94 azul G
Gol CL 91/91 branca A

Corsa Wind c/ ar qte/limp/des + ar verde 97 R$ 12.500,00 Uno Mille 91/91 branca G

Corsa GL ve/te/aq/limp t/desem t vermelho 95 R$ 11.000,00 Veiona GLX 90/90 vermelho A
Quantum CL 89/90 azul G

Uno Eletr. vel/trv/4p azul 96 R$ 11.500,00 0-20 Bonanza 86/86 cinza O

Uno Eletr. 2p branco 93 R$ 7.500,00 Chevette 86/86 branco A
Monza 1.8 85/85 branco A

Pick up Corsa 1° dono 19km 1.6+baú branca 03 R$ 20.500,00 Belina 84/84 Verde A
Fiai 147 80/80 amarelo G

PROMOÇÃO - CG Titan 99 emplacada + transf. por R$ 2.850,00
Fusca 72/72, branco G

Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 Cepo 89256·502 Jaraguá do Sul se ua Valdemar Grubba N° 3841 Centenario,

� ,1
'c

Y'I Votor8ntim I Finançós G'.'
ué;
:lT

FINANCEIRA Ol�l
J

VVohmmU", I Finanças 2 , ('
:';t:

(i-V
V!o'

ü ,

J, "

1(,:.;

FINANCEIRA ��

BV· ;;
..�'"

:�"!

FINANCEIRA .�

FINANCEIRA
VI Votorantim I Finanças

FINANCEIRA

BV
FINANCEIRA

BV
FINANCEIRA
V Votorantlm I FiOi;1nças :

BV
FINANCEIRA
"'''Votorantim I Finanças

FINANCEIRA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 4 de Outubro de 2005i CORREIO DO POVO

CLASSIMais

'�,:Motos usadas, Revisadas e com garantia;

,�!Ganhe a revisão com 1000km deuso;
:1"'rinanciamento até 36x si entrada'

':':, e ganhe transferência;,
,)!I',Na compra da motobike ganhe capacete;
:;;" Loja de peças e acessórios.

'erecisou ou fi'cou na rua?
(só ligar que nós buscamos. (47) 370-2353

Tr: 370-2864.

VEíCULOS

UNO - Vende-se, 93. 4p.
R$ 8.200,00. Tr: 273-
1798.

-

CORSA - Vende-se,
Sedan. 01. prata: VE.TE.
4p. Tr: 8808-8447.

F250 - Vende-se, ou tro
ca-se, XL. GNV. compl.
por (-) vir. R$ 38.000,00,
Tr: 9117-1980.

MONZA - Vende-se, 86.

cornpl. marrom.' R$
5,200,00, Tr: 8406-

q736, -
MONZA - Vende-se, 90.
c o rn p l , azul, R$
7,000,00, Tr: 9104-
2668,

KOMBI - Vend�-se, 97,
motor e estofados novos,

R$ 12,500,00, Tr:, 9979-
,

0605.
TEMPRA - Vende-se, 16V
95. cornpl' t/ sorri, azul O PALA

I Av. Pref. Waldemar Grubba, 4170 -'Centenár,io - Jaraguá do S�I/SC
I

I '

,.., i,
I· PROMOÇAO II
Na compra de qualquer I

.

� I

• carro no mês de outubro I�, �

I damos a tranSferênciaj�_m% ,_", ,__,@"_*,,,'. "

CONSÓRCIO COMPRO
" DE CAMINHÕES,
CARROS E OUTROS
Pagamento em dinheiro

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

,

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

Fone. 479972-5588

SÓ 'PORTAS
, Serviços Automotivos

InstaI. de alarme em motos - Regulagens
Embuchamento (troca de pino)

Maçaneta - Máq. de vidro - Alarme
Trava e vidro elétrico - Borrachas

(47) 275,;,6655

__ NX 200 - Vende-se, 97, Rua Pref. Waldemar Grubb«, 2391
� ITr: 371-8153 ou 9936- ' www.soportas.com.br
- 13Ó4. e-mail: jaraguadosul@soportas.com.br

CBX - Vende-se, 200, 97.
PARATI - Vende-se, 92. R$ 3,800,00. Tr: 273-
c/ som. R$ 8.500,00. Tr: 1798.
376-4050,

'

SUNDOW - Vende-se,
125 MAD SED, 05. em

placada. R$ 5.200,00. Tr:
371-8153/9936-1304.

Cella 2p
Aslra 1.8 compl
Escorl Europeu 1.6
Gol4p 16V
Gol lODO 16V
GolMI
Goll.6
Corsa Super 4p
Mlcroonlbus MB 1800
Tempra 2.0 compl
Peugeol 406 compl
Sanlana Quanlum GL compl
Sanlana compl + leio

Omega compl
Cheve"e
Ford tandal em couro

Jeep em couro/dh!lrelo a disco
Audl A3 couro e autoniatlco

.

Mondeo GLX
Stratos Aui. I

Goll GTl2p
Gol Mll000'
Palio EOX complelo
F 1000 Turbo Diesel Cablnada
Verona
Gol CU

02
01
94
99
98
98
89
98
96
96
96
94
94
94
89
80
63 .

03
95
97
94
99
98
84
96
94

CORREIO DO POVO 7

prelo
praia
vermelho
azul
cinza
vermelho
praia
roxo

branca
azul
verde
bordõ
bordõ
Azul
bege'
azul
bórdo

preto
azul

" -prata
vermelho
cinza
cinza

, praia
prelo
branco

G
G
A
G
G
G,
G
G
O
G
G
II
G
G/GNV
A
GNV
G
G
GNV
G
G
G
G
O
G'
B

CORSA - Vende-se, ESCORT - Vende-se, 86.
Super. 97. R$11.500,00. prata. á alc. R$4.000,00. cornôdoro, 80. 2p, GNV,
Ir: 9137-8289, Tr: 370-6525, R$ 6.000,00. Tr: 376-

1480.
.

Av. Bernanrdo Dornbusch, em Irente 2222 -lIl1a Lalau - Tel: 371-7212 Cal: 9963-7641'

CLlO -' Vende-se, 02, 03. R$ 21.000,00. Tr:
compl. R$ 22,009,00. Tr:, 372-0098,
9137-5709 ..

JIPE - Vende-se, 4x4.
C LI O " Ve n d e - se, vermo 92. Tr: 372-0098. ,

VBR - Vende-se, 04jp5. Authentic, 05. air bag
c/ parI. R$ 1.000,00. + duplo. TE,VE, verm .• 4 TRATOR - Vende-se, 96.
financ.Jr:'9963-1576. ptos. c/ 5.000Km. Tr: Ford, à diesel. R$,

� 9912-4068 c/ Daniele. 10.000,00. Tr: 273-1798.

lMmg;m CLlO - Vende-se,' prata,

SUZUKI, - Vende-se,
GSXF 750, 97, revisada.
-n: 371-8153 ou 9936-
1304.

se
. com.br

XlR - Vende-se, 99/00,
152C, ou troca-se, por

. Um novo conceito em Classificados

Pampa ou Saveiro. Tr:

Vendé-se, 371:1676�

MOTO - Vende-se,
SAVEIIlO - Vende-se, 03, elétrica, R$ 250,00. Tr:
1.6, R$ 3,000,00, + 376-3523.
consórcio. Tr: 9123-
1488:

GOL - Vende-se, 88. R$
�,800,OQ. Tr: 371-6968. .

GOL - Vende-se, AP. 1.8. _
91. R$ 7.300,00, Tr: 371- .

I'"
OMEGA - Vende-se, 7260.
Omega. GLS. 93/94. DT - Vende-se, p/trilha, cf
compl. Tr: 273-1306, GOL - Vende-se, 1.0. doc. Tr: 370-4214.

SpeCial, 99. cinza. ALTE.

" .

- VECTRA - Vende-se, película protetora, R$
GLS, 97. prata. R$ 12.800,00, Tr: 9903- TITAN-Vende-se,01.c/

I10.000,00. + financ. Tr: . 0500. 'partida e freio à disco. Tr:
276-1101.

-, 9973-8955.

Golf1.6 Generation
Clio 1.1} RN 4p dir
Saveiro 1.8 hãslca
Golf1.6 SR
Ford Ka 1.0 Zetec
Vectra GLS 2.0
Blazer DL 2.2 compl
Go11.0 16V 4p básico
Gol M11.0 8V
Escort Zetec 1.8 16V
Uno Mile EP 4p
Corsa 1.0 2p
L-200 4x2 comglDaewod Spero LX
Pointer CU 1.8
Vitara 1.6 JLX
Kadet 1.8
Saveiro 1.6 Turbo básico
Caravan 6C compl .

Go11.6 AP
Go11.6 AP
Uno 1.3
Saveiro Diesel
Belina 1.6 CHT
Passat 1.8
Jeep 4x4

2003
2002
2002
2001
2000
1998
1998
1998
1997
1997
1996
1996
1996
1995
1994
1993
1992
1992
1990
1989
1989
1989

. 1988
1986
1986
1962

preto

eretoranca
verde
branca
grafite
branca
roxo
branca
bordo
prata
prata
preto'
prata
vinho

eretoranca
bordo
bordo
marrom
branca
branco
azul
branco
branca
azul

G
G
G
G
G

. G
G/GNV
G
G
G
G
G/GNV
G
G
G
G
G
A
G/GNV
G
A
G
D
G
A
G

Rua Angelo Rubini, 777 - Barra do Rio Cerro - Defronte Posto Km7

As melhores marcas. A melhor admlnlstração. ..

Consór'cio
UNIAOr

Jlano: realzanla {anho; /1/
(47) 370-3015

'

Seja Bern Vindo a Fachiru 'Ori-Line

www.fachiniveiculos.com.br

62 meses

R$ 21.764,OO-------R$ 440,54
R$ 23.905,00-------8.$ 483,88
R$ 26.920,00-------R$ 544,�1
R$ 28.432,00-------R$ 575,24
R$ 32.070,00-------R$ 615,53
R$ 35.715,00---�---R$ 685,49
R$ 37.627,00-�-----R$

.

722,19
R$ 39.110,00-------R$ 750,65
R$ 40,950,00------�R$ 785,97
R$ 44.837,00-------R$ 860,58
R$ 47.779;00-------R$ 917,04
R$ 67.007,00-------R$ 1.151,74

60 me�es
Honda Titan 125 Fan--R$ 104,40
Yamaha 125 YBR k----R$ 110,00
Honda C 100 Biz es---R$ 115,61
Honda CG 150 ks------R$ 120,25
Yamaha XTZ 125 k----R$ 138,13
Honda NXR 125 ks----R$ 143,26
Honda CG 150 sport--R$ 161,24
CBX 250 Twister----�-�R$ 200,10
Yamaha XT 225------- R$ 208,60
XR 250 Tornado------- R$ 219,04
Confira outros créditos, motos e prazos..

EXTRA - EXTRA
lançamos o Grupo do

BUGGY
60. meses I 03 créditos pi m6••

I' � .. "" 1IIIii .._

.. L� I': '.

� I' ..

;_ ... ÍI I' . :=--C1'.

correção através da tabela do fabricante

Rua: João Januário Ayroso, na 80 sala 03 - Jaraguá Esquerdo
site - www.uniaoca!.com.br ---- E-mail: uniaosilver@netuno.com.br

(47) 371�8153/9936·1304/9122·6233

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
TERÇA-FEIRA,4 de Outubro de 2005

para as ruas..

groupeReIBanque '

RENAOLT /sEU "'REVISÃO PREÇO FECHADO "'PEÇAS ORIGINAIS "'PACOT� DE SERVIÇOS E DE PEÇAS INSTALADAS
(1)

, ,( q;
làâo "'ACESs,6RIOS EXCLUSIVOS "RENAULTASSISTANCE 24H "'RELACIONAMENTO RENAULT

FinanceiraRenault

(1) Para'mais informações sobre preços e condições consulte a suaConcessíonárla Renault. Fotos para fins publicitários. Preserve a vida. Cintos de segurança em co�junto'com air bags, salvam vidas.

I

I n f O r m ,á t i c a
.1

Venda
Assistência Técnica

Computadores'
lrnpressoras
Monitores

.Suporte em redes,
Assessoria Empresarial

, ,�

-, .
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senac

Jaraguá do Sul,

TÉCNCIO EM SEGURANÇA
,NO TRABALHO

1.200 HORASAutotec Segurança Privada Ltda

Rua Donaldo Gehring, 103 • Centro
Fone/Fax: 372-3680
e�man autotecltda@netuno.com.br
site: wwyLautotecsegurança.com.br

Início: 17 Outubro 2005 a Dezembro 2007

Matrículas Abertas.

Inscrições pelo fone 275-8400
A MELHOR, INSTALADORA

SENAC "ÓTIMO NO SEU CURRíCULO"

'NFORfl4AÇOES:
Rua dos Imigrantes, 410 Vila'Rau E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br-

19.000,00, + 28 X R$ '8671.
640,00, Tr: 9111-0747,

4500, nova. R$ 520,00,
Tr: 91'23-7162,

370-7315,

FAX - Vende-se. Tr: 275-
CASINHA - Vende-se, de 6100,
cão. R$ 30,00. Tr: 9139-
0727,

BICICLETA - Vende-se,
nova. R$ 130,00 .. Tr:
9139-0727.

o.URo. - Compra-se, vou
até você. Tr: 9979-0605.

GELADEIRA - Vende-se.
Tr: 9139�0727. \ TíTULO. - Compra-se, do

Baependi. . Tr: 9936-
Jo.Go. DE Co.Z. - Vende- 7881.

Bo.TA - Vende-se, de
CAMERA - Vende-se, couro legítimo. N° 35. R$ CÃo. -vende-se, Pinteher
digital Sony. Tr: 275- 40,00. Tr: 9165-1963. na o:Tr: 370-4461.
2741. se, seminovo. Marfim.

R$ 500,00. Tr: 276-0335. V E N D E - S E - C a m a

tubular e sofá cf 2
MÁQUINA - Vende-se, p(. lugares. R$ 100,00. Tr:
f a z e r s a c o I a . R $ 370-4880.
,2.000,00. Tr: 8818-
5393.

CÃo. - Vende-se, Boxet
Tr: 9173-5505.

, CADEIRAS - Vende-se, 6
CARINHO. DE BEBÊ - giratórias, azul escuro.

Vende-se, R$ 70,00. Tr: R$ 85,00. cada. Tr:
276-2108. 9123-7162. *":��'&��"%-'<$.�"».�����__-"�_�__"f!$

Jaraguá do Sul Estagiário em métodos e Recepcionista Bilíngüe Consultor Comercial

Auxiliar de Controle de
·processos. Para Atuar em hotel, com Cursando ensino superior

Cursando Técnico.ou inglês intermediário. em marketing ou
Qualidade Superior. Conhecimento Administração. Conhecimento

Cursando técnico têxtil em auto cad, interpretação . Ve"ndedor em informática básica
ou completo. Para atuar de desenho, Para oramo Necessário experiência mínima (editor de texto, planilhas).

com controle de gramatura. metaíúrclco, de um ano com vendas de Ter carro próprio.
'

Experiência de 01 ano na autopeças. Residir em Jaraçuá E vivência .na área de vendas. '

função. Ferramenteiro. do Sul.ou micro-região. Residir em Guaramirim ou

Ensino médio cursando. proximidades.
Auxiliar de. Produção Conhecimento em moldes
Ensino médio cursando. para borracha ou injetora. GUARAMIRIM Enfestadór
Residir próximo ao bairro Ensino Fundamental

centenário. Mecânico de Manutenção. Auxiliar de Produção Completo, Conhecimento de
Cursando Técnico. Ensino médio cursando. seis meses na função ..

Caixa Mecânico ou completo, Residir em Guaramirim. Residir em. Guaramiriní ou
.

Segundo gràu completo, Montagem de máquinas proximidades.
Experiência de seis f)]eses na de acordo com desenho, Auxiliar .de Cozinha.
função. Disponibilidade para ajuste de máquinas, Ensino Fundamental cursando. Gerente de Produção

atuação aos sábados e leitura e interpretação . Residir em Guaramirim. Técnico Têxtil. Vivência de 03
domingos, de desenhos mecânico, anos com

conhecimento em mecânica Auxiliar de Expedição. gerência/coordenação
Coordenador de Produção básica. Residir em Jaraguá Ensino Médio Completo. no ramo de contecção.
Ensino superior completo. 'ou proximidades. Residir em Guaramirim Conhecimento em informática:
'. Três anos de atuação Ou pronrnídades, Vagas

.

Para atuar em
.com liderança de setores Mensageiro. para primeiro, segundo e Massaranduba..
de produção. Cursos na Ensino fundamental completo. terceiro turno.

área de liderança e qualidade. Residir em Jaraguá do Ssul.
Auxiliar de Serviços Geràis

Estampador
Conhecimentos no sistema Ter Carteira Habilitação Ensino Média Completo.

ERP - Datasul. categoria "ab", disponibilida Ensino Fundamental Atuar como estampador em
de para atuar em segundo turno completo. Residir em máquina manual.Residir em

Costlireira e aos finais de semana. Guaramirim ou Guaramirim ou proximidades.
Ensino fundamental proximidades.

completo ou em curso. Vendedor Talhador
Gonhecimento de um ano Possuir moto e celular. Cronometrista Ensino Fundamenial

com máquina reta e Já ter atuado com vendas' . Ensino médio completo. Completo. Conhecimento de
overlok. Residir próximo externas de produtos Conhecimento de' dois anos na seis meses na função.

ao bairro Jaraguá esquerdo alimentícios óubebidas no função. Disponibilidade para Residir em Guaraniirim ou
E bairro amizade. mínirno-seis meses. atuar em Massaranduba. proximidades ..

CELULAR - Vende-se,
Motorola, pré-pago. R$
50,00. Tr: 9165-1963.CELULAR - Vende-se,

Motorola, pré-pago. R$ CAMERA - Vende-se,
50,00. Tr: 9165-1 963. digital Sony. Tr: 275-

2741.
BICICLETA - compra-se,
ergométrica. Tr: 370: CAIXA DE So.� - Vende-
oQ75 após 20h. se. Tr: 370-4461,'

VIDEo. GAME - Vende-se,
Nintendo 64. cf 2
controles, 1 fita. R$
160,00. Tr: 376-1480.

Mo.To.SSERA - Vende-se,
0.8. Stil!. Tr: 370-9650.

Co.MPUTADo.R - Vende
se, 2.5 HD40. 256Mb.
Monitor 17". R$
1.800,00. Tr: 9123-
7162.

. MONITOR - Vende-se,
17". R$ 300,00. Tr:
9934,0003.

VIDEo. GAME - Vende-se,
Play Station, na cx. cf 6
jogos, 2 controles, 1

BICllETA - Vende-se, CARTA DE CRÉDITO. - Co.MPUTADo.R - vende- memory eard. adaptador
Meti!. Cf amortecedor. Vende-se, no vir. de R$ se, compl. c/impressora. MULTIFUNClo.NAl -

.

de voltagem. R$ 35Ó,00.
Sundow. R$ 150,00. Tr: 3 2 . 3 5 3 , O O. R $ R$ 350,00. Tr: 8815- Vende-se: Epson CX Tr: 8406-2148.

Gara'ltia de qualidade e diversão
, Você. só' e'lco'ltra aqui

Oesbloqueamos o seu Playstation 2 (qualquer mod"lo)
na hora com um jogo a escolha do cliente.

3 meses de garantia a R$ 280,00 ou 3X s/juros

Os melhores acessórios' para você bombar o seu gâme

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

JOINVILLE . CURITIBA. FLORIANÓPOLIS, JARAGUÁ DO SUL,Rua Bertha Weege, 1087 - Barra do Rio Cerro - Jaragúá do Sul- Fone: (47) 376-2206 - E-rnail: planetagame@ibest.co.m.br
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OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
II

Você ganha o que merece?

Seja um Distribuidor

Independente Herbalife

Ganhos -ilimitados"
conforme seu empenho,
Ligue: Círico & Leila

,IFones: (47) 376-2953/9905-9214
www.decidavencetcom.br/cirico

- __ I

CAD DEAÇUCAR
PETIHOP

Venda de filhotes
Pood/e,

,
Boxer

bachshund (Cofap)
Lhasa Apso

, Yorkshire
Pinscher
Hamster((47) 275-3351 '

Rua João Planincheck, 1820 - Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
Renda extra

Não é necess-ário experiência '

em vendas.
Oferecemos treinamento,

acompanhamento
e ,excelente plano de carreira.

Agende sua entrevista:

273-5564
9122-8146 com Alex

Empresa representante de muliiriàéio�âl�
líder no setor de Telecomunicações, seleéiófiá-�
Consultor de Vendas para Área Cór�orativ�:;

, �»:��-;�Y:")2

Produto com excelente aceitação,
mercado em franca expansão.

Pré-requisitos:
* 2° Grau Completo
ou Cursando

* Desejável experiência
em vendas e veículo próprio.

Oferecemos:
* Comissão atraente
* Ajuda de custo
* Benefícios
* Premiações

Interessados enviar currículos via e-mail para:
teltroncorporalivo@netuno.com.br

VENDEDORE,S
Empresa de São Paulo, ceciandojilial.

em Jaraguá do Sul, seleciona
, vendedores com ou sem experíêncla

Agendar entrevista.-,

REPOSITOR - Ofereço
me, de supermercado, ou
ajudante em gráfica. Tr:
370·4811.

Interessados enviar currículos via e-mail para:
gerenciapn@hotmail,com ou ligar para 9934-2203

ERRATA
Conforme publicado na

edição dodia 1 de

Outubro, no anúncio da
Galli Automóveis, do '

veículo Vectra ano 95 ,

valor R$ 12.500,00,
sendo que o mesmo

esteve incorreto, o valor
correto é de R$
15.500,00.

Agradecemos a

compreensão.
Mal. Deodoro da Fonseca,320(calçadão)
Centro Comercial Fali 1°piso sl.36

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/2aVara Cível i.

Rua: Guilherme Wackerhagen, 87, Vila· Nova, - CEP
,

89259-300, Jaraguá dó Sul SC

Juiz (a) de Dírelto: Quitéria Tamanini VieiraPéres
Escrivã (o) Judicial: Ana Lúcia Rozza
EDITAL DE INTERDiÇÃO ART. 1184, DO CPC

. Espécie e Número do Processo: Outros,'
036.05.005756-7
Autor: Mistério P'úblico do Estado de Santa Catarina
Interdito (a)(s): Valcir Salvador, casado com Luzia de
Fátima Arl Vertuoso Salvador, filho de Olívia Salvador,

.

nascido em 15 de maio de 1971, inscrito no CPF sob o na

751.446.38.9-53, portador da C.I. na 2.762.401 ,

Doença Mental Diagnosticada: graves seqüelas
psíquicas derivadas do traumatismo crânio encefálico.

t. Data da Sentença: 28/08/2005. Curador, (a)
Nomeádo(a): Luzia de Fátima Arl Vertuoso Salvador.
'Por íntermédío do presente, os que virem ou dele

conhecimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo

de Direito, tramitaram regularmente os autos do

processo ·epigrafado, até sentença final, sendo- -

'

decretada a medida postulada, conforme transcrito na
,

parte superior ·deste edital, e nomeado(a), o(a)
.

curador(a), o(a) qual, aceitando a incumbência, prestou (

o devido compromisso e está no exercício do caruo. E,
.

para que chegue ao conhecimento de todos, partes e

terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será ,

afixado no local de costume e publicado na forma da lei.
Comarca de Jaraquá do Sul, 01 de setembro de 2005.

-CONFIRA OUTRAS fORMASIJfPAGA.MfNTOiv:

BAÚ p.O,RIA,.'. CAPA.·,CEIE ..._ ..
, .'.'�CARACTI..iiSTICAS. . .....-.,._

,
"

- . --

.
-- -', ,,-

.

.

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

{.1.
.. ,:: -

, ", ;.
'

: hirlel cem indicador digital de marchas e indiicadOf dce combu$tfvel
I: lmVtN10 gúidio - Roda traseira aro 16"

.

.

t·lrans:nli$sio $emi�:utom'tica eem 4 vel.ocidade.$
.-Amortecedor tmse,iro c'O'm 2 regl1h�gen$
Pedal:eira traseíra suspensa fixa ·[to eha$si·
N;ovo conjunto óptico, cem lanterna e pi.$ta� cem efeito cri$tal e
faro!1 com lente lisa- � dianteiro a tambor 130mrn

Core-:s:. azul. ptêlà, vém"lel·ha e pra'Íà

EMPiLACAMENTO G TIS
1 CAPACETE
1 PAR OE LUVAS

: .

J.Z. COR1. e Rap. de Motocicletas e Motonetas l.tda .. I Rua Adelia Eisl1er.. 720 I Sala 03 I Fone: 370-0616

._..=.._------; ._._-_._---_._�--,-_._._-----_ .. -_._--�-

. ENTRE EM
CONTATO COM UM

DE NOSSOS
REPRESENTANTES
PELO TELEFONE

3711919

(
.
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Aloe Vera
A'planta que promove a saúde

,

, ,

A história várias vezes milenar da Aloe é tão cativante como uma novela de aventuras. Conhecida por sua
'

beleza misteriosa, sua elegância selvagem, suas propriedades terapêuticas legendárias, ela foi considerada um

Deus em algumas civilizações.
No antigo Egito, era considerada a planta cujo sangue oferecia a beleza, a saúde e a eternidade.

Para os Imperadores da China mística, os espinhos curativos dá Aloe personificam as unhas saqradas da
Divindade. Para osIndlos do Novo Mundo ela formava parte das 16 plantas sagradas adoradascomo deuses.

AAloe é por excelência uma planta medicinal.Muito conhecida no Brasil com o nome de Babosa.

Sendo utilizada por muito tempo como laxante ou vermífugb, atualmente esta comprovado que o gel
extraído da polpa de suas f�'lhas cura muitos males cotidianos, como picadas de insetos, queimaduras, cortes,
problemas digestivos, eczema, etc.
Muitos atletas a utilizam para prevenir e curar torceduras, tendinites e outros acldentes.Iernbém-é-useda
como estimulante natural. As mulheres a utilizam como máscaras de beleza, creme rejuvenescedor, xampus e

loções capilares.

!/A Aloe é por excelência uma planta medicinal.Muito conhecida no Brasil com o nome de Babosa'!

� Aloe bebida é um bom regulador do trânsito intestinal, e um excelente complemento alimentíclo que
, J
contém numerosas vitarnlnas. ,

"

.

,

.
, \'.

A Aloe Cicatriza e desinfeta ferida, facilita a digestão, ativa o ciclo sangüíneo, a circulação linfática, as funções
renais, hepatlcas e biliares e atenua as dores reumáticas., '

, 'Sua polpa prqtege oorganismo contra a 'úlcera gástrica. No campo da Dermatologia, tem por sua excelência

'contra ,a seborréia, herpes; acne, psoríase, eczemas e micoses.
,

Apesar dos muitos anos da utilização da resina obtida das folhas, seu consumo era baixo em função da rápida

oxidação do seu gel, que só recentemente foi, estabilizado e conservado através de procedimentos naturais.

Assim, o novo auge mundial da Aloe e a fama universal de suas qualidades. A Aloe está sendo redescoberta,
t\,as agora com diferença, pois está sendo submetida a investigações maissegura e profundas.
1 .

Ánálisesde laboratório e provas clínicas controladasasseguram propriedades curativas.

Tratar: 9'122-8.146 / 275-6294

�HERBÁLIFE
2?� PER,CA PESO DEFINITIVAMENTEl

,

'Saúde e corpo em equilíbrio
do jeito que você sempre sonhou.
Faça uma Avaliação Nutricional

totalmente gratuita!
Ligue e agendaremos um horário!

ão gratuita! -

Luciana S. Viana
_ 3796 Consultora de Saúde

(47) 274-8455 / 9179-0179
3 Centro saudeemdia@hotmail.com.br

- GINECOLOGIA -

fl�li
CRM/se 1242 • TEGO 030179
-

I) SOBRACIL 1.079
'

Receituário
ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

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

Vfdeo-círtrrgta,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose

387,
,289 - SI. 01
á do-Sul- se

20�'o de DESCONTO
à vista ou cheque
Pré-datado

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

l '

o

i

;

�____" --. o,
,
o

,
,

..
,

Manipulação de fórmulas médicas :
Fitoterápicos e �

Cosméticos manipulados
Fone: 371-8298

Rua João Picalli, 110 - Centro :
, )

S'UCOj, d,ee/J' /) I) I :
__N-loe ' (/era: '

o milagre da Babosa trazendo
'

-.

'm'ais saüde pará você
FOREVER FREEDOM é

especlalmente indicado
na osteoporose, artrose,
tendinite e artrite. Repõe
a cartilagem dos ossos

,

9122-8146/275-6294 .
Registro Ministério da Agricultura l1J 05261-2 i

.

,

Psiquiatria

Rua Anita Garibaldi, 52 • Centro - Jaraguá do Sul/SC
Tel.: (47) 371-9303

INSTITUTO DE
PSI,COLOGIA

PULS .R
(47) 372·2522 / 371-0121

PSICOLOGIA
ACUPUNTURA E OSTEOPATIA

FONOAUDIOLOGIA
PSICDPEDAGOGIA
MASSOTERAPIA

"
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IA·D

Causas Civeis e Criminais, (47) 372-0556/9912-8114
Comércio e Industrial, Furtos e

(49) 9126-1472 (oeste/Se)Roubos, Caso Extra eonlugal,
Desaparecimento de Pessoas, Atendimento 24 horas em

Investigação Trabalhista e Contra todo o Brasil e exterior.
Espionagem Industrial.
Credenciado a SSP/SC n2 154/93 Sigilo Absoluto

Consulte nossas ofertas 275-2124
Augusto Flor
Técnico

9975-0045
Rua João Planinchek, 27 - sala 3 - Jaraguá do Sul- se

•

os

Centro de·Formação de Condutores Veraville lléfrigeraçõe$
- 1 a Habilitação'

- Alteração de categoria
- Renovação

- Carteira provisória
- Segund-a via

Assistência Técnica em Hefriqeradores,
Máquina de Lavar, Freezer,
Ar Condicionado, etc.

Frete de Kombi com carretinha
VIA·

-,

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

Rua: Mal. Castelol Branco, 1889 - Schroeder-SCÇ

TlRRAPlANIGlM

ENCANADOR E ELETRICISTA

,

.
SlIa habilitação

com maior rapidez

Tr: 9997-2569 cf Bruno ou 9917-9859

Rua Gumercindo da Silva, 616 - Centro

ROO1jlIlOOr fk Pedras e C!Mtreto

Compactadores de So� Serv�os com R:troescavadeiras
(cloca�o de Tuoos de Concreto Tratores e Eslelras

Rero:;ão de Rocnas Caminnões Basculantes
.

, Drenagem Compressores de Ar
Pavimentalão (/l�ota5 loteamentos completos,

.

R: \\í�ando Menslin - Bae elldi 275·1101/9104-2393

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EXPRESS
PARA COMPUTADORES.

- ATENDE-SE EM EMPRESAS OU À DOMiCíLIO -

_ �ONE/FAX (47) 275-1555
GEL 8412- 8518

� Email: apoiobnu@terra.com.br

DlSKÁGUA
DISK GÁS

LOCAçA0 E COM. DE EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUçAo CIVIL

(47) 376-3684
9975-0200

CASA DO
SERRALHEI,RO

Roldana Para Portão - Abrasivos
Eletrodo - Arame Mig - Silicone
Acrílico Para Box - Perfil Para

Esquadrias' de Alumínio
Partusos - Tinta Para.Estruturas

.

Metalicas - Acessórios Para
Esquadrias de Alu�ínio

Fone/Fax: 370-8669
Rua 25 de Julho, 1153 - Sala -1 - Vila Nova

"Não perca tempo
garanta o seu anúncio

na Nossa Lista.
Tr: 370-6649

c::::: c:::>mp LI! t<E'a c::t c:::>r c::=; c:::>mp •�t c:::>

pc:::>r �p�'-'�� F't..$ ..... _550,00

POUSADA COM ACOMPANHANTE
Aline - mulata 23 anos

Dani - loira 24 anos

Amanda - morena clara 20 anos (iniciante)

PROMOÇÃO DO MÊS
Vem pagar R$ 50,00 a hora

e R$ 30,00 meia hora
Atendemos 24h

Precisamos de garotas para trabalhar acima de 18 anos

275-0052
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