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SAÚDE

Dentista ensina crianças
e estimulaa escovação
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• Quarta-feira ,

� nublada com alguns
�:::...:..:.,- períodos de melhoria

�' e chuva a qualquer
",,,:-",'.:": hora do dia

HOJE: • Terça-feira
nublada com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora do dia

Empresários debatem sobre sucessão familiar
o Instituto Cassulie a Edítora.daUneri promovem a conferência "Negócios, negócio�: família à 'parte". Participam do evento, diretores da Weg, Ma�isol e Du�s Rodas. .. PAGINA 6

ATÉ 2006

Acabou no domingo a 1r edição da Schützenfest. Mais de
80 mil pessoas participam do evento. Os organizadores já
proS,uramum localmaior para as próximas edições e dizem
'que nem o mau tempo conseguiu prejudicar a

comemoração. Durante os 11 dias de festa foram

.� '-,' TUMULTO

Confusão entre torcidas marca
o empate entre Juventus e Jec

, '

o clássico entre Juventus e Jóinville, válido pela
primeira partida da semifinal do returno, terminou
OxO. Mas a confusão que aconteceu no final do jogo,
in iciada com a briga entre as duas torcidas.ofuscou a

boa apresentação do tricolor jaraguaense. De um

lado,a diretoria do Moleque Travesso acusa a Polícia
Militar dedespreparo.Pelo outro,a PM diz que usou

dos recu rsos que têm pa ra conter o tumu Ito.

Ninguém foi preso etrês pessoas tiveram ferimentos
leves, ' '- CORREIOEsPORTIVO
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consumidos cerca de 50 mil litros de chope e disparados
124.454 tiros. No domingo, milhares de pessoas
prestigiaram o desfile dos Clubes e Sociedades de Tiro' do
Vale 'do Itapocu ao longo da ruaWalter Marquatdt, onde
também teve distribuição de chope. - PAGINAS 8

ENSINO TÉCNICO
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Empenho e criatividade na

Olimpíada do Conhecimento'
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Começou ontem em'daraquá do Sul, a Fenacri (Feira
Nacional de Criatividades para Alurros de Cursos
Técnlcosle.Ollrnplada do Conhecimento. '.
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Consórcio das Aguas será 'I

"
'

,

analisado'por vereadores, "

o encontro será realizado no próximo dia 26 na sede da
Amvali.A decisão de estender a

-

discussã'o 'p�ra os

Legislativos foi tomada na última sexta-feira, em reunião
da comissão responsável pela condução dos trabalhos 'de
implantação do consórcio. _ PAGINA 3

ALERTA
,

I

Vigilância detecta 31 casos de

leptospirose no Vale do Itapocu
Só ernJaraguá do Sul, 27 casos foram confirmados �ste ano.
"Em 75% d�s ocorrências, as pessoas com a doença relata
ram contato com o rio. Por isso é importante que elasapren
dam a se proteger", diz coordenador da prefeitura. - PAGINA 5

Análise

Entrevista com presidente da
. Fiesc, Alcantaro Corrêa

- PAGINA 4
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Violência e desarmamento
"

.

I Artigo do secretário de
Estado da Justiça e da

Segurança do Rio Grande do

Spl, José Otávio Germano,
abrange questionamentos
i�portarites sobre o referendo

d� próximo dia 23 de outubro,
. que, na verdade, não embute
cbnsultar· popular específica
sdbre o desarmamento nacional
e; sim, pretende a opinião da
rJaioria dos eleitores sobre .a

ptoibição ou não do comérci�
d� armas e munições. Pelo,

conteúdo, é válido reproduzir
alguns trechos do escrito pelo
�cretário gaúcho. Entende ele

que o Estatuto do Desarma
mentó é um documento salutar
como instrumento do controle
da criminalidade armada, ao

estabelecer maior rigor no

tratamento de
.
determinadas

condutas., como o porte ilegal
dé arma.

� Mas considera que há

lacunas e distorções, já que não.
se distinguem pessoas que�

,

pprtam armas comprova-

FRASES

.
damente para a legítima defesa
das que portam armas sem

justificativa alguma e, às vezes,

portando também antecedentes
criminais. A pior contradição
do Estado, na ótica do

secretário, resulta na iniciativa.
do referendo que contempla
eleição pelos cidadãos entfe

I duas alternativas: proibição do
'

comércio legal de .

armas e a

governo federal para a

segurança pública em 2005 foi
de R$ 412 milhões que, após
contingenciamentos e cortes,
caiu para R$ 119 milhões. Para
2006, o orçamento federal

prevê ainda. menos, R$ 350
l

milhões.O secretário prossegue

opinando que as políticas de
desarmament� deveriam ser

mais' amplas, através de

� Serão gastos R$ 600milhões no

referendo, com apenas R$ 119 milhões de
investimentos na sequrança pública em 2005

negativa, dessa proibição.
Advoga que o questionamento
não deveria ser feito como o foi,
tanto pelos custos que acarreta

quanto pelos riscos 'que oferece
à cidadania brasileira, permi
tindo que temas complexos se

prestem a discussões artificiais.
E dá exemplos que, acredita,

são inquestionáveis: serão gastos
mais de R$ 600 milhões no

processo,' ao passo que' a

previsão orçamentária do

controle rigoroso da circulação
de armas, legais ou ilegais, e

especialmente, ao controle das
fronteiras. Lembra ser preciso
condicionar porte e licenças de
-armas a critérios rigorosos.
"Todavia, há

\
uma larga'

distância entre políticas de
desarmamento e políticas

-

proibitivas de comercia legal de
armas, pois estas últimas entram
no perigoso terreno do arbítrio

estatal, em que o cidadão não

tem chance de exercer seu

direito a legítima defesa, que,
sendo um instrumento

inalienável, até pode ser

condicionado, jamais
suprimido".

De outro lado, prossegue o,

secretário, inexiste qualquer
base científica a comprovar que
a proibição vá colaborar para a

redução da criminalidade
violenta.' Lembrà tem a maior

quantidade' de armas legais do

país- mais de 937 mil, uma para
cada dez habitantes- e, ao

mesmo tempo, uma. das

m�nores taxas de homicídios,
média de 12 a cada 100 mil
habitantes.
Em São Paulo, uma arma

para cada 19 habitantes,_no Rio
de Janeiro, 74. "A taxa de
homicídios no Rio de Janeiro é
de 42 homicídios para cada 100
mil habitantes, a de SãOPaulo,
3 L 'Não podemos esquecer que
não são as armas, mas os seres

humanos que matam", conclui
o secretário.

.\

<Faz mais de 30 anos que tivemos uma pandemia, então inevitavelmente teremos uma

pandemia em um prazo razoá�el de tempo':
" ,

2+ Do médico Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas do EUA, dizendo que o mundo deve se

l'reparar para a terrível gripe aviá ria.
'-
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:) I Fatos & Pessoas- IL

S Fernando Bond

��ggon João d� Silva e a

1: "Nação BarrigaVerde"

��orianópolis - Ao. plantar ontem de

:m,anhã.a semente do projeto "Nação
�fHriga Verde'; o empresário Saul

Brandalise.Jr. (na foto, atrás da deputada
" Qdete de Jesus) lembrou dos tempos em

que sua família fundou a Perdigão
Alimentos, em Videira: "Naquela época a

gente não tinha e Estado, a Capital, nada
disso como referência de um lugar onde

,

estava se formando uma cultura, um povo
- que hoje é povo catarinense como toda
a sua diversidade de origens, de etnia, de
geografia': Mas o empresário acha que
ainda não existe um "sentimento catari

nense" arraigado na pópulação e que isso

.
certamente prejudica na hora de todos

-l!,Jtarem pelas bandeiras do Estado. E'
acabou fazendo uma homenagem a um

g.r�nde empresário de Jaraguá do Sul:
'lTenho percorrido o Estado, fazendo
palestras em faculdades e entidades, e às
vezes pergunto à platéia se eles sabem o

khme de grandes empresários catarinen-
CI

t"1'" '
..s�s'. E fico sem resposta, apesar de termos

�T " : �:�rn nosso Estado um Eggon João da Silva,

íi� '��:��:��'e�:����:O��:�i����rum
.

• CORREIO DO POVO
D.iJ:.!lli!r Diretor-Corporatiyo Editora

Francisco Alves Fernando Bond Patrícia Moraes

A bandeira
O encontro na TVBV reuniu os presidentes dos

principais partidos políticos e entidades .como a

Associação dos Magistrados e OAB de Santa
Catarina.Todos manifestaram apoio ao projeto
"Nação Barriga Verde':A primeira bandeira do

projeto será duplicação da BR-1 01 Sul, cujas
obras foram iniciadas mas em ritmo bastante
.Iento. De acordo com as normas do projeto;
uma "bandeira" só será substituída por outra

quando os resultados forem concretos.

Para asApaes
O governador do Estado em exercício,
deputado Júlio Garcia, encaminha à Assem

bléia Legislativa amanhã (19) um projeto de lei

que prevê a destinação mensal de mais 1 % dos
recursos do Fundo Social às Associações de Pais
e Amigos dos Excepcionais (Apaes). Atualmente
este.percentual corresponde a mais de RS 700

mil, ou cerca de RS 50 por aluno.
De acordo com o projeto, a distribuição desses
recursos será proporcional ao número de alunos
de cada Apae.

Correio do Povo: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251·200 1 Caixa Postal 19 1 Centro 1 _.
Jaraguá do sur- 5C 1 Tel. 47,371-19191 Fax 276·32581
e-mails:redacao@jorn·aJcorreiodopovo.com.br I

. comercial@jornalcorreiodopovo,com.br

Na Assembléia
o governador em exercício assinará hoje a

mensagem ao Legislativo e apresentará a

proposta a representantes das Apaes. No
mesmo dia, à tarde, Júlio Garcia entrega o

projeto de lei ao presidente interino da

Assembléia, deputado Herneus de Nadai,
oportunidade em que deverá também

apresentá-lo aos demais parlamentares no

plenário da Casa.
.

Prevenção do câncer
o Cepon, órgão vinculado à Secretaria de
Estado da Saúde, e responsável pela política,
prevenção e reabilitação do câncer em Santa

Catarina, está fazendo mais um curso de

atualização para as voluntárias da Rede
Feminina de Combate'ao Câncer. A situação' é
grave: o câncer matou mais de 5 mil pessoas
no, ano passado em Santa Catarina. pára este

ano estão previstos mais de 18 mil casos.

Parceria contra doença.
"A prevenção e o diagnóstico precoce podem
reduzir em mais de 30% a mortalidade por
câncer, sendo que todos os tratamentos

disponíveis são responsáveis' por apenas 11%,

, de redução da mortalldade.observa a

oncologista Senen Dyba Hauff, subgerente
de Prevenção do Câncer do Cepon. As
reuniões com as volutárias da Rede Feminina
servem também para orientar sobre a criação
de parcerias com o setor privado para as ações

. de prevenção e do diagnóstico precoce de

neoplasias, como o controle do câncer de
, mama, do colo uterino e do tabagismo.

redacao@jornalcorreiod9Povo.com.br
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SUA OPINIÃO

Eu também quero falar
em direitos

l
I

I
I

Quero que todos os brasileiros tenham direito a três refeições por dia. \/1Quero que todas as famílias tenhamdireito a uma casa paramorar;Quero que
"

todo camponês tenha direito a terrapara trabalhar.Quero que todoobrasileiro I
tenha,direito a falar. Quero que todo brasileiro tenha direito de ser ouvido. I

Há UD;l tempomuito recente na história de nosso País o homemperdeu' I

::::�:i:��E�=;;�:�:!�E�; Ipropriedade sobre amulher. Com a aprovação do divórcio amulherque era, � I

até então; propriedade do homemcomeçou a ser tratada como serhumano. \ IEnfim, o "senhor" perdeu odireito a terum escravo e o escravo conquistou; Io direito a ser. "livre" e o homem perdeu o direito a propriedade damulher e
a mesma conquistou o direito a viver commais independência. _J

Há quase doismil anos atrás um: carpinteiro construiu um exército. Este

carpinteiromudou para sempre a história da humanidade. O seu exército
estava fortemente armado com a Palavra de Deus, com apartilha, com a vida
em comunidade e com o amor ao próximo. Hoje, passado todo este tempo
ainda adoramos este carpinteiro. Hoje, ainda estamos em busca da paz,

porém hoje querem ter o direito de matar.
Quero lutar por direito a defesa do homem, mas a defesa para poder

sobreviver com dignidade, sem exploração, 'com um salário justo e com

educação à seus filhos. Quero lutar pelo direito de ir ao estádio de futebol
torcerpelomeu time e voltar para casa commeus amigos eminha família e •

não voltar dentro de um caixão. Não quero o direito de morrer após uma 'i
discussão sobre futebol e nem por causa de uma briga de trânsito.Não quero

cF

o direito a pena demorte.Não quero o direito deme auto-intitular policial,
juiz e também o executor da sentença (carrasco) sem aomenos daro direito . )
"davítima fazer uma apelação ou defesa. \:_

Quando quero falar emdireitoquero falar em'díreíto'à vida. Quero falar
no direito dasmais de trêsmil pessoas que deixaramdemorrer no último ano ,"

com a redução da violência com armas de fogo. E quero tirar o direito das
".

empresas que fabricam armas de lucrarem com a morte das pessoas. "Na, i
violência é assim! o bom se toma ruim! cabeça fria esquenta! e santo vira
capeta, ...ah! se os manosme ouvissem!paravam com essa guerra/vivendo;

,

em PAZ." - (Falando em Paz - Expressão Atíva.)

.
NilsonAntonioGonçalves de Souza, estudante de Letras da Unerj

"Desarmar a população
não é a solução" (1� parte);(�

Preambularmente, cumpre lembrar de que no dia 23 de outubro, o l:

cidadão brasileiro apenas ratifica ou rejeita o art. 35, do Estatuto do h

Desarmamento, que diz: "É proibida tJ. comercialização de arma de fogo e í I
munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no <:
art. 6º desta Lei" (rol dos agentes que podem portar arma de fogo).

Assim, faltando apenas dua; semanas para a votação, esquentam-se os .

debates sobre o referéndo, sendo que do lado do 'sim' temos na grande
I

maioria atores e atrizes globais, e do 'não', pessoas que não são famosas,
).

.todavia, entendem do assunto.
,-

Fala-semuito que as principais causas demorte por arma de fogo no país ('.

advém de acidentes domésricos e brigas entre vizinhos, contudo, ninguém j

esclarece que omaior percentual dessas pesquisas diz respeito às brigas entre r

traficantes dentro das favelas _:bandido vizinho de bandido. (:

Também se escutamuito falar de que a arma que é comprada legalmente
vai parar nasmãos dos bandidos. Ora, imputar àquele quecompra uma arma r

t;ara defender o seu lar a culpa pelo armamento do bandido, daíjá é apelativo! f
E fato notório entre as autoridades policiais e judiciárias que agrandemaioria ,

das armas utilizadas em cometimento de delitos são provenientes de:
contrabando - armas importadas ilegalmente - bem como do próprioexército

.�

,
e da polícia, onde algumas são furtadas e outras vendidas ilegalmente: O i"

desembargador do Egrégio Tribunal de Jusriça deSanta Catarina Rui Fortes, '

destaca que "as armas utilizadas pelo bandido, principalmente 'em centros '

urbanos maiores, são de uso proibido, porque de Uso exclusivo das Forças -_'

Armadas, como, por exemplo, metralhadora, fuzil AR15, granada, pistola r
9nun, e tantas outras.De outro lado, poucos são os brasileiros honestos que

_.

,.c conseguem comprar armas legalmente, justamente em razão das exigências e

da burocracia previstas em lei, aliadas ao fatode que não é pequeno o custo
de uma flrma e das altas taxas cobradas pelo governo".

A revista VEJA, uma das mais 'conceituadas do país � na edição da .

semana passada-, destacou vários aspectos defendendo o 'não', Destacot

alguns dados extraídos da referida revista: a Jamaica, um dos países mais ,

violentos daÁfrica,baniu as armas de fogo em 1974. De lá para cá, a situação '

. \ ,

piorou; aAustrália baniumodelos automáticos e semi-automáticos e tirou de
"

circulação 700.000 armas, o equivalente a um sexto do arsenal do país - mas : �
o número de homicídios semanteve inalterado; na Inglaterra, desde o bani- .

menta das armas 'com calibre superior a 22milímetros - em 1997 - os ctimes j,
demorte aumentaram 25% e as invasões de residência em tomo de 40%. -

Através da, análise desses e outros dados disponíveis pela mídia, resta r;

,
evidente que desarmar à população não é a solução. O ser humano vem ,

evoluindo ao longo da sua história 'justamente porque observa o passado,
aprendendo com experiências de situações já vividas, Portanto, a experiência
demonstra demaneira clara que aquantidade de armas nasmãos dapopulação
não determina o grau de violência de uma sociedade.

Gabriel Chiodini, estudante de Direito da Uner]

Os textos para esta coluna devem ter de 35 a 45 linhas, de corpo' 2, fonte
Times New Roman. O Jornal Correio do P�vo 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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.... Re.ferendo 1
Dos 40 deputados com assento na

Assembléia legislativa, 31 já estão
definidos em relação ao referendo sobre
o-desarmamento, nacional: ts contra e

13 a favor, com seis ainda indecisos. Mas
o cidadão comum ainda não entendeu
direito como responder à pergunta única:

1"0 comércio de armas de fogq e munição
deve ser proibido no BrasiF'? Então,
gravem: a tecla de número 1 (não)
significa votar contra a proibição e a 2

(sim), a favor do desarmamento, que se

aprovado atingirá apenas a população
civil. Exceto bandidos; é claro.

.... Referendo 2
Para quem pode acessar a internet e

desejar saber o que pensam os membros
da Frente Parlamentar pelo Direito da

. Legítima Defesa; que defendem a não

proibição do comércio de armas e muníç
ões, o site é www.votonao.com.br. Para
saber o que pensam aqueles que defen
dem o desarmamento da população civil,
o endereço é www.referendo.sim.com.br.
O que não se deve fazer é ignorar o
assunto, como muitos fazem quando de

eleições para mandatos políticos. Depois,
que não queiram reclamar ao bispo, ele
não tem culpa.

i ,

.... Agindo
o secretário de Obras, Alberto João

Marcatto, anuncia para amanhã a

primeira experlência com novo tipo de
massa asfáltica já utilizada em Curitiba,
segundo consta, de maior durabilidade,
na tentativa de amenizar a buraqueira que
tomou conta de muitas ruas. E, alnda,
treinamento de equipe técnica para,
doravante, fiscalizar com rigor novas obras
do qênero.já que ruas asfaltadas há cerca
.d� um ano estão deterioradas' (a
Prefeitura deve acionar os responsáveis).
No caso de vias calçadas com parale
lepípedos, não foi por falta de aviso.

.... Tem mais?
Há uma semana, nenhum nome novo

surgiu como candidato a deputado )(;
estadual ou federal pela região do Vale do ?
ltapocu Semantida a nómínata já existente, �: H
o que é muito pouco provável, de pelo ,ri
menos 12 para a Assembléia Legislativa e, ',b
dois para a Câmara dos Deputados,
estaremos frente a um suicídio coletivo

'

l '.
consentido. S,e quantidade fosse a solução, ,)

a maioria das grandes prefeituras catarl- ; G

nenses seria exemplo de administração 3'

pública para o País, tamanho o número de
, 'n

partidos dependurados nas tetas públicas,
,

I. '�q

.... Positivo
Na interinidade do governo do Estado,
o deputado Júlio Garcia (PFL), afilhado
político do senador Jorge Bornhausen,
(PFL) deixa sua marca pessoal, embora,
é claro, com a anuência do titular Luiz
Henriqueda Silveira tMDB), em via

gem ao exterior. Garcia envia à
Assembléia Legislativa, onde é o presi
dente; projeto de lei (de sua autoria),
deterrninando que 1 % do total arreca
dado pelo recém-criado Fúndo-social,
que também ajudou a aprovar, seja
destinado exclusivamente as Associa

ções de Pais e Amigos dos Excepcionais,

POLíTICA

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br L
.

.

APRESENTAÇÃO

intenções,' que consumaria a

intenção dos municípios em aderir
ao consórcio, mas os prefeitos
decidiram cancelar a assinatura

para aprofundar as discussões. O
atomanifesta o interesse, mas não

obriga as administrações
municipais em aderir ao consórcio.

"Aproveitou-se este período para
serem esgotadas todas as

discussões, além' de colher

sugestões e idéias dos cinco

municípios interessados. Agora
chegou o momento de apresentar
as Câmaras, para que os

presidentes tomem conhecimento
-sobre o, consórcio", explicou o

consultor da Prefeitura, Eni
Voltolini.

outra apresentação, desta vez para
lideranças empresariais, políticas,

Reunião da comissão responsável pela implantação do consórcio·

religiosas e para a imprensa da

região. Só depois disso é que será

marcada a data para a assinatura

do, protocolo", informou o

consultor, acrescentando que o

próximo encontro será deve
acontecer emGuaramirim.

O Consórcio das Águas foi
uma proposta levantada pelo ex
prefeito Irineu Pasold (PSDB).,.�m

Itapocu, pelo Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Água e

Esgoto) de Jaraguá do Sul. '�idéia
é' que os municípios passem a

executar em conjunto, não.

necessariamente todos, mas em

duplas, por exemplo, para tratar de
questões públicas. Neste momento
se resume a água e esgoto, mas em

outro momento poderá tratar de
outras ações, se o conselho
de libera tivo assim decidir",
explicou Voltolini.

2002, para o gerenciamento único
dos sistemas de água emesgoto nos
cinco municípios do Vale do

o prefeito Moacir Bertoldi (PL) assina hoje o contrato para compra dos
imóveis da RFFSA (Rede Ferroviária Federal S/A)'pela administração
municipal. A cerimônia será realizada a partir das 9h, em frente ao prédio
da antiga Estação Ferroviária; e deve contar com a participação de três

representantes da empresa: o assessor do liquidante da RFFSA, Luiz
Antônio Rodrigues Elias, o engenheiro regional da RFFSA, Mauro Piazetta,
e a advogada do Departamento Jurídico da RFFSA, Jussara Oliveira Lima. '

O valor dos imóveis - prédios da antiga Estação Ferroviária e depósito -

é de R$ 1.680.000,00, sendo que a primeira parcela, de aproximadamente
R$ 55mil, será paga dentro de seis meses. O valor'restante será financiado
em 36meses.

Há dois anos, a Associação dos Engenheiros Arquitetos elaborou um

projeto de revitalização do local, que será implantado a partir do
próximo ano. No antigo depósito, após as restáurações necessárias,
será instalado o Museu do Expedicionário, cujo acervo conta a história
da participação dos jaraquaenses' na Segunda Guerra Mundial. Já a

Estação Ferroviária vai sediar o acervo da Biblioteca Pública Municipal
Rui Barbosa. (Carolina Tomaselli)

,

o:

Audiência trata da instalação çle:;�
posto da Celese em Schroederj

SCHROEDER - o vice-prefeito
Luís, Aparício Ribas e o

presidente da Câmara de
Vereadores Rudibert Tank,
ambos do PMDB, participaram
de uma audiência ontemà tarde
com o presidente da Celesc,
Miguel. Ximenes, e com o

diretor-técnico Eduardo
Cavalho Sitoriio.. Acompa
nhados do assessor do deputado
federal Adelor Vieira (PMDB),
Antônio Carlos da Luz, eles
foram pedir a instalação de um

escritório
I'

da Celesc no

município ..
Ovice-prefeito informou que

dentro de 20 dias adiretoria da

companhia prometeu realizar
um levantamento e apresentar
uma resposta à solicitação, que,
segundo Ribas.visa proporcionar
um melhor atendimento para os

'moradores da cidade, hoje com

aproximadamente 12 mil habi
tantes. ''A cidade está crescendo
e as necessidades vão aumen

tando. A proximidade vai
facilitar o atendimento à popu

lação em qualquer serviço, como
ligação, religação e assistência

técnica", argumentou.
Segundo Ribas, a Celesc

arrecada em torno de R$ 700 mil
mensais emSchroeder, que até
2002 dispunha de um escritório,
que funcionava em uma sala

alugada no centro, próximo a

Prefeitura. "Há disponibilidade
da administração, se for
concretizado nosso pedido, de

)::J

ceder uma ár e a- física parab
instalar o escritório", ínformou--,
O fato de serem do mesmoI)
partido do governador Luizo
Henrique da Silveira devt}B
facilitar a reinstalação do
escritório. "Em todas as ações nós�r
estamos sempre levantando essa"
possibilidade, mas o que nó?C
.queremos, na verdade, é que à'i
população seja atendida", disse.

,

O presidente da Câmara de I
Vereadores, Rudibert Tank, disse
que o pedido foi feito no começo
do ano durante um� r�união da
Secretaria deDese�volvimento

I

Regional realiza.da em SC.hrgede.r�,'
'

e reforçado nos encontros

seguintes. Tank informou qJ�
municípios' vrztnhos, com�
Guaramirim e Massarandub�,
c6ntam com um escritório d�
Celesc. Ele disse ainda que; no'
período em que o município teve
o escritório, atendia Itoupava-açu
e Santa Luzia, que pertencem a

joinville e Jaraguá, ;esl?�cti
vamente, mas são mais próximos'
geograficamente de Schroeder,
"Se alguém precisa fazer uma

ligação emergencial, precisa ir até
Jaraguá ouGuararnirim, e estamos.
com sérios problemas d�

. .. ...

sobrecarga, principalmente no
.

Rio Hern", afirmou, acrescerD"..' �1
tando que faltou luz por duas'
horas e meia nó último feriadO!:j

O pedido será acompanhado'
e refotçado junto à companhia;
pelo deputado Adélor Vieira-;
(Carolina Tomaselli)

.

Prefeito de Guararnirim recebe �,

prêmio Talento Catarinense

GUARAMllUM - o prefeito de

Guaramirim, Mário Sérgio Peixer

(PFL), receberá no próximo dia 27,
no LiraTênisClube deFlorianópolis,
oPrêmioTalentosCatarinenses 2005.
Q evento organizado pelaObregon
Markering e Eventos é desrinado a

Empresas e Personalidades

Destaques Estaduais do ano.
De acordei com o convite, o

prefeito Mário Sérgio Peixer foi
indicado "pela sua brilhante

administração frente ao executivo

municipal, levando em conta todoo
. zelo no que diz respeito à Edúcação,
Saúde eQualidade de vida".

Consórcio dasÁguas·debatido
. ""

fL�� os ����i�s��tes ,de Câmar��M
I

Bonifácio Formigari e Leocádio
Silva.

• Encontro será Nodia2desetembro,lembrou

rj1ealizado no próximo Volto'lini, estava prevista a

assinatura do 'protocolo de

dia 26, à 9 horas, na

Sjiede da Arnvali

}ARAGUÁ DO SUL - O
(Consórcio Regional. de .

I

�aneamento do Vale do Itapocu,
popularrnense conhecido como o

tons6réio das Águas, será

tipresentado e debatido com os

r�sid��t�s das Câma;as dos cir'tcó
.

I unicípios da microrregião: O
éncontro será realizado no próximo

tia 26, a partir das 9 horas, na sede

f
Amvali

'

(Associação dos

unicípios do Vale do Itapocu).
A decisão de estender a

scussão para os Legislativos foi
toiuada na última sexta-feira, em
teunião da comissão responsável

feIa cond�ção dos :rabalhos de Depois da assinatura do

implantação do consorcio, da qual .protocolo.jjue aindanão tem data
participaram os prefeitos Moacir marcada. os prefeitos devem

�er.toldi,
de Jaraguá do Sul, Dávio encaminhar para- a respectiva

eu, de Massaranduba, Mário Câmara de Vereadores o projeto de
érgio Peixer, de Guaramirim, lei que trata do assunto e que

advogado Paulo Mattos deverá se igual em todos os.

I(representando o prefeito de municípios parncipan tes.
, Schroeder, Felipe Voigt), a "Pretendemos ainda fazer .uma
'�ecretária executiva da Amvali,

-- Tereza' Nora, e os

pefinido roteiro de viagem de Bertoldi e,Hosemeire . ,

I }ARAGUÁ DO SUL- O prefeito Infra-estrutura e Transportes). O ��stalado em VIas pubhcas: como merre Vasel, o presidente da Cama-
Moacir Bertoldi (PL) e a vice- .conteúdo dos projetos ainda não la ocorre em outras cidades ra de Vereadores; Ronaldo Raulmo

brefeita Rosemeire Vasel (PL) já foi anunciado pelo gabinete. Par� catarinenses .como Blumenau, (PL), que se encontra em viagem
�efiniram o roteiro da viagem que o diaJ de novembro a agenda de Joinville e Florianópolis. pela Itália representando o chefe

�ão empreender a partir da viagem prevê uma visita ao pólo Durante a ausência do prefeito do Executivo, assume o comando

próxima segunda-fe�a, 24, �té 4 �e tecnoló�ico da ê�dade de �ãO Moacir Bertoldi e da vice Rose- da Prefeitura. (Celso Machado)

rovembro ao Parana, Brasília e Sao Carlos e a AssociaçãoComercial e
Paulo. Acompanhados pelo chefe Industrial de São Paulo, onde o
I .

de Comunicação do gabinete, prefeito pretende fazer convite

�arlos Alberto Dias, durante os pessoal ao presidente da instituição,

primeiros quatro d�a�, ,devem. Gui\he�me AfifDomi�gues para

�articipar de um semmano sobre uma VISIta a Jaragua do Sul,
Gestão Pública na turística cidade provavelmente em agosto de 2006.I

paranaense de Foz do Iguaçu. Para Naquele mês acontece a Feira

10 dia 29 não há compromissos , de Negócios do Vale do Itapocu, a
[oficiais agendados. Expo 2Q06. 'o convite deve ser

i Ent�e os dias 30 d� outubro e 2 reforçado por alguns empresários
ide novembro, a comitiva fica em da cidade, que integrarão a

Brasília para tratar de recursos comitiva a ser recebida por Afif

ide�tinados a alguns projetos de Domingues. Já no' dia 4 de

linteresse do Executivo, mantendo novembro, encerrando a viagem,
.

:audiências no MIS (Ministério da a comitiva segue para omunicípio
Tntegração Social), mo MT paulista dePraia Grande, com a

. (Ministério dos Transportes e no finalidade de observar um sistema

Denit( epartamentoNacionalde
.

de monitoramento eletrônico

Pesquisa
A assessoria de Imprensa da

Prefeitura de Guaramiri� foi
informada esta semana que a

administração rnunicír al foi eleita

entre as melhores de Santa'
Catarina, em pesquisa enco-'
mendada pela Revista Isto É. No�
próximos dias a equipe de'

reportagemda revista agendará umê·
entrevista com o prefeito para falaf
sobre os avanços implantados pela
administração em todas as áreas �

j.

que proporcionaram UD;l notável
desenvolvimento de Guaramirím

I,
nos últimos cinco anos.

Seja um distrl
de Produtos
(AIGe VernA�ab
para a maior e'
do mundo neste

segmento,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO EC-ONÔMICO
. Previsão Focus
Os analistas do mercado financeiro esperam um corte de meio

(

ponto percentual na taxa básica de juros da economia. Segundo
'J o boletim Focus, divulqado semanalmerite pelo Banco Central, a
c( Selic cairá de 19,5% ao ano para 19% ao ano nesta semana. A
B reunião do Capam (Comitê de Política Monetária) começa hoje
( e termina amanha.Até o final do ano, a previsão é que a.taxa seja
_, reduzida em mais um ponto percentual, chegando a 18% ao ano

.' em dezembro.Sobre a inflação, os analistas esperam que o IPCA

B (índice de Preços ao Consumidor Amplo) termine o ano em

,- 5,22%, mesma previsão da semana anterior. O governo- trabalha
com uma meta de 5,1%. Para o .ano que vem a previsão foi

�j mantida em 4,6%.A previsão para o IGP-DI (índice Geral de Preços
'j

- Disponibilidade Interna) sofreu uma leve redução, passando' de
r� 1,4% para 1,39%. Para o IGP�M (índice Geral de Preços Mercado),I,

_
a expectativa subiu 1,29% para 1,36%.

n
'

Moeda
Para a cotação do dólar, os
analistas esperam que ele

cheque a US$ 2,33 até o

final do ano, contra R$
2,35 da semana anterior.
Para o final deste mês, a

expectativa é que a

moeda norte-americana
termine cotada a R$ 2,27.

::; PIB
: Já a expectativa .sobre o

crescimento da economia!
) ficou praticamente estável, A
", previsão é que o PIB (Produto

, Interno Bruto) apresente um

crescimento de 3,31% neste'
• >_ ano, contra 3,30% (la previsão

anterior, No ano passado, a
economia teve um

crescimento de 4,9%, Para o

ano que vem, a expectativa
foi mantida em 3,5%.

IBGE
O nível de emprego
industrial recuou 0,1% em

agosto, na série com,
ajuste sazonal, segundo
dados divulgados pelo
IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatístlca).
No mês anterior, o
indicador havia apurado
alta de 0,1% (dado
revisado) em igual base
de comparação.As
demissões superaram as .

contratações, mas a renda
do trabalhador neste
período cresceu 2.2%.

Expectativa
A previsão para o

crescimento da produção
industrial também não

sofreu alteração e está em

4,31% para este ano e em

4,5% para o ano que vem.As

expectativas em relação ao

superávit comercial subiram.
Os analistas esperam um "

saldo positivo de US$ 41,72
bilhões neste ano, ante US$
41,54 bilhões da semana

anterior.

redacào@jornalc'orreiodopovo.cQm.br

• Cotação U$$
j

Comercial
Compra Venda

2,235 2,237 T

2,403. 2,503 V

2,190 2,340 V

Compra Venda

2,690 2,693
,

R$: 863,75 (setembro)

Pontos Osoiíação
30.241 1,58%

10.348 0,59%

2.070 0,27%

0,7136
"

'

Turismo

• cotação Euro

·CUB
\

<Jndlces

Bovespa \
Dow Jones

Nasdaq

• Poupança (Ofo)

I
i

i '

I

l_
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ENTREVISTA

Corrêa fala sobre momento
econômico e faz projeções

PATRICIA GOMEs/CNR

FLORIANÓPOLIS (CENTRAL DE
NOTíCIAS REGIONAls/AOI)
Depois de exercer

dois' mandatos' de

primeiro vice-presi
dente e também o de

presidente da Câmara

para Assuntos de

Transporte e Logística
do Sistema Federação
das Indústrias de

,

Santa Catârina (Fiesc),
o industrial Alcantaro

Corrêa, 62 - anos,

assumiu a pre si-.
dência da Federação
em agosto, para um

mandato que vai até
2008.

Nascido em Pome

zrode, o engenheiro
mecânico formado
pela U FSC quer que a Fiesc amplie ainda mais a

valorização do empresário como gerador de emprego,
renda e qualidade de vida.
Nesta entrevista, Corrêa faz um balanço do momento
econômico no País e em Santa Catarina sob o impatto
da crise política. Fala ainda do desempenho da
indústria cat'arinense nas exportaçõ-es e das
perspectivas para os próximos meses e das ações da
Fiesc.

CNR -Como está o andamento do FórumParlamentar Industrial em
Brasília? Quais as reivindicações já atendidas e o que ainda-faltai
Alcantaro Corrêa - Numa reunião que tive com aministra DilmaRousseff,
mostrei a ela que até agora se passaramnove meses do ano e apenas 4,7% do

Orçamento da União foi aplicado. Alertei que em 2004 não foi diferente.

Apenas 11,6% do Orçamento foi aplicado. Ela entendeu e comentou,
'.

. .

\

reservadamente, que o Governo tem dinheiro, mas não sabe aplicar, não
existe estrutura competente que faça numa velocidade maior a aplicação
dos recursos. AquiemSantaCatarina, num fórum que reuniu as Federações
que formam o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina
(Cofem) e também num outro fórum que reuniu as Federações dos três
Estados do Sul, infelizmente tivemos a baixa participação dos parlamentares
catarinenses. Com todas as comissões que estava havendo em Brasília, erri
função dasCPIs,muitos não puderam vir. Mas, nestes eventos mostramos
que a união dos Estados do Sul tem uma força significante, pois eles

representam a segundamaior bancada do Brasil. O que dá prestígio e força,
para buscar o que a região tem direito.

-

,

CNR - E o que Santa Catarina e os demais Estados do Sul precisam
para o orçamento 2006?
Corrêa - Reivindicamos tudo novamente do que estava. previsto no

Orçamento de2005, porque nada foi realizado. Precisamos de infra-estrutura

em rodovias, principalmente. Recursos pará portos, aqui de Santa Catarina
especialmente. Alguma coisa em aeroportos. Tambémhá preocupação co�
a geração de energia elétrica, porque vamos ter lá na frente problemasde
abastecimento, caso não sejam feitas novasusinas para atendero crescime�o
que vai acontecer.

u

� "Reivindicamos tudo novamente do que
estava previsto no Orçamento de 2005,
porque nada foi realizado. Precisamos de )�
infra-e,strutura em rodovias, principalmente'«

Jj.

n

CNR - Como está o andamento das reivindicações junto ao deputado
. I

catarinenseCarlitoMerss (PT), que é o relator do orçamento daUnião?
Corrêa - Nós conversamos com ele e alertamos que ele precisa se preocuRfl-r
com a região Sul, que cohtribui para o resultado de exportação, que gera
superávit, ou seja, exportamuitomais do que importa, enquanto outros Estados
não têm isso. Énotório que a nossa região, e principalmente SantaCatarina,
há 12 anos vem produzindo superávit. Por isso, merecemos consideração e

solução para as necessidades, para poder produzir e exportarmais, o que seria"
bom pra todos, pois estaremos gerando riqueza, empregos e até condições p\lra
o país poder pagar as suas dívidas e os juros. , '

. J

CNR - As exportações bateram recordes, mas os números apontam
. resultados menores que ano passado. A quese deve isso?

"

Corrêa - Vivemos ummomento de descrédito lá fora em função da situação
política no país. Isto já sinaliza que vamos ter problemas de exportação. Tttm
empresas que já nãosuportam mais exportar porque estavam colocando
dinheiro em cima e estão parando, porque tudo tem limite. Mas, o que ger,ou
um crescimento de exportação no Brasil este ano foi o aumento de p0l:\co
maisde 70% que eles conseguiram repassar sobre ominério deferro exportado,
onde o volume de dinheiro exportado émaior que o volume físico. Agqra,
para o ano que vem, estamos acompanhando e existe a tendência de redução
da exportação. Diante desta situação q�e convivem?s, com juros altos, que
não caem, a situação'vai ser essa, . \ -

CNR - Omomento econômico está influenciando as atividades da.Fiescl
Copia - Somosmuito flexíveis e tudoque chega aquidamos encaminhamento,
soluções, porque essa é a nossa função: atender as necessidades das demandas
da indústria do Estado. Para isso temos uma estrutura que está atenta, qu�se ..\
envolve e que gera condições desoluções para os empresários. Não somos os
solucionadores, mas encaminhamospara as soluções.

'

� "Vivemos um 'momento de descrédito I

b

lá fora em função da situação política no

país. Isto já sinaliza que vamos ter

problemas de exportação"

'J

]
J

CNR - Quais ,as principais �ções previstas? .
'j' ,

Corrêa - Estamos agindo fortemente sobre Opreço do gás natural e também
sobre o aumento excessivo e brusco da energia elétrica. Temos nos encontrado
com as instituições ambientais para resolver problemas demeio ambiente no
Estado, junto aosmadeireiros, aos que plantam florestas, junto aos portos, para
que eles venham fazer omínimo demanutenção antes que tenham problemas
maiores: Enfim,' estamos ativos e atuahtes, o tempo todo, não levando -em
consideração que existe umpercalçopolítico, porque se esperar para ha�erJma
solução ali, o tempo passa e não acontece nada. Atuamos nabusca de soluções
a entraves existentes, seja interagindo tomopoderJudiciário, levando propostas
àAssembléia Legislativa, aoExecutivo estadual, ou àCNI emBrasília.

)
Abrindo espaço para a educação
A prefeitura de Guaramirim acaba de concluir a reforma e ampliação ,

das escolas Germano Latfm, Timbiras, Atilano Kruger e laro Hansh, Além
das Obras fís-icas, as escolas do município estão sendo equipadas com

.

aparelhos áudio-visuais para auxiliar no processo de aprendizagem por

meio da tecnologia.

ADMINISTRÀÇ)\O 2005·20'08

GUARAMIRIM
:'\� o trabalho faz a diferença' Il�'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Estudantes exibem projetos
durante Fenacri e Olimpíada

MÁRCIA BENTO

� Alunas criaram
me

Jpalha que vira roupa

,c� fronha que pode ser

. 'usada como mochila'

JARAGUÁ00SuL- Desdeontem
a população de Jaraguá do Sul e

região pode acompanhar o que tem
sidodesenvolvido nos laboratórios das
unidades do Senai no Estado. O
resultado das pesquisas desenvolvidas

r'�elos alunos do ensino técnico está

:;gedo apresentado no ginásio da
; instituição, na etapa estadual da
J Fenacrí (FeiraNacional deCriativi
�'dades para Alunos de Cursos
, ',:récnicos) Já nos laboratórios apopu
-) lação vai poder acompanhar aOhm
J,;píada do Conhecimento, onde os

fi'l:'!lunos vão receber tarefas de acordo
com cada umadas profissões escolhi

l" 'elas. São ao todo 30 "modalidades",
individuais e coletivas.

"'� Dos 35 projetos: expostos na

J I JFenacri, três foramdesenvolvidos na
()Cvnidade Regional do Senai. As
lJ(esnidantes Ana Paula Kurtz, 17, e
()''AlineDrews, 17, desenvolverarncorn
,o�a ajuda das colegasjuliana-Gaseho,
.s i18, eCaroline Chagas, 17, o projeto
oj.;';Cama, mesa e banho". "Foino total
3' 'um ano de pesquisas e de desenvolvi-

o ·grupo mostra a, fronha que se transforma em mochila e dizem que empresa está interessada

menta do produto,A gente também até 10 looks, como vestidos.e saias", passado todos ficaram classificados

não pode esquecer que teve o apoio relata Juliana. '1'\ empresa até tem entre os 10 melhores, E esperamos
da empresa Buetner, que nos deu a pensado emproduzir as nossas peças, repetir a dose este ano", analisou o

matériaprima", explicouAna Paula. em número limitado, mas já é um diretor regional do Senai de Santa

AS meninas desenvolveram quatro começo", comemoraAline. CatarinaSérgioRobertoArruda.
,"looks" baseados no mesmo público Os outros grupos da região que A entrada para os dois eventos é
alvo: jovens, que viajamnos finais de participam da Fenacri estão com os gratuita.A programação é das 8h30
semana para a casa de amigos e que projetos: '''Teciteca'' e às 12h30edas 15hàs20h. "Já temos
gostam de ouvir Hard Core ou ,"Desenvolvimento de uma coleção visitas de escolas agendadas e

Cowntrv As peças são versáteis e de peças do vestuário para usa. no, esperamosmais quatromil alunos.A

abusam do multifuncionalismo. laboratório de costura". '1'\ Fenacri programação prevê a chegada de um
"Uma fronha pode virar também nasceu aqui emSanta Catarina e dos ônibus com estudantes a cadameia-

umamochila e uma toalha pode fazer
.

sete projetos que nós levamos no ano hora", disse o diretor.

, �Ministro da Justiça frustra
:��atarinenses no caso Beira-Mar

BRASÍLIA (CNR/ADÍ) - Para
manifestar repúdio à transferência
do traficante Fernandinho Beira
Mar para a sede da Polícia Federal
em Santa Catarina, autoridades do '

Estado participaram, ontem, de
uma audiência com o secretário

executivo doMinistério da Justiça,
Luiz Paulo Barreto. O ministro

f(�Márcio Thomas Bastos justificou a

(l)�usência dizendo que tinha uma
r

)[Jaudiência no Palácio do Planalto.
,,'J
Segundo o governador em

"Bf�xercício, Júlio Garcia, nada ficou
[v,

.

'decido. "Na realidade, hoje foi dito
NrH

aquele tradicional 'nós vamos

(J()éstudar"', lamentou.
::'8i,;-

A comitiva, composta pelo
governador em exercício, Júlio
Garcia, o presidente do Tribunal

de Justiça, JorgeMussi, o secretário
,

da Articulação Nacional, Valdir
Colatto, a senadora IdeliSalvatti e
os deputados Dionei Walter da

Silva e João Henrique BIasi

apresentou um documento onde
constam os argumentos que

questionam aspectos jurídicos e até
, éticos da remoção do preso para o
Estado. Segundo 'Garcia, "a

transferência foi sorrateira, na

calada da noite, sem comunicar

sequer ao governador titular do
Estado".

Presente também à audiência,
o presidente daOAB/SC, Adriano
Zanotto já pediu a incursão do

Ministro Márcio Thomas Bastos

em crime de responsabilidade pela
presença do traficante em Santa

Catarina. "Em se tratando de um

__.;.p.,re,_so §,ondenado, ele tem de

Vigilância detectou 27 casos'

de leptospirose só em Jaraguá
BRASfLlAlNANCY ARAÚJO/CNR

JARAGUÁ DO SUL - A bactéria

que transmite a leptospirose é

transmitida pela urina do rato, que
é o principal hospedeiro. Este ano
a Vigilância Epidemiológica
notificou 31 casos da doença na

.

região. Destes 27 casos envolveram
moradores de Jaraguá do Sul.
Número praticamente igual aos
encontrados no ano passado,
quando entre janeiro e outubro
foram notificados 28 casos de

leptospirose em moradores da
cidade. ,"Em 75% dos casos as

{iessoas com a doença relataram
con ta to com, o rio, Por isso, é

importante que elas aprendam a

se proteger", defendeu o

cumprir a pena em penitenciária e coordenador de Epidemiologia dá
nâo em cárcere da Polícia Federal prefeitura, Fábio Rafael Cizeski.
ou de qualquer outro órgão", A contaminação acontece

explicaZanotto. E acrescenta que, quando a bactéria entra em

'se não houver "s�nsibilidade do contato com a pele ou com
Governo Federal, a alternativa será mucosas.'Amaneira màis fácil de
via judicial". - se proteger e prevenir o contato

Mas, o entendimen'tà do com a urina do rato, Pra evitar a

ministério da Justiça é bem proliferação dos roedores é preciso
diferente. Para o secretário que a população mantenha a casa'
executivo, Luiz Paulo Barreto, "não e o jardim sempre limpos, assim os

há nenhuma ilegalidade nessa ratos não conseguem se reproduzir..
transferência. O Fernandinho Outra coisa importante é evitar o

Beiramar é um preso do Estado e, contato. com ág).la contaminada,
por questões de segurança, de usando luvas, botas de borracha e

inteligência se recomendou a até mesmo óculos de proteção",
retirada dele do Distrito Federal para destacou Cizeski. Para se

outro local da Polícia Federal, onde . reproduzir os ratos precisam
ele possa ficar em segurança, como encontrar alimento, abrigo e água.
aliás ele está agora". Barretoafirmou Acabar com estes fa tores ajuda a

ainda que "a população não precisa diminuir a proliferação dos
se preocupar, houve um reforço da roedores. ''Até mesmo na hora de

segurança com policiais de elite", limpar galinheiros é importante se

concluiu. (Nancy Araújo) R,foteger" confirmou o cOOr

I�

Júlio Garcia está decepcionado

denadoi.

Sintomas
Os sintomas mais freqüentes

são parecidos com os de outras

doenças, como a gripe. Os

principais são: febre, dor de cabeça,
dores pelo corpo, principalmente na,
batata-da-perna, podendo também
ocorrer icterícia (coloração
amarelada da pele e das mucosas).
N as formas mais graves são

nece��ários cuidados especiais,
inclusive internação hospitalar. Se
estes sintomas estiverem aliados ao
contato de até 30 dias antes com a

água de enchente ou esgoto,

procure imediatamente o médico.
A leptospirose é uma doença que
tem cura e o diagnóstico e o .

tratamento precoces são amelhor
solução.

FATOS

•AVigilância
Epidemiológica notificou
31 casos da doença na
região. Destes 27, casos
envolverammoradores de

•

Jaraguá do SuL

•Evitar o contato com

água contaminada, usando
luvas, botas de borracha e

até mesmoóculos de

proteção. '

Estudante tira primei{º''l�gar no
"curso deAutomação Indú�trial

JARAGUÁ 00 SUL - Aos 23 anos

GustavoMartinsConcer já conseguiu
se formar com louvor emEngenharia
deControle eAutomação naUFSC
(Universidade Federal de Santa

Catarina), Mesmo depois de

conquistaro primeiro lugar no curso,
Gustavo não se considera um inteli

gente acima damédia e simestudioso,
"Memateide estudar durante os dias
de semana e aproveitava os sábados e
domingos para descansar e jogar
futebol", confessou .

Gustavo é filho deGilsonConcer;
�ncionário daMalwee, e confessou
que quando criança o grande sonho
era de ser jogador, mas tudo ficou de
lado nabusca de outro sonho: passar .

no vestibular. Quando estava no

segundo ano do segundo grau ele se

mudou pra Florianópolis, anele já
" tinhaalgunsparentes. "Foi uma forma
deme preparar para o vestibular que
é quase tão concorrido quanto
Medicina", comparou.'

Gustavo explicou ainda que

I
mesmoestudandobastante e sabendo IIque.as suas 'u'otas eram boas ele não

1

tinha certeza que seria premiado Icomo omelhor da turma: "Todos oSI
colegas eram muito bons e ai
faculdade é bastante exigente. Corno]
nas demais engenharias a gente I
aprendemuita matemática e física.!
A diferença é que este curso me dál
uma noção das outras engenharias'l
como a mecânica e a elétrica"'1
explicou. Segundo ele as áreas dei

atuação de um engenheiro de!
controle e automação. ind!lstria�
podem seguirpro três caminhos: p�
a informática de automaçãol
controle de processos e a robótica. "Nd

.

começo da faculdade todo mund�
pensa que vai sair fazendo robôs")
admitiu. Daqui pra fr�nte Gustavd
quer é trabalhar. "Já tenho alguma�
coisas em vista, mas nada certo!

Depois que eu conseguir empreg1
quero fazer uma pós ou ummestrado
mais específico na área que-voJ
trabalhar". 1

DIVUlGAÇAo '

Garoto prodígio tira primeiro lugar na Universidade Federal

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de J(!r?t9uá do Sul

FUND-O MUNICIPAL DA SAÚDE
EDITAL

PREGÃO N° 29/2005-

OBJETO: Aquisição de um veículo tipo passeio e um

veículo tipo utilitário, zero quilômetro.
REGIMENTO: Lei Federal1 0.52012002,de 17 de julho
de 2002 e Decreto Municipal �o 4.698/2002, de 03 de
outubro de 2002.
ENTREGA e AI3ERTURA DOS ENVELOPES e

CREDENCIAMENTO: Até às 14:00 horas do dia 28/
10/2005, no endereço abaixo, na Coordenadoria de

Licitações e Contratos.

OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá,
ser obtido no seguinte en.dereço: Rua Walter

Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha,
município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no
endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos

poderão ser obtidos na Divisão de Licitações da
Prefeitura no endereço acima: pelo telefone (47) 372-
8085/ 372-8058;pelo Fax (47) 370-7253 ou ainda pelos
e-mail 's licitacoes@jaraguadosul.com.br ou

contratos@jaraguadosul.com.br

Jaraguá do Sul (SC),'07 de outubro de 2005.

MARCELINO SCHMIDT
, Secretário de Adminis ração
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PANORAMA
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"

','Ontem, por volta d�s 12h30, mais um acidentefoi reqistrado
'na rua Waldemar Grubbaqa via campeã em acidentes de trânsito
no município. O motorista Ralf Baade, que dirigia o veículo placa
LZZ 3455, cortou a frente ,de um ônibus da Viação Canarinho ao

entrar no trevo, vindo da rua Bernardo Dornbusch. O carro ficou
bastante amassado, mas apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Falecimentos
faleceu às 17:30h do dia 16/1 O,a senhora Gerda Klug,com idade

de 84 anos. O velório foi' realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Bela Aliança.
.

Faleceu às 01 :30h do dia 16/1 O,a senhora Hertha Piscke Riederl,
com idade de 76 anos. O velório foi realizado na Barra do Rio Cerro

I e o sepultamento no cemitério Jaraguá 84 ..

faleceu às 05:30 do dia 1.5/1 O,a senhora Rasa Giusti Riboldi,com
fdade de 95 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária de

�ua�amlrim e o sepultamento no cemitério Barra do Rio Cerro I.
o

Comunicado

fAssociação Diabéticos e familiares convidam para
i reunião, Sábado dia 22/10, no Salão Cristo Rei às 15h.

!com o palestrante Dr. Perecles Amadeu Furlani,
1especialista em Odontoperiodontia.
i Associação Agradece.

Amigo da
" .

lnformação:
ij.°a_"'i;

LABORATÓRIO JARAGUAENSE� DE ANÁLISES CLINICAS LTDA.

371 0882

,..
c-:

Colégio Marista
São Luís;

centro de aprendizagem,
de vida e evangelização.

.INSCRiÇÕES A'BERTAS,

para 2006
*****
* *
*****As inscrições para alunos

novos podem ser:. feitas na

secretaria do colégio, pelo
telefone 37'1 0313 ou através
do site www.maristéi

[araqua.com.br nà área de
matrículas on-line.

, lftf,
�
MARÍSTA
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COMO FICA?

Sucessão famillar nas empresas
, ' .' �

é tema de conferência na Unerj :0
ELls BINI

mundo acadêmico e o empresarial,
trazendo para a comunidade as

experiências, exemplos e viv�ri.cias
de empresários no processo
sucessório. Serão abordados

aspectos da cultura organizacional
baseados na gestão familiar, suas
vantagens e desvantagens.

Hoje, participa como

palestrante na aberturadoevento,
o empresário Egon João da Silva
(grupo Weg). Amanhã, os

empresários Décio da Silva (grupo
Weg), Vicente Donini e Giuliano
Donini (Marisol), Die trich
Hufenüssler e Monika
Huferiüssler Conrads (Duas
Rodas) participam de uma mesa-

� Alguns dos

principais empresários
do estado participam
de debates no evento

]ARAGUÁ DO SUL - o Instituto
Cassuli e a Editora da Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá
do Sul) promovem hoje e

f .

amanhã, a partir das 19h, no
C�ntro Empresarial, a conferência
"Negócios, negócios: família à

parte". O objetivo do evento é

buscar a transposição entre o

Donini participa de debate com representantes da Duas Rodas e Weg

)1.CORREIO TV
Coisas de estrela
Funcionários do hotel onde Michael Jackson está·

hospedado em Londres ficaram chocados, quando o pop
star saiu da sua suíte vestido de Mickey Mouse, informou o

Monsters and Critics. Vestido como o rato da Disney, Michael
Jackson foi flagrado por uma camareira, que viu também os

filhos do cantor pulando nas camas, vestidos como as

personagens de Peter Pano Ao ser flagrado, Jackson, 47 anos,

tirou a máscara e explicou que Prince Michael, 8 anos, Paris,
7, e Prince Michael II, 3, estavam se divertindo em uma

"festa à fantasía=A camareira ficou realmente chocada ao

ver Michael :Jackson de Mickey Mousefdísse uma fonte do
hotel. O cantor está hospedado no Dorchester Hotel, em
Londres, onde se cadastrou como Sir William)Marshal,
lendário cavaleiro britânico que viveu há 800 anos.

Substitutos
Fernando Vieira de Mello gravou, piloto do "Jornal da Band: A

Band diz que ele cobrirá as folgas de Carlos Nascimento aos

sábados, revezando-se com Ricardo Boechat.

Bastidores
Devldo à gravação do piloto, na última quinta, surgiram
rumores na Band de que Nascimento estaria trocando a

emissora pela Record. Mas a Record continua negando que
tenha interesse nele.

'Holofotes
Até as amigas de Adriane Galisteu não entendem porque a

loira avisa a imprensa toda vez que arruma namorado, vai
viajar ou termina o relacionamento. "Ela me chamou para

viajar, mas eu não quero que a 'Caras' vá junto'; comentou
uma delas.

'

Brilho literal
, Nova rainha da bateria da Imperatriz, Luciana Gimenez disse

a Carlinhos Barzeullai, que fará sua fantasia, para não

economizar nos cristais Swarovski. Ela quer brilhar, mas não
só �o sentido figurado.

redonda.
A coordenadora geral da

Editora Unerj, Roziliane de

Freitas, destaca que- ao reunir

sucessores e sucedidos de três,

grandes indústrias de Santa
. Catarina, o evento aproxima
acadêmicos, empresários e

comunidade em geral. "Hámuito
existe uma preocupação em tomo

da sucessão das empresas
familiares, uma vez que não

envolve apenas questões jurídicas,
mas também de ordem social,
familiar e pessoal", diz. Na opinião

.

de João Carlos Cassulijúnior, do
Instituto Cassuli, a sucessão das

,

empresas familiares ultrapassa a

simples escolha/eleição do
sucessor na condução do�
negócios. ''A suc�ssãorepresenq'q ,

, não apenas uma herança de um_
-patrimônio, mas sim a herançadl'
responsabilidades e de sócio

obrigatórios", define.
Os ingressos podem ser

adquiridos na Cóordenação d�\
Pós-Graduação da Unerj (BloC<i:Ó
E), ou no local do evento com at,tH
uma hora de antecedência, a�f,
custo de R$ 20,00 para profissíonais-,
e público em geral e de R$ 10,OBq
para estudantes. O ingresso vahO
para os dois dias. Mais informações-,
podem ser obtidas pelos telefones-
(47) 275-821ge.275-8226. (J i

.

Eggon João da Silva faz a palestra de abertura do evento hoje
",

Nuanão
No ar em Alma Gêmea, a atriz Rita Guedes, 33 anos, teria recusado )j.

pela terceira vez um convite para posar nua na revista Playboy, f,

segundo informações da coluna Controle Remoto, do jornal O Globo.

Depois de tantos anos emprestando beleza e sensualidade a tipos
.

dominadores e fatais, a atriz gostaria de fazer personagens que ""

explorassem menos os seus atributos físicos e mais os seus dotes
artísticos.

LumanaTV
Luma de Oliveira negocia um programa com a TV Bandeirantes. A

idéia é pôr a modelo para disputar ibope com Adriane Galisteu e

l.uciana Gimenez.

IIBang Bangll
Mário Prata, autor de "Bang Bang" que está áfastado em licença
médica, acha que a atuação de Fernanda Lima (foto) evoluiti."Ela
estava insegura nas cenas do deserto, que eram as primeiras dela.

Agora a Fernanda está mais solta. É visível a diferença'; disse.
" ,
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ORIENTAÇÃO Projeto Clube do Sorriso atende
.

-

. .

'

400 crianças no João PessoaPrefeitura promove encontro
de defesa civil emeio ambiente

I
, I

escolhado slogan "Para sersorridente:
participe comagente" e da logomarca :
do projeto foi feita com aparticipação 'i
dos alunos. As turmas de 5" a 8" série :
criaram os seus nas aulas de Artes e :
depois foi feita a escolha, através de :
votação. "Cada professor trabalha o :
projeto em sua área", explica a:
diretora. Marinho destacaque é possí- !
vel aparceria entre saúde e educação, :

.

"desde que haja disposição para issO".l
Ontem foram distribuídos aos:

.

-

I

alunos batons com a logomarca do :

'projeto, como ·uma forma de:
incentivar a continuidade da higiene!
bucal das crianças. o tema deverá:
continuar sendo tratado nas aulas, de :
forma que o aluno se tome um elo de:
informação na comunidade. "Os:
resultados doprojetoClubedoSorriso:
têmsidosatisfatórios e sehouveruma:
constância no tema, nos próximos:
anos acabaremos por formar uma:
geração combons hábitos de saúde",'
acreditaMarinho.

}ARAGUÁDOSuL-Desde o inÍcio
do ano está sendo desenvolvido na
Escola Municipal de Ensino
FundamentalMachado de Assis, no
bairroJoãoPessoa, o projeto dehigiene
bucal Clube do Sorriso, que atende
.cercade 400 crianças dopré a8" série.

O dentista John Kennedy
Marinho e a diretora da escola,
Andréia Silveira Camillo, são os

ídealízadores do' projeto, que tem

comoobjetivo conscientizar os alunos
sobre a importância dahigiene bucal,
prevenção e tratamento de cáries.

Para alcançar os resultados esperados,
houve envolvimento de professores,
alunos, pais, direção e orientação
pedagógica da escola e de funcio
nários do posto de saúde do bairro,
quefunciona ao lado daescola e onde
são realizados os tratamentos den
tários. Como projeto, inúmeras ativi
dades pedagógicas relacionadas àhi
gienebucal foramdesenvolvidas pelas
turmas. Até um concurso para

CAROLINA TOMASELLI Na sexta-feira, os grupos de dança
do Colégio Divina Providência se

apresentam apartir das 14 horas, se
guidospelogrupode dançadoProjeto
Cidadãodo Jaraguá 84 e, às 16 horas,
dos grupos de dança e capoeira do
Caad. Já às 20 horas o secretário

executivo do Comdec, Carlos
Alberto Dias, coordenará a mesa

redonda Jaraguá 2010 - Preservar

paramanter a qualidade de vida.
A palestra Primeiros Socorros -

acidentes no lar" apresentada pelo
Corpo de BombeirosVoluntários de
Jaraguá do Sul, abre o encontro no

sábado, a partir das 10 horas. ÀB 11

horas, o capitãoMárcio Luiz Alves,
da Defesa Civil Estadual, fará uma

análise das causas e efeitos do Furacão
"Catarina". Depois de umamacarro
nada promovida pela Apae, às 15
horas o gerente doDepartamento de
Minimização de Desastres da
Secretaria nacional da DefesaCivil,
SérgioJosé Bezerra, abordará a cria

ção e manutenção dos Núcleos de
DefesaCivil. Por último, às 16 horas,
será apresentado um vídeo sobre o

papel daimprensa nas situações de
calamidade pública e emergências.

. Ainda no sábado, durante todo o
dia acontecerão apresentações no

PavilhãoC.Aprimeira, às 9h30, será
de dança do grupo da Apae; às 12

horas, do grupo.húngaroDunántúl; ,

às 12h30, do coral doCírculo Italiano;

às 13 horas, de danças alemãs do
Ceritro Cultural Neue Heimat; às

13h45, 'da fanfarra da Escola
Municipal de Ensino Fundamental
LuizGonzagaAyroso; e às 16 horas,
demonstrações de ginástica aeróbica
pelaAcademia Impulso.

O evento terá acesso gratuito e

haverá ônibus saindo das escolas

publicas a partir das 8 horas. Será

cobradoovalordeR$l,OOparaapas
sagem única - ida e volta -,mediante
cadastramento prévio até o dia 17, na
própriaescola.O retomo estáprevisto
para às 17 horas, nos dois dias. Dias'coordena mesa redonda

I)

�;I Será o primeiro
promovido desde' a

cjiação do Comdec,
no governo anterior

, }ARAGUÁ DO SUL - o Comdec
(Conselho Municipal de Defesa
Civil) e a Prefeitura, através da
Fujama (Fundação Jaraguaense de
Meio Ambiente) promovem, na
pi;iSxim� sexta-feira e sábad�, o
primeiro Encontro Municipal de
Defesa Civil e Meio Ambiente. O
evento será realizado no Parque
Municipal de Eventos a partir das
19h30, quando está prevista a

abertura oficial, noPavilhão R,mas a
partir das 14 horas já estará aberta a

�itação das exposições e apresen-
. táçõesmusicais.

: Nos dois dias do evento haverá

simulaçãode acidentes e resgates pelo
Corpo de BombeirosVoluntários de
J�guádoSul.Também estaráaberta
a visitação aCidadeMirim doTrân

sito, assim como as exposições institu

cíonais daUnerj, Rã-Bugio, Celesc,
Senai, Sesi, Fameg, Bicho da Lama,
Canoagem, RádioEmissão, Fujama,I

Programa Viva Jovem, Ujam,
Jtxército Brasileiro, Acijs e Instituto
ÉducacionalJangada, entre outros.
-""

14 MIL ACIDENTES NATURAIS EM SC

o secretário executivo do Comdec, Carlos Alberto Dias, informou que
levantamento realizado pela Defesa Civil Nacional apontou que 14 mil
acidentes naturais acometeram o Estado nos últimos dez anos. As

estatísticas, segundo ele, podem aumentar, já que Santa Catárina está em

estado de alerta, de diante da possibilidade de ser atingida por outros

fenômenos naturais como furacões, tornados e enchentes. "Até agora
estes acidentes estão centralizados nas regiões oeste e litoral, mas
precisamos estar prevenidos'; disse.
Segundo Dias, o objetivo do encontro é justamente esclarecer sobre a

existência e o funcionamento doComdec,além de"despertar a necessidade
de se realizar um trabalho solidário'í'Muitas Vezes as pessoas não têm

conhecimento sobre o que é efetivamente realizado pelo conselho.

Queremos mostrar que a população pode participar, pode ser um

voluntário'; completou.
Nesse sentido, informou Dias, a administração pretende implantar qrada
tivamente, a partir do próximo ano, o que chamou de Nudecas, pontos de
referên2ia da defesa civil nos bairros para envolver a população. O Comdec

pretende ainda, disse o secretário, instalar uma equipe de plantão para
atuar junto ao Corpo' de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul.

Foram destribuídos botons com logomarca criada pelos alunos

�,{

Pequenos Vencedores estudam cantos biblícos
Imbitubamelhora atendimento

na área da s'aúde.
para igrej a e sim pata toda

comunidade", diz Dilomar.
O grupo recebeu uma homena

gem doDia das Crianças do prefeito
Moacir Bertoldi na terça-feira.
"Devemos investirnas crian-ças para
que nossa sociedade possa ter

esperança'de{uturo", defendeu o

prefeito estimulando a coritinuação
do projeto.A participação dos

Pequenos Vencedores no Auto de
Natal já está confirmada.

�

•

_----.,
DIVULGAÇAo

�- }ARAGUÁ DO SUL - O Grupo
requenos Vencedores, formado por
crianças da Igreja 'Evangélica
Assembléia de Deus, foi criado em
fevereiro de 2000í mas recebeu este
fiome somente em 2003. Hoje, 30
�rianças participam da escola bíblica

� de atividades como canto,

desenho e modelagem, além de
�onhecerem as histórias sobre Jesus.
: . Para comemorar o Dia das

Críanças, o grupo, coordenado por

DilomarCavalheiro eNaaraCava

lheiro, promoveu o eventomusical
"A criança no projeto de Deus". A
principal atração foi Mara Lima; .

uma das mais conhecidas cantoras

evangélicas do país. Mara fez duas
apresentações nos dias 8 e 9 deste '

mês e reuniumais de 3 mil pessoas.
Segundo o coordenador do

grupo, o objetivo do projeto é
.

estimular as crianças a pensarem na

coletividade. "Não trabalhamos só

•

BALANÇO REGIONAL:
Centro Odontológico é uma

das melhorias em saúde
realiZlldas pelo Governo

.J

A área de saúde, na Regional de Laguna, já recebeu R$ 2,3. milhões do Governo.
O investimento garantiu até agora novos equipamentos médico-hospitalares, mutirão
de cirurgias, veículos para o Programa de Saúde Familiar, entre outras melhorias. Em

Imbituba, os recursos possibiluaram a instalação de um Centro Odontológico junto
à SecretariaMunicipal de Saúde. Benefício direto à comunidade da região. É o Governo

.

melhorando o atendimento à saúde dos catarinenses.

Crianças que participam do projeto junto com o casal de coordenadores e a cantora Mara Lima
'. ' 1

/ ,

Próximo sorteio deve pagar R$ 40 milhões
7.860,00 cada. E a quadra saiu para
maisde 15mil pessoas que vão recebei
R$138, 30 cada uma.

O próximo prêmio será sorteado
na quarta-feira.'

chegar _aR$ 40 milhões, segundo a

Caixa Econômica Federal. As
dezenas sorteadas foram: 02 - 07 - 10
� 17 - 22 - 60. Quase trezentas pessoas
acertarama quina e vão receber R$

DA REDAÇÃO - Ninguém
acertou os seis números da: Mega
Sena sorteados sábado à noite em

Blumenau em plenaOktoberfest.O
prêmio do próximo concurso deve

Secnnanade�dodo
Desenvolvimento
Regional em laguna
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Mais de80 mil pessoas na Schützenfest
Eus BINI

� Organizadores já
planejam promover
Festa dos Atiradores
em local maior

]ARAGUÁ00SUL-Mesmo com
a chuva que esteve presente na

maioria dos dias, a17a,edição da
Schützenfest (Festa-do Tiro), que
encerrou no domingo, teve um

público de 83.056 pessoas e foi

sup�ribt ao ano passado, quando
8l:6�2 passaram pelos pavilhões do
párque Municipal de Eventos. O

presidente daAssociação deClubes
de Tiro, entidad� que promove a

, Schützenfest, e, presidente da
Comissão Central Organizadora,
WilsonBruch, acredita que se não

fosse 'omau tempo, opúblicopoderia
ter sido ainda maior. "O evento já
necessita de um localmaior para sua

realização", diz.
Durante os 11 dias de festa foram

consumídos cerca de 50mil litros de
chope e disparados 124.454 tíros,Um
'dos pontos altos todos, os anos é a

coroação das novasMajestades do
Tiro. Nesta edição da: festa foram
coroados, no último sábado, 36 Reis
eRainhas quevão reinar até outubro

_ doano que vem.Os títulos são dados
aos que conseguiram as maiores

pontuações nas competições detiro
que são realizadas 'entre as 20

Sociedade, sempre nomês de agosto.

Venh conhecer atra 'és de u agradável
passeio, as belezas naturais do Arquipélago
das·Graças em São Francisco·do sul/se.

I,

No domingo, milhares de pessoas

prestigiaram o desfile dos Clubes �
Sociedades 'd� Tirb do Vale do
Itapocu ao longo da, rua Walter

Marquardt, onde também teve

distribuição de chope. Entre as

sociedades, a mais numerosa é a

Sociedade Baependi, que tem cerca

de 6.500 integrantes.

Chope e preços cobrados
Este ano, o chope comercializado

na Schützenfest foi o da marca

Colônia, que agradou amaioria dos

participantes. O jovem, [onathan
Steinke achou que a bebida tem

gosto suave e agradável. Amesma

opinião foi compartilhada pelo
dentista José Carlos Tascheck, vice
presidente doDepartamento deTiro
da Sociedade Vieírense, e sua

esposa, a arquiteta ISabelTascheck,
que acrescentou que seria bom se

também fosse comercializado o

chope escuro.O preço cobrado pelo
copocom400rnlfoiR$3,pJ,om€Sl1l0
praticado no ano anterior.

Quem participou da festa teve
várias opções de alimentação, que
iam desde lanches populares, como
cachorro-quente e espetinhos, com
amaioria dos preços variando entre
R$ 2,00 e R$ 5,00, até comidas típicas
alemãs, como o joelho de porco, que
custavam em média R$ 14;00. A
exemplo dos anos anteriores, o box
que mais teve movimento foi o da
batata recheada (feita com

requeijão, queijo e bacon), batizada
de "SchützenKartoffel" e que já se

Os pequenos já participam da festa tradicional da cidade ,

tomou umproduto associado à festa.
Este ano, foram vendidas cerca de
oitomil unidades a um preço de R$
6,50 cada. A estudante Fabiana
Klosowski disse que espera pela festa
para comer a batata. "Não dá pra vir
na Schützenfest e não comer uma
batata recheada, parece que fica
fa1tando alguma coisa", diz.

Nesta edição do evento, o

preço do ingresso nos dias de sema
,

na custou R$ 2,00 e nos finais de
semana, R$ 7,00. A telefonista

Mara Lúcia Stringari achou que
não deveria ser tão, grande a

diferença nos preços. "Acho que
R$ 5,00 no fim de semana estaria
bem pago", defende. Já o instrutor
de auto-escola, Luciano Gabar

díní, achou que os preços estavam
acessíveis se compatados aos valores
cobrados em outros eventos, como
nos bailes dos Centros de Tradições
Gaúchas. "Um baile em CTO
dificilmente custa menos que R$
15,00", compara,

FOTOS RAPHAEL GONTHER

A Rainha da �cützenfest, Camila de Lima, brilhou no desfile
r

IMPORTADORA
DE:' VINHI:IS

Vinhos cutrivados em família

arujo
migo

MARUJO AMIGO PESCA OCEÂNICA E TURISMO lTDA.
, Rua Macapá, 1332 Enseada
São Francisco do Sul SC 89240

Fone: 55·47·449.0875
Fax: 55·47·449.1525
CeI. 55·47 ..9146.3986

marujoamigo@ilhanet.com.br
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OxO
Juventus e Joinville não

saíram do zero no clássico de

domingo no Estádio João
Marcatto. Para conseguir a
vaga para a final do returno,
o tricolor jaraguaense terá

que vencer fota de casa, no

.próximo sábado. O destaque
.
negativo foi a confusão que

começou no final do jogo,
quando as duas torcidas

inid�;�m·'�m-;-brig��A
. "'�"

Polícia Militar teve que usar .

bombas de efeito moral e
spray de pimenta para
conter os ânimos dos
torcedores. Atitude esta
criticada pela diretoria do
Juventus, que disse que a

PM " "d .da"esta esprepara ra para".
, trabalhar em grandes
eventos. Do outro lado, os
policiais se defenderam,
dizendo que usaram dos
recursos que tinham para

que a confusão não se
'

tornasse maior do que já
estava.

As meninas do basquete infantil
. conquistaram o título es�adJjal
d� maneira incoJ;\t�stáy�h,

31 CATARINENSE: EMPATE NO CLÁSSICO

JASC:

Definidas as

chaves para
os 450 Jogos
Abertos de SC

... AMRADIO 1010

-IAQÁGUÁ

EQUILíBRIO:

Vitória empata
fora de casa e

'continua líder
da 1 a Divisão

Com o empate em Ixl com o Cruz de Malta e a derrota de 2x1.
do Botafogo�ara o Flamengo, o VitÓria abriu cinco pontos de

vantagem na liderança do Campeonato Jaraguaense da 1ª Divisão '"

.

contra.o alvinegro da Barra do Ri0 Cerro. Na Segundona, o
destaque foi a derrota do Rio Cerro, que, fora de casa, perdeu a

invencibilidade para o Atlético e deixou o adversário encostar na

briga pela liderança.

.Assesssorla d� Viagens,

3'70.0101:'
'.:ij, ,.' -I' ",'C,

Fone/Fax: (47) 370.4714
Fone: (47) 372.1070

cosmos@cosmos.com.br
www.cosrnos.corn.br

"',

"iIi"- Ii,' � '",.",.- '" "'
.. ,' _",". " 'JI""#',/!! ' info@solsports.com.br
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�� FÓRMULA 1
A próxima temporada do'Mundial de Fórmula 1 terá novamente
19 etapas e começará a ser disputada em 12 de março, com o

Grande Prêmio do Bahrein, e terminará em 5 de novembro em

Interlagos.

�� VÔLEI
No próximo dia 13 de novembro,jogadores e comissão técnica
da Seleção Masculina de vôlei vão se reunir em Trento, na Itália,
onde irão se preparar para a Copa dos Campeões.

�� HIPISMO
Com o tempo de 29s64 e sem faltas em seu percurso
durante o Grande Prêmio de Las Vegas, disputado no

domingo, nos EUA, o brasileiro Rodrigo Pessoa e o cavalo
Baloubet du Rouet ficaram com o título da competição.

CORREIO DO POVO:::
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T RESULTADOS

PRÓXIMOS JOGOS
T�' AMAN'HÃ
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20h30 Juventude x Figueirense
"Z1fí5Õ"'P�ysanduxCruzeiro;'--"'"
··zl·fifif·"·Ponte·PretaxSâo'PauTéi-····

T SEXTA-FEIRA

T SÁBADO
J6h .

�Atl��içQ:�R �..Ãf@lºo:rv1('L
16h Fortaleza x Palmeiras

·:U�-:�···.�t��i�i�:-�ii�6�.·-·······
..

·18hl0 Juv

T CLASSifiCAÇÃO DO, RETURI\IO

PONTOS

170
180
190 *
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T RESULTADOS

T CLAS�IFICAÇÃO GRUPO A

T CLASSIFICAÇÃO GRUPO B

PONTOS'
1.� L.��.�,!i�o " "

-

l,:'
"-, r ---ç-

� Na Segundona, o Rio
Cerro perdeu a

invencibilidade; mas
manteve a liderança

JARAGUÁ;DO SUL
Das quatro competições em
andamento promovidas
pela Liga Jaraguaense de
Futebol (Primeirona e

Segundona nas categorias'
aspirantes e titulares) a

única equipe ainda invicta

é o Vitória. No fim-de
semana a equipe empato�
com o Cruz de Malta. e
manteve a liderança da
Primeira Divisão com 25

pontos, A segunda
colocação é do Botafogo,
que perdeu para o

Flamengo e manteve os 20 '

. porcausa domau tempo. Ponte Preta por 3xl, com
pontos. Com a vitória, o

A Segundona começou no gols' de Jack, Leandro e
rubro-negro manteve a
" . , sábado, com uma partida Valdecin Emerson marcou
terceira colocação, mas

atrasada, onde o Guarani para os alvinegros. E o Rio
'agoracom IS'pontos.

venceu a Ponte Preta fora Cerro, jogando fora de
O Flamengo fez 2x 1 no de casa por 4x2 com gols de c a s a, p e r .d e u a
Botafogo, em casa, com

gols de Dino e Adilson.. Edson (2), Nilton e Ditmar, ' invencibilidade para 6
V i 1 s o n e E m e r s o n .Atlético por lxO, com golMarcelinho descontou
marcaram para a Ponte. No de Damázio, de falta.

para o alvinegro. No Rio da
domingo, o Guarani jogou A S P IRAN T E S A

Luz, Machado fez o gol do
Cruz de Malta e Gustavo o

novamente e aplicou mais liderança da Primeira
uma goleada: 5x2 sobre o Divisão nos Aspirantes édo Vitória no empate em

lxl. O Caramuru venceu
Garibaldi,· com gols de do Botafogo, com 23

•. Ditmar (2), Edson (2) e pontos, que derrotou ode virada o Tupy, em
Ezequiel, com Moacir e Flamengo por 2xO fora de

Schroder, por 2xl, com dois
Lodemar descontando para casa. Com 19 pontos, vemgols de Serginho. Luizinho
os visitantes. O Rio Molha o Tupy logo atrás, que no

marcou para o time da casa.
consegUiu a primeira dom in z o derroto. u oA partida entre .Caxias e '1

[oão Pessoa foi cancelada
vitória da competição, ao Caramuru por lxO. A
der�otar' fora de casa a terceira colocação (com,

No Bairro Garibaldi, o Flamengo bateu o Botafogo por 2x1 e deixou Ó alvinegro ainda mais longe do líder Vitória, que abriu cinco pontos de
vantagem r

CONGRESSO: REUNIÃO EM CHAPECÓ

T CLASSIFICAÇÃO PRINCIPAL
1° Divisão

'

"poNtosll

60 Gi:lxias_.
70 GªÓlJÍ111I\_!'
80 Tupy

dois jogos a menos) {'do
João Pessoa, que tem 17

. pontos. Completando a

rodada, o Cruz de Malta fez
2xO noVitória.
Na Segundona, a Ponte
Preta vencéu o Guarani

por 2x 1 no sábado e

continua na liderança com,
18 pontos. Mas no

domingo o alvinegro

.

perdeu a primeira partida
na competição, por4xl
para o Rio Molha. O
segundo lugaré do Rio
Cerro, com 16, que fez
4x2 no Atlético. O
Guarani fez lxO no

Garibaldi, no domingo, e
está em terceiro lugar com
15 pontos.da grupo e o

melhor quarto colocado.

Abertos de Santa
Catarina. Além dos
técnicos -e dirigentes
estive

....

ram presentes
Luciane Stobe, diretora
geral da Secretaria' de
Desenvolvimento
Regional o diretor geral
da Fesporte, João
Ghizoni, o presidente da
CCO, Ivan Agnoletto,
representando o prefeito

de Cb a p e c
ó

," João
Rodrigues e autoridades
da região. A

coordenação do
congresso foi da área
técnica da Fesporte,
através do diretor de

desporto de rendimento,
Marcelo Melo, e do

gerente Osvaldo
J -u .n k I a' u .

s. A s

modalidades individuais

Definidas as chaves dos Jogos Abertos de Santa Catarina
Da Redação ..

Representantes dê 48
dos 92 municípios
inscritos participaram,
no Clube Recreativo

Chapecoense, em

Chapecó, do Congresso
Técnico que definiu as

chaves das modalidades
coletivas, . tênis de mesa

e tênis de campo para a

45ª edição. dos' Jogos

co m o a tl e tis mo,
natação, ciclismo,
ginástica olímpica e

ginástica rítmica, judô,
caratê, remo, triatlon,.
tiro, tênis' de mesa

(dupla e, individual) e

xadrez, terão seus

congressos técnicos

específicos na véspera
de cada competição.
Os Jogos Abertos deste

ano serão realizados em

Chapecó de 3 a' 12 de
novembro com a

disputa de 23
mod�lidades e 37
troféus. O tênis

feminino estará ausente

da competição por não
.

ter alcançado o número
mínimo de oito

inscrições como exige o

regulamento.
• CORREIO DO POVO
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CATARIN�NSE: EMPATE FRUSTRANTE

Juventusterá que buscar o resultado
fora de casa no sábado para ir à final
� Tumulto generalizado
no fim do jogo foi o
destaque negativo do
clássico de domingo

JARAGUÁ DO SUL -

D�pois de empatar em OxO com

o joinville, o Juventus agora terá,
qfe buscar o resultado fora de
casa para chegar às finais do
returno do Campeonato
Catarinense da Série A2.
Mesmo jogando me-lhor;' o

t rico lor j araguaense não

conseguiu marcar e teve que se
I

contentar com o resultado sem

gols. A partida decisiva será no

próximo sábado; às 16h, na

Arena de Joinville.
Com o gramado prejudicado

por causa do mau tempo, o [u
ventus teve dificuldades para
criar .no começo do jogo, e só

levava perigo em bolas paradas.
Mas o domínio do tricolor jara
guaense durante toda a partida
foi maior. No primeiro lance de

perigo, aos 12 minutos, Bill cru
zou na área e, no rebate da zaga,
Paulo Rossi jogou para fora.
Cinco minutos depois, numa das
raras 'jogadas ofensivas do

Joinville no primeiro tempo,
Alessandro chutou de fora da
ár.ea e Adilson defendeu em dois

tempos. A melhor chance que o

tricolor teve para abrir o placar
foi aos 29 minutos, mas o goleiro

Carlos Rogério (com a bola) foi o responsável pela principal chance do Juventus no j?go contra o Joinville,
mas a bola cabeceada por ele acabou no travessão

Gilberto pegou a falta cobrada

por Renato Tilão. '

O segundo tempo não foi
muito diferente do primeiro. O
Juventus foi para cima 'desde o

início e, com dois minutos,
Paulo Rossi chutou da entrada
da área para fora. A melhor
chance do jogo foi aos 25 mi

nutos, quando Roni cruzou para
área e Carlos Rogério cabeceou
no travessão'. "O' resultado foi
bom e mostrou que podemos
partir para cima do [oinville €

vencer para conquistar a vaga",

o JOGO EM DETALHES

� DESEMPENHO
Adilson Pouco exigido durante o jogo, e quando foi,
correspondeu (7).
Pereira Correu e criou boas jogadas pela direita.Na metade do
segundo tempo, foi para o ataque (7).
Acássio Atuação discreta, mas sem comprometer. Errou em

algumas bolas, mas, por cáusa do gramado prejudicado pela
chuva (6,5).
Renato Tilão Firme na defesa e ainda levou perigo em bolas
paradas (7,5). ,

Grisley Um dos melhores em campo. Correu muito pela
esquerda, criando ótimas chances de gol e ainda com boas

jogadas de habilidade (8,5).
.Djalrno Entrou nofinal do jogo (sem nota).
Dega Mais urna vez, levou perigo ao gol adversário e foi bem \

também na marcação (7).
'

Carlos Rogério Atuação discreta, mas foi responsável pela
principal chance de gol no segundo tempo, quando cabeceou
na trave (7).
Fábio Lopes Ao lado de Grisley foi um dos melhores em

campo. Marcou bem e se destacou por fazer pouquíssimas
faltas (8,5).
Paulo Rossi Não repetiu as boas atuações de outras partidas e

acabou saindo contundido (6).
Wagner Entrou quase no final do segundo tempotsem nota).
Roni Como a bola não chegava na área, tentou buscar o jogo e,

mais uma vez.pecou por não chutar ao go[(6).
.

Bill ,Foi bem na partida e levou perigo em bolas paradas e
chutes de lonqa distância (8).
Joni Entrou aos 23minutos do segundo tempo (sem nota).

� RESUMO DO, JOGO
,

Juventus: Adilson, Pereira, Acássio, Renato tilão e Grisley
(Djalmo); Dega, Carlos Rogério, Fábio Lopes e Paulo Rossi

(Wagner), Roni e Bill (Joni).Técnico Itamar Schüller.
'

Joinville: Gilberto, Alex (Marcos Paulo), Rodrigão, Leandro
Souza e Alessandro; Elizeu,Ceará (Serginho)"Fantick e Marcelo
Silva (Felipi); Flávio Guilherme e Vaguinho. Técnico Vágner
Benazzi.

'

Cartões Amarelos: Pereira e Acássio (Juventus); Fantick e Alex
(Jec):
Arbitrage�: Paulo Henrique de Godoy Bezerra, auxiliado por
Vayran da Silva Rosa e Alcides Zawaski Pazetto.
Local: EstádioJoão Marcatto (Jaraguá do Sul)

disse o técnico Itamar Schüller.
TUMULTO No final do

jogo, parte da torcida organizada
União Tricolor, do [oinville, en
trou em confronto com tor

cedores do Juventus. A pan-
'

cadaria começou na arqui
bancada onde estava a torcida

j araguaense e logo, se estendeu
próximo ao portão de ace�so
lateral. A Polícia Militar tentou
conter os mais exaltados com

spray de pimenta. Mas o

tumulto 'maior foi depois do
término do jogo. Enquanto al

guns torcedores aguardavam a

saída do pessoal dó Joinville, a

PM soltou três bombas de efeito
moral, provocando uma correria
generalizada para os portões de
saída.

,

O presidente do Juventus, Lia
Tironi; culpou parte da torcida
do Joinville. "Eles não deveriam
ter saído do local que é des
tinado a eles pra arrumar con-

'

fusão' com nossos' torcedor�s".
Ele também criticou a ação da
Polícia Militar. "Dá para per
ceber que a PM não está pre-

.parada para cobrir grandes
eventos em Jaraguá do Sul. Se o

estádio estivesse cheio, a coisa

poderia ser pior", disse ainda o

presidente.
O major Amarildo de Assis

Alves disse que a Polícia Militar
fez o que está dentro das di
retrizes da instituição. "Que
remos deixar claro que não fo
mos nem quem começou a briga.
Tudo começou embaixo das ar

quibancadas, perto do bar. Uma
mulher .alcoolizada da tor-cida
do Joinville proferiu pala-vras de
baixo calão para os tor-cedores
do [uventus, querevi-daram e a

briga começou", expli-cou. Ele
também falou que três policiais
saíram feridos do confronto.
Sobre .o uso das, bombas de

efeito moral e spray de pimenta,
o major disse que a PM teve que
usar pára dispersar o tumulto.
"Tanto que depois que jogamos
as bombas, o tumulto acabou.
Este tipo de equipamento é

permitido sim e não causa

nenhum danopara as pessoas".
Alves também falo� sobre as

críticas da diretoria do Juventus.
"Não adianta querer achar cul

pado agora porque não vai re

solver o problema. Quando per
dimos cordões para fazer o iso

'lamento, não somos atendidos.
.Se isso acontecer da próxima
vez,' a Polícia Militar não vai

mais trabalhar", disse omajor.

I FITNESS CENTER I
o�@��
o��

AV. MAL DEODORO, 890 • SALA 3
CENTRO· (PRÓX. HOSPITAL SÃO JOSÉ)

t:27S�QaSI

• LINHA DE FUNDO
Julimar Pivatto

Faltou o gol
O Juventus fez uma das melhores partidas do ano no domingo
contra o Joinville, mas pecou por não fazer o gol. Não adianta
voltar a bater na tecla que o ataque vem sendo ineficiente, porque
todo mundo está cansado de saber. Pelo menos o time criou mais
chances no domingo, aproveitando o campo molhado e tentando
chutes de longa distância.Já o Jec apenas se preocupou em se ,

defender e não levou muito perigo para o gol de Adilson. Detalhe
para o rigor excessivo do árbitro Paulo Henrique de Godoy ,

'.

Bezerra, que insistia, em todo lateral, que fosse cobrado do local
de onde a bola saiu, às vezes mandando o jogador voltar apenas
um metro.

-

. César Junkes

Sub-20
A equipe de futsal sub-20 daMalwee/FME também competiu pelo
Estadual neste fim-de-semana, em Florianópolis. A equipe do
técnico Renato Vieira venceu os três jogosque disputou: 2xl
Hering/Blumenau;-3x,1 Colegial e 14x2 Lages. O returno desta fase
está marcado para os dias 11 e 12 de novembro, em Jaraguá do
Sul, mas deve ser adiado em virtude dos Jogos Abertos de Santa
Catarina. Segundo o treinador, a intenção do timeé manter a boa

campanha e terminar entre os líderes para trazer a decisão para
Jaraguá do Sul.A base do time é a que conquistou os Joguinhos
Abertos em São Bento do Sul.

Bolão
Aequipe do Clube Atlético
Baependltermlnou em quinto
lugar na etapa da Copa Norte
de Bolão 23 masculino. Por
três pinos, o time não ficou
com o sequndo lugar geral,o •

que foi considerado "falta de

sortélpelo técnico Antônio
Torizani Filho. A competição
.foi disputada em Rio Negrinho
I
e teve como campeã a equipe
do Clube 23 de Setembro, de
São Bento do SUl, seguido da
Sociedade Operária, de
Canoinhas, e da Sociedade
Musical, da cidade sede. Os
atletas que representaram
Jaraguá do Sul na competição
foram: Antônlo.Ivornlr, Odair,
Darci, Osvino, Cristiano,
Adenor, Valdir,Tonico, Michael,
Pereira, Levino, Andréas e

Wilson.

Bicicross
A equipe jaraguaense
conquistou a 4" � última etàpa
da Copa Duas Rodas de
Bicicross, que aconteceu neste

fim-de-semana em Jaraquá do
Sul. Participaram da competição
160 pilotos de 12 cidades de
Santa Catarina. Os jaraguaenses

, conquistaram dez títulos: ,-,

Vinícius da Silva (boys 6 anos),
Leonardo Spreddman (boys 9
anos),Guilherme Bourscheidt

(boys-l Z anos e cruizer 12 anos),
Guilherme Getelina (boys 13

,anos), Fabio Prieb.er (expert
19/24), Gabriela Bourscheidt

(girls 9/1 O anos),Marcos Alves
(cruizer 30/34 anos),Valdir
Spreddman (cruizer 35/39 anos)"
Sebastião da Rosa (cruizer 40/44
anos), Dorival Gruetzmacher
(cruizer 50+) e EduardoWalz
(aro 26).

Proposta
O Ministério Público de São
Paulo vai propor à Federaçãà
Paulista de Futebol uma
medida.para tentar diminuir a
violência 'nos clássicos em São

Paulo, O MP quer que o'
torcedor visitante seja
proibido de usar a camisa do
seu time. A outra idéia é barra
a entrada das torcidas
organizadas nos estádios em
dias de grandes jogos. Em
entrevista à Rádio Globo, o
promotor público Fernando

Capez disse que a intenção é
aconselhar os torcedores que
evitem de usar a camisa do
time nos estádios. Pode não
ser a melhor solução, mas já é
um começo para tentar
diminuir a violência ..

Futsal de base
Duas equipes de Jaraguá do Sul
tiveram rodada do Estadual de
Futsal no fim-de-semana.

Jogando em casa, a

Aurora/ICej/FME Sub-13 venceu

duas partidas e perdeu uma,

conquistando a vaga para a 5"
fase. As vitórias foram de 8x5
sobre SãoMiguel d'Oeste e 6x5
sobre Lages e a derrota foi por
8x3 para Caçador. Em Cha'pecó,
a categoria Sub-l l , o time

jaraguaense conquistou apenas
uma vitória em três jogos, mas
tem chances de se classificar no
'returno, pois três equipe estão

empatadas com três pontos.
Nos critérios de desempate, os
jaraguaenses ainda levam a

melhor por terem menor
número de gols sofridos.

,Violência
o fim-de-semana foi trágico no Brasileirão. No clássico entre
,Corinthians e Palmeiras duas pessoas morreram em confrontos
entre as torci�as. O prirnelro foi o palmeirense Diogo Lima Borges,
de 23 anos, foi baleado no abdome e não resistiu. Na Zona Sul de
São Paulo, depois de Uma briga generalizada, o corintiano '

Wellington Martins levou um tiro na cabeça e morreu na noite de
domingo. Ontem,mais uma tragédia para aumentar ainda mais a

pre.oc�pação dos governantes com a questão da segurança. Em
Campinas o torcedor da Ponte Preta, Anderson Tomaz,levou uma

paulada na cabeça e não resistiu. O confronto aconteceu na

distribuição dos ingressos para a partida contra o São Paulo.
lamentável. '
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�� BASQUETE
O pivô Jason Collier.do Atlanta Hawks,morreu na manhã
de sábadoem Atlanta, nos Estados Unidos. A causa da
morte não foi revelada, mas as suspeitas apontam para

.

um ataque cardíaco.O jogador tinha 28 anos.
.

��VÔLEI DE PRAIA
OS brasileiros Emanuel e Ricardo derrotam os argentinos
Baracetti e Conde,dupla campeã do Circuito Mundial em'
2002, e conquistaram ,o torneio de Buenos Aires de vôlei
de praia.

�� TÊNIS
O suíço Roger Federermanteve a liderança isolada na Corrida dos

Campeões da ATP divulgada nesta segunda-feira, com 1.245

pontos. A lista .apresentou poucas mudanças nos primeiros
postos.

emoção diante da torcida e .'
dos pais. A capitã, Juliana
Sasse, além de erguer o tro
féu de campeã, também foi

premiada como cestinha da

competição, com 300 pon
tos em 15 jogos. Para pre
miar a participação dos pais,
foram eles os responsáveis
pelas entregas das meda
lhas. "Jogar em casa e com

apoio da família foi muito

importante para o time, que
não se'abateu por nenhum
instante e conquistou o

título", disse aindaVivian.
As . atletas campeãs são:

Bárbara Luísa Rodrigues,
Janaína Brotzke, Jaqueline

.

Effting, Jéssica Aparecida
Ramos, [éssica Daiane

Urban, [éssica Drehmer,
Juliana Pedri Sasse, Laís

Freiberger, Leila Freiberger,
Luiza Schmõckel Chiodini,
Manuella Cristina Tavares,
Marcela Silva, Mavara
Luciane Uller e Nathália
Milanez Suzigan, todas
formadas nos 16 Pólos da

.

modalidade mantidos pela
FME, WEG e Associação
Jaraguaense de Basque
tebol.

... Time da técnica Vivian
. Campos terminou com

�15 vitórias em 15 jogos

JARAGUÁ DO SUL

"Quando começamos os

treinos no início do ano não
sabia que iríamos tão longe,
mas o título foi merecido".
E os números comprovam o

que disse a técnica Vivian

Campos. A equipeda Jan- .

gada!FME .conquistou, no

domingo . de manhã' no
'Artur 'Muller, 'o título do .

• f 'f\. o,,: .

Oàt:hpêonáto 'Estadual de.
B�;quete Infantil" Femini
no, confirmando a melhor
campanha

.

da competição:
15 vitórias em 15 jogos, me
lhor ataque, melhor defesa
e ii cestinha da competição.
A final aconteceu domin

go de manhã, quando as

[araguaenses venceram o

Potencial, de Brusque, por
64x33. O jogo começou
equllibrado e. a equipe
Jangada!FME· terminou o

primeiro quarto apenas um

ponto � frente (17xI6). A
vantagem começou,fi se de
senhar no segundo quarto,

quando as meninas abriram
23 pontos de vantagem em

dez minutos. A partir de
então foi só segurar aplacar
e partir para a 'comemo

ração.
A festa começou dentro

de quadra e muitas' atletas
não conseguiram conter a

TíTULO: JARAGUÁ DO SUL NO PÓDIO

Basquete infantil feminino
vence 'o estadual em casa

I
A cap�tã Juliana sassé(a frente) comanda a volta olímpica depois do título conquistado pela equipe jaraquaense no dom.ingo de

,

manha Contra Brusque .' ."
.

,

•

DESTAQUE:ATLETISMO EM CURITIBA

Equipejaraguaensê conquista 14 medalhas
� Os atletas foram convidados a participar da

.

competição de atletismo em Curitiba

J�GUÁDO SUL, A equipe ganhadora das provas
equipe .1\pa/FME/Malwee de revezamento 4x100m e

conquistou 14 medalhas no 4x400m, ao lado de Sally
Campeonato Paranaense de Mayara Siewerdt, Janaína
Atletismo Adulto, que acon-. Costa e .Angélica Frenzel. As
teceu no último fim-de- outras quimo, medalhas de
Semana em Curitiba (PR). Os 'ouro vieram com Sally (100m
jaraguaenses participaram rasos), Fabrício Ianegitz'
como. convidados e aprovei- (arremesso de peso e lança
taram a competição para trei- menta de disco) e Juliano Re
nar para os [ogos Abertos de niert (SOOm rasos). ,

Santa Catarina, que atonte- Já as medalhas de prata .

cem no início de novembro foram conquistadas por [a
em Chapecó. Das 14 meda- naína (400m e SOOm rasos) e

lhas, oito foram de ouro,' três por Verônica -Pacciello (salto
deprata e três de bronze.

'

com vara), enquanto que
.

O destaque de Jaraguá do Diego Ricardo'Peiter (100m e

Sul foi Miriely Cristhina dos 200m rasos) e a equipe do
, Santos, 'que venceu nos 100m revezamento 4x100m (Diego,

com barreiras e no salto com Juliano, Mauro Berlim Jr. e

vara, além de ter integrado a Luciano Moser) obtiveram

. .

bronze,Também integraram a.

delegação jaraguaense, os

atletas Marcelo Zimny,
Edmilson Soares da Silva,
Alexandre de Oliveira e

Kamila Glowatski.
De acordo com o coorde

nador de atletismo da Fun

dação Municipal de Esportes,
Adriano Moras, o desempe
nho dos atletas foi satisfatório
e o evento serviu para uma

avaliação das condições de
competição do grupo, sendo
constatada a necessidade de

algumas retificações no posi
cionamento dos atletas' dos
revezamentos.' "Os resultados
obtidos demonstram que a

equipe tem qualidade e, em
.

nossa avaliação, acreditamos
nas possibilidades de pódio e

de um número expressivo de
medalhas".

. Diego Peiter e Juliano Reniert ficaram a medalha de bronze com a equipe do revezamento 4xl OOm,
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R'�' (Ptàf. Waldemar Grubb�, '4385
Jaraguá do sul/se

CONCRERIO,
Atefatos de Cimento

Representante Autorizado: Silver Serviços Ltda

.RODOSEN�
CONSÓRCIO

* MAIS cha�ce: (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 dia).conforme
regulamento.

* 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 últlmastôü) parcelas sem

taxa deadministração e sem seguro)

1 a PARCELA PARA

10/11/05
* MAIS,MAIS, MAIS: (confira mais com o

seu Representante). '

_
.

'Rua: João JanuárioAyroso, 80· sala 03· Jaraguá Esquerdo- JUNTO AO CONSÓRCIO UNIÃO

(47) 376-1917

FONES (47) 371·8153/9936·1304/9122·6233

e-mail: concrerjo@tpa.com.br
Rua BertlÍa Weege, 1275 - Barra do Rio Cerro

Transteb
Transportes e Terraplenagem ltefa.

�

Serviços de Retro Escavadeira
Trator de Esteira - Caminhão
�Rua Major reíra, 258 .'

Vila Lalau- Jarágua.do Sul se

9926-2580Fone 'e Fax: (47) 275-1858

Representações Ltda

casas'

�
�
1ií
ª
.8
�
Q)

�
ro
a.
<n
'ro
c
Q)
a.
co

APARTAMENTO �.

�.. ,�'
\ ,

FINANCIAMENTO

.JUNTO A CAIXA

ECONÔMICA
'FEDERAL

JARAGUA DO SUL· se Email: casas@layoút.arq.br
Rua dos Imigrantes,500 si 31 - Bairro Rau - - Fone: 047 370-6103 Ramal 31.hnplanlandc selo de'quatidade-

Tr: 370-0783-.

NOVA BRASíLIA

Tr: 370-8070
9979-9188

SÃO LUIZ - Aluga-se,
kitinet. R$ 25Ó,00. Tr:

,ITAPOÁ - Vende-se, c/ 9176-1102.
'

180m2 à 30ní da praia. ou.
troca-se P'll Jguá. Tr:

.

275-6858, _•• I
CHACARÁ - Vende-se, c/
água, luz e escritura. R$
29.000,00. Tr: 9163-

PROCURA-SE - PI alugar BARRA - Ven.de-se,. 7000.
do dia 27/12 à 02/01. na
praia. Tr: 9975:0344.

BAENPENDI - Dividi-se.
Tr: 273-5833 (àtarde). Tr: (47) 37&-3&9& Tr: (47) 375-0183
EDF. JGUÁ. - Vende-se. 99&2�0902 com Osmair

1
IMÓVEIS

sÃO FCD. DO SUL -

Vende-se, ou troca-se

por Jguá. Tr: 275-2130
ou 9137 ·3648.

-

15x30m, c/ meia água.
R$ 18.000,00. Tr: 275·
6193.

VENDE ....SE
CASA ALV_Procura-se,

.

pessoa p/
dividir. R$ 125,00. Tr: SÃO FCO. - Vende-se. R$

. 9141-2355 (manhã), 1.500,00. + prestações.
Tr: 376-0873.

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

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

I

VENDE-SE
CASA NA BARRA

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

. . ,

Oportunidade de material, C/laje, 120m2,
3 qtos, garagem pi 2 carros,

churrasqueira, murada 2km, próx. da
Maco!. R$ 42.000,00 a vista.

. \.

ALUGA-SE
QUITINETES.
E QUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diár.io.
Próximo WEG

370-3561 �/ proprietário

CORRETOR DE IMÓVEIS
Roberson Ricardo Wolf

CRECI7402

, AMIZADE.- Casa nova c/75,00m2, 3
quartos. R$ 82.000,00
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VENDE-SE - � i
�nS�T;:u�:n CAD I!EAÇUCAR r e ven d a

·

com 12.000m2, 11fT tadO'P
.

(47) 273-0888 - Jaraguá do Sul - se - Em frente ao Bradesco
nascente de água corrente. r j

. �"I
Valor a combinar.

r.-r: 9909�7574
\' f

•

cf Valde.

Tr: 370-0303 (47) 275-3351
horário comercial

Venda de filhotes
Poodle
80xer

Dachshund (Cofap1
,Lhasa Apso
Yorkshire· .

Pinscher
Hamster

VE
Móveis para loja de roupas, 35 araras

(expositor centrai), 30 cremalheiras, 30
réguas, 250 cabideiros, 3 bancas, 5000

cabides. Todo material é usado mas em ótimo
estado de conservação, na corbranca,

Rua João Planincheck, 1820 - Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul

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

Telhas Esmaltadas

Telha Portuguesa
Telha Romana
Telha Americana
Telha Plan ,"-

Meia Telha
Cumeeira

Ponteira(Pata de leão)
Venda Direto de Fábrica

Fone: (48)3655-0101
Br 101 Km 362,Morro Grande - Sangão se

www.cemisil.com:br e-mail vendas@)"cemisil.com.br

.Racks para distribuição
de redes

telefonia e segurança

3.71-7007'

Deixe seu, filho' feliz�
Deixe ele escolher o que é melhor�·
da eríança erece um TI II

Estes celulares por apenas

R$ 99,00 ou 1 + 9 de R$ 9,90
l

Nos planos conta fixaTIM Light ou TIM Brasil

.Mesa operadora PC XE e :
* Monitoração estado do: -

ramais e troncos
* Bilhetagem de ligaçõe�

* Controle de ligações atra'llv;:'
. de gráficos com dados por setor,

ramal ou por contá.
.

* ldeutiflcador de chamadas
* Programações PABX

o que querqui você
·possafazer 'ou sOll.ltar
que, pode" comece-o.
A ousadia é ge'lial,
mágica epoderosa.

.

Comecejál
Telefones Fone operador para televendas

çONECr,.�I;DADIiTe,ROFISSlpNAL PARA APLICAÇÕES EMPRESARIAIS

A me1lz.or opçãopara sua elllPresa, escritório e residê'lcia.
Produtos e serviçospara felej'o'lia, redes de i'lformâtica, .

segura'lça eletrôlJica e automação de coqdomÍ'lios.
.

Conector 71000

Representante autorizado

CENTRAIS TELEFÔNICAS
(PABX) E PERIFÉRICOS

PABX XT 42 E Xt72 Terminal TCID

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

CENTRAL DE ALARME VIDEO INTERFONE

MONITORAMENTO
DE IMAGEM CFTV
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Tempra 2.0 4p completo R$ 9.500,00
Sa�tana CLS 1.8 4p trio eletr. ' 1996 R$ 14.800,00
Scenic RT 16V 1.6 completo 2000 R$ 27.500,00 Troca· Vende - Financia
�alio EDX 1.0 4p Idt, trava 1996 R$ 11.800,00Celta 1.4 1& único dono vermelha 2004
Logus CL 1.8 dt, rll 1994 R$ 9.50�,OO Fone/Fax: (47) 370-2010/ 370-4750Palio Fire p único dono branco 2003

Astra Sedan 1.8 completo p�ata 2002 Kadett GL 1.8 trv, vidro, Idt 1997 branco R$ 11.500,00
Zatira CD único dono cinza 2002 Vectra GLS 2.0 4p completo + gnv 1997 branco R$ 23.500,00 VectraFlex bege 2005 R$ 48.000,00. Uno Mille Fire único dono branca 2002
Palio Fire EX?

' bege 2002 Chevy Camping 1.6 1993 branco R$ 6.500,00 VectraGLS azul 2000 R$ 29.300,00
Scenic.RXE 2. completo 8V prata 2001 Renaul! 19 RT 1.8 4p completo 1995 vermelho R$ 9.800,00 CorsaSedan cinza 2001 R$18.000,OOCelta 1.0 2� prata 2001

1990 azul R$ 6.500,00 Corsa4p azul 1998 R$13.800,OOGol GIII dir idra. 4p vermelha 2000 Belina 4p Idt, ale, 1.8
Blazer DLX Executive 4.3 preta 1999 Fiorino Furgão 1.5 1992 branco R$ 8.500,00 Celta prata 2001 R$17.500,OO
Gol! GLX 2.0 MI completo azul 1997

.
Parati CL 1.6 It 1995 branco R$ 9.500,00 Celta2p prata 2002, R$18.500,OOFiesta GL 4p crata 1998

.

Polo Classic 1.8 Mi ranco 1997 Gol Plus G1II1.0 j 6V, Idt, 4p 2001 prata I R$ 18.500,00 Celta2p prata 2002 R$ 18.000,00
Palio EDX 4p trio eletrico branco 1997

"",area SX 2.0 20V 4p completo +abd 1999 cinza R$ 20.000,0,0 Pali04pMN vermelho 2005 R$ 25.800,00
Versailles vermelho 1996 Un04p cinza 1997 R$12.500,OOUno 4p azul 1994 Palio 1.0 4p completo EDX 1997 branco R$ 12.500,00 Un02p branco 2001 R$13.000,OOUno 4p azul 1993 Passat Alemão V6 compl., couro, gnv 1996 preto R$ 19.500,00 Ford KaGL cinza 2001 R$16.500,OOChevette L 1.6 ale verde 1993
Kadett SL verde 1992 Escort Hobby 1.0 1995 vermelho R$ 8.800,00 Parati4p, branco 1998 R$16.300,OOSahara HX 350 roxa 1998 R$ 6.500,00 Tempra Ouro 16V 2.0 compl -ar 1993 azul R$ 8.900,00 Go12p1.6 prata 1996 R$12.800,OOMonza SLE 4p c/ trio eletr. bege ,

1990
Scenic RT 16V 1.6 completo+ab 2000 prata R$ 28.000,00 Clio Sedan Previlege prata 2004 R$ 32.�1I0,OOKadett Turim, prata 1990

Escort Ghia 'preta 1987 Escort 1.6 L ,R$ 6.800,001 87 Av, Wa!d®m�r Gmbb�, 4158 � Jawagmi dl'l Sll!/SC

Saveiro CL 1.6 MI 1999 vermelha 'R$16.500,OO
Mondeo 2.0 4p compl 1997 verde R$17 .800,00
Santana 2.0 compl 2003 cinza R$ 30.500,00
Palio 1.04p 1997 verde R$13.500,OO
Go11.0 2p ar cond 2003 branco R$19.500,OO
Gol city 1.0 211. 2005 cinza R$ 22.000,00,

'

, . ,Golf·2.0 compl 2001 prata .R$ 33.000,00
,

Kombi Standart GHV 1985 branca R$ 7.500,00
CorsaMilenium 1.64(1 2003 bianco R$ 22.000,00
Go11.8 2p alc 1998 R$ 6.000;00

FI ISaveiro 1.8 GNV compl 2001 branca R$ 25.000,00
Monza 1.8 compl 1991 azul R$ 9.500,00
palio 1.0 4p ar cond 2003 azul R$19.900,OO
Ka1.0 1999 vermelho R$ 13.500,00
0011.0 2p ar cond 200il azul R$15.800,OO
Fiorino Furgão 1.0 1995 branca R$ 9.000,00
Corsa Sedan 1.0 4p 2001 preto R$ 18.500,00 VotorantimCelta2p 2003 branco R$17,800,OO
Corsa Hatch 1.0 4p compl 2002 preto R$ 26.000,00
Del Rey 1.6 alc 2p , 1988 prata R$ 5.200,00
Monza 2.0 4p compl 1994 azul R$ 9.800,00
Un02p1.3 1985 branco R$ 3.500,00

o
o

LHO
PRATA

,

VERMELHO
VERMELHO

FRON'T'AL VeículosM 371·4570/376·2895 TJVeículOs370-0164Vectra GLS 2001 Prata completo Gas
Vectra Gls 2000 Azul completo Gas
Silverado 2001 Prata completo Die
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.1.8 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
F10002p 1989 Prata ac/dh Die

aq/ldl/tr/el/alm/ve/ed 2002
Palio Wegon 1.6 1999 Preta completa Gas

Celta 1.0 2p prata Uno EP 1.0 4p 1996 Verde ve/trv/II/dt Gas
Clio Hath 4p I ac/airb duplo prata 2001 Uno Mille 1.0 2p 1993 Cinza basico Ilas
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 Go11.0 MI 2p 1997 Verde dl/arq Gas
Corsa Sedan aq/dl/tre/al ,branco 2001 Go11.0 2p 1996 Prata lI/dI/ai Gas
Ford'Ka ac vermelho 2000 Go11.0 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 br.anco 1999 Saveiro 1.6 2p 1994 Bege basico Ale'
Palio Weekend 1.5 c_ompleto -dh branCo 1997 Logus 2.0 2p 1996 Prata completo Gas
'Gol1.Oi aq/dl/tre/al branco 1996 Parati GL 1.8 1989 Prata II/dl/aq Gas
Corsa Wind aq/ldt vermelh_o 1995 Santana 1.8 1987, Branco completo Ale

Rua Pres,' E!)itál.iia Psssea, 11;@ � Jaragl.lá dn �ijl/$C

Gol Verde G 95 R$ 6.500,00 + 25x261,17
ou 12,.000 à vista

Gol16V Plus .Cinza G 01 R$ 21.500,00
Fusca 1.5 Branco G 71 R$ 6.000,00
Versailles Ghia Bordô A 92 R$ 8.900,00 completo
Santana Quantum Preto G 90 R$ 7.500,00'
Vectra GLS Branco G 94 R$ 10.500,00 + 46x 170,00
Omega GLS Cinza G . 94 R$ 16.500,00
Pick Up C20 Azul G/GNV 89 R$ 20.500,00
Pick Up Corsa Bordô Gás 97 R$ 1 a.500,OO
Monza. Branco A 87 R$ 5.000,00
Uno Vermelho G 96 R$ 10.500,00
Fiorino Branco G 95 R$ 9.500,00
MB 1924 Azul O 83 R$ 3.300,00
Classe A Prata G 99 R$ 28.500,00
Fl000 HSo XLl Azul O' 98 R$ 46.000,00
Ford Ka 'Preto G 02 R$ 17.800,00
Peugeot'405 -Prata G 94 R$ 10.500,00
Moto Titan Branco G 90 R$ 2.700,00
Suzuki Preto G 98 R$ 2.600,00
Scooter Azul G 99 R$I.800,OÓ

Rua João Planinschek, 293 - Nova Brasília

HILGENBERG AUTOMÓVEIS
FONE: 370-2227

Saveiro 1.6 gab.est./pers+pel+roda branca R$ 21 :500,00
Scenic ,RXE 2.0 +rd/cd,v/abs/compl prata 02 R$ 40.000,00
Fiesta Hatch ar cond./limp/desem/4p prata 03 R$ 24.800,00
Gol 1.6 ar condicionado e desem. tras. branca 03 R$ 17.800,00
Gol 1.6 cl desem. e ar condicionado prata 03 R$ 18.300,00
Go11.0 cl alarme branca 9,4 R$ 8.500,00
Gól 1.6/gas/limp/desem/arq verde 93 R$ 8.500,00
Parati 1.6 +ar c/dh/trv/limp/des/farol m. prata 03 R$ 31.500,00
Corsa Wind cl ar qte/limp/des+ar verde 97 R$ 12:500,00
Corsa Wind 1.0 ac/limp/des/4p branco 01 R$ 18.500,00
Corsa GL ve/te/aq/limp t/desem t vermelho 95 R$11.000,OO
Uno Eletr. vel/trv/4p azul 96 R$ 11.500,00
'Uno Eletr. 2p branc!! 93 RS 7.500,00
Clio 1.6 completo prata, 01 R$ 25.000,00
Biz Sundow 50Cc preta 02 R$ 2.500,00

CG Titan 04/04 azul G
Blazer 02/02 branca G
Falcon '02/02, , verde G
YBR 125 02/02 preta G
Pa.llo 1.0 02/02 azul G
Gol! com:1 00/00 vermelho G
Pick-up odge 99/99 verde GNV
Ka completo

'

99/99 preto G
Uno 1.0 99/99 cinza G

��:��i°cT/�R 98/98 verde G
98/98 branca G

Fiesta 1.0 4p
,

97/97 verde limão G
Ranger A'mericana lungge 96/96 amarela A
Corsa Wind 96/96 ' branco G
Eclipse 95/95 verde G

��Y�l Europeu 94/94 azul G
91/91 branca A

Uno Mille 91/91 branca G
Verona GLX 90/90 vermelho A
Quantum CL 89/90 azul G
0-20 Bonanza 86/86 cinza O
Chevette 86/86 branco A
Monza 1.8 85/85 branco A
Belina 84/84 verde A
Flat 147 80/80 amarelo ' G
Fusca 72/72 branco G

ua Valdemar Grubba N° 3841 Centenario
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'FINANCEIRA,
V Votora�tim I Finanças

COMPRA - VENDE - TROCA � FINANCIASlena 4p completo/gas
_
Vectra Gl completo/gas
Scenlc EXP 1.6 16V completo
Scenic RT 1.6 16V completo
'Scenlc RXE 2.0 completo/bc/gas
CUo RN 1.0 4p completo/gas
S10 2.2 2p/gas
Ka gas
Palio Flre 2p/gas
Gol Special/2p/alc
Gol 1.0 Plus GIII 4p/gas ,

Gol Speclal 2p/gas
Corsa Milenlum 4p/gas
Moto Honda CG Titan ES
Fusca 1.600 2 carbU/gas
Celta 1.0 2p/gas
Cherokee laredo 178CV/completa
Mondeo CLX FD completo
Fiat Doblo Adventure completo
Parati Cl 1.8 MI 2p
Pampa Gl 1.8 alc
Corsa Plck-up Gl 1.6/gas

preto
preto
prata
verde
verde
prata
branca
vermelho
cinza

,

branco
cinza
branco
prata

2004'
2000
2004
2001
2000
2003
1996
2003
2002
2003
,2001
2000
2001
2005
1995
2003 ,

1998
1997
2004
1997
1992
1998

Slena 2001 branco G R$ 19.500,00
Brava HGT 2001 ver!flelbo G R$ 24.500,00
Escort SW Gl compl 2000 cinza G R$ 18.500,00
Escort SW GlX 1999, verde G R$ 18.500,00
Escort GlX 1999 prata G R$ 18.200,00
Vectra Gl compl. 1998 azul, G R$ 22.000,00
Mondeo ClX 1997 Roxo G R$ 18.000,00
Blazer Dl 1996 branca G R$ 23.500,00
Elba 1.6 IE 4p 1996 preta G R$ 9.800,00
Astra SW GlS 1995 vermelha G R$ 13.800,00
Mondeo CLX 1995 preto G R$ 12.500,00
Renault R19 1995 prata G R$ 11.500,00
Omega Gl 1994 branco G R$ 14.800,00
Ranger Xl 6Cc 1994 preta G R$17.500,OO
Escort l 1993 vermelho A R$ 9.500,00
Chevy 500 1993 verde G/GNV R$ 8.000,00
Chevett 1992 verde G R$ 6.500,00'

1990 verde G R$ 7.500,00
1988 preta A R$ 5.500,00
1987 bordo O R$ 21.000,00
1983 G R$ 3.500,00
1983 G R$ 3.5QO,OO
1983 G R$ '3.500,00

CorsaWegon c/ trio
Courier/GNV
Escort SW compl
CorsaWegon 1.6
Corsa Sedan Gls c/ trio dh 1.6
Kadett GL 2.0
Escort Europeu Gl1.8
Monza Gl cf ar GNV
Corsa Pick up 1.6 írio
Escort Hobby

,

Elbacftrio
Un01.3alc
Voyage 1.8 gas
Escort 1.6 alc

2001
2000
1998
1998
1997
1997
1995
1995
1995
1995
1991
1990
1989
1987

cinza

prata
azul
branco
branco
branco

prata
branco,
bordo
azul
bordo

bege
grafite
azul

1994 marrom

MEGA 373-6424
Automóveis BR 280 - km 60 - Guaramirim

SCENIC RU.o comp.
lAGUNA liXE comp.+couro
GOL Cl 1.6 alcool
GOL Cl 1.6
GOL ESPECIAL
SANTANA QUANTUM 4p
ESCORT SW Gl compl
ESCORT SW Gl compl - vidro

'

MONDEO CLX conipl
FIESTA UI
DEL REY 1.6 Gl
BELlNA II
TIPO SLX 4p 'compl
TIPO 1.6 IE 4p comp!
UNO MillE EP ,

UNO 1.31E
CORSA SEDAN 1.0
CORSA WIND 1.0 c/ opc

I KADETT Gl C/ TRIO
XlR 125
XlR 125

verde
pratl!
branco
branco
branca
verde
cinza
prata
verde
vermelho
azul
dourada
bordo

.-/ prata
verde
azul
branco
cinza

2000
1988
1993
1991
2002
1986
1999
1998
1997
1997
1988
1985
1995
1994
1996
1994
2001
1995
1996
2000
1998

R$ 28.500,00
R$ 2Uoo,00 '

R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 15.200,00
R$ 4.800,00
R$ H.50o;00
R$ 16.500,00
R$ 18.iloo,00
R$ 10.800,00
R$ t.50o,Oo
R$ 4.500,00'
R$ 9.500,00
R$ '9.500,00
R$ 9.300,00
R$ 8.300,00
R$ 18.500,00
R$ 10.500,00
R$ 10.800,00
R$ 4.200,00
R$ 3.800,00

'Santana CU 1.8
Vectra Challenge
Fiesta 1.0 4p

, Palio EX 4p
Paratl Gllll.0 16V
Voyage 1.6 4p ar cond
Gol Cl 1.6

,
Corsa Super 4p
Corsa Pick-up Gl 1.6
Cbevette 1.6
Voyage 1.6
Vilyage l 1.6
Elba CSl 1.6 '

Pampa 1.6
Brasllia
Parati 1.6
Uno EP 1.0
Vôyage 1.6
Escort 'Conv.
Chevette (Tubarão)
Honda CBR 450
Honda CG 125 Tltan
Honda CG 125 Titan
Sundow Web 1 DOce
Yamaha DT 180

VEíCULOS
Rua Bernardo Dornbusch, 330

Entrada Clube Atlético Baependi
Jaraguá do Sul

Ligue! Temos muitas opções para você!

.vl

GNV
GNV
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Ale
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Ale
Gas

• Ale
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas,

cinza
preta
dourado
branco
azul'
bordo
branca
cinza
branca
azul
grafite
grafite
bege,
azul
verde
verde
prata
branca

1995
2001
1999
1997
2000
1993'
1992
1997
1996
1988
198'2
1983
1990
1985
1978
1984
1999
1986
1991
1975
1989
'2001
,2002
2003

--,1995

CorsaWind 4p It/dt 99 azul R$14.5ÓO,00 Est:'

Corsa Wind 1.0 99 prata R$12.700,00
Celta VHC 1.0 2p 03 branco R$ 17 .800,00
GolMI 98 branco R$ 12.900,00
Gol CII 1.62p 96 verde R$ 11.000,00
Gol CL 1.8 alc 89 verde RS 6.000,00

agud
Gol Bola I 97 vermelho R$11.900,00
Blazer Executive 4.3 G/GNV/couro 97 preta R$ 34.500,00
Uno 1.5 94 branco R$ 7.900,00
Escort GL 1.6 alc 95 cinza R$10.oilO,00 '

Voyage CL 1.6 gas 93 azul R$ 7.900,00
Fiorino Pick up ,1.5 92 branco R$ 7.800,00
Escort SW c/ ar/dh/te 97 vermelho R$14.500,00
Palio Fire 2p , 04 prata R$ 18.900,00
Palio 2p ED 97 grafite R$11.800,00

sua 1&Scenic RXE compl 00 azul R$ 29.700,00
Verona LX 1.6 gas 91 dourado R$ 8.500,00
Verona LX 1.6 alc 91 grafite R$ 7.800,00
Vectra GL"2.0 98 branco R$19.500,00

I

Corsa Wind 4p 01 prata R$ 17.500,00
Corsa 99 branco R$ 12.500,00
Corsa 1.0 2p

,

95 bordo, R$ 11.000,00
Corsa 1.4 2p 95 cinza R$11.ooo,00
Corsa 1.0 2p 98 cinza R$ 12.800,00
Pick-up Corsa 1.6 95 bordo R$ 12.500,00
Ka Gl 97 azul R$ 11.500,00
Escort GL 91 cinza R$ 6.500,00
Escort 89 azul R$ 4�80o,00
Del Rey 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
Paratl alc 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 compl 95' R$ 8.700,00

GOL MI Gllll.0 2004 BRANCO 12 PORTAS I AR. COND.
'

CORSA SE�AN 1.0 2002 BRANCOI MODELO NOVO COMPLETO

GOlF 1.6 2002 PRATA I COMPLETO

ESCORT Gl 2001 MARROMI COMPLETA I COM GNV

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

G,OlF 1.6 2001 :ÀZUl COMPLETO - + COURO e AIR BAG

CORSA SEDAN 1.0 2001 PRETO I T.E I A.l.1 DESEMB TRAS.

VECTRA 2.2 2000 PRETO I COMPLETO

UNO SX 1.01998 PRATA/4 PORTAS I LlMP e DESEMB. TRAS.

S10DElUXO 1997 BRANCAl, COMPLETA I DIESEL
ESCORT Gl 1.6 1995 VERMELHO 12 PORTASI R.l.1 DESEMB. TRASEIRO

,

PARATI GL 1.6 1987 PRATA I AR.QJ LlM E DES. TRASJ R.l.

UNO ElETRONIC 1.0 1993 VEMElHOI Al I LlMP e DESEMB. TRASI RODA LIGA

MOTO FAlCON NX 2001 VERDE

Uno 4p EX ��

S10 Turb. die gab/comjil-flDoutol-1
Corsa Sedan modo Novo�e/aIIG\9�
Celta 1.0 4p vhc/kit + ..�, �

Renault Clio 1.0 RL :,��:

FINANCEI

Corsa Sedan Gas 1.0/4p/te/al/dt/aq 2003 branco

Corsa Sedan . Alc 1.0/4p/dh/te/dt/aq 2004 cinza

Saveiro Glil Alc 1.6/lona/prot/RII 2001 branco

Golf Gas 1.6/4p/compl-ve 2000 preto
Golf Gas 1 :6/4p/compl-ve 1999 prata
Corsa Pick-up Gas 1.6/2p/basico 1999 prata
Astra GL

-

Gas 1.8/4p/compl 1999 branco

Fiat Uno EX '

Gas 1.0/4p/ldt/aq!vte 1999 prata
Corsa Sedan GLS Gas 1.6/4p/compl 1998 vermelho

Palio EDX Gas " 1.0/2p/ac/ldt 19117

Vectra CD 2.0 compl-féto
Vectra GLS 2.2 compl
Vectra GLS compl
Gol GIII completo
Gon.O 2p
Goll.0 2p MI

Goll.6"Demais modelos novos e '

seminovos consutte-nos-

"'#f Vot�rantim I Flnanças _"
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Corsa Sedan 1.8 (mod. Novo) 2003
ac/dh/ve/trv/al

R$ 32.000,00rantim I Fnanças S

WWW.CIRCUITDV�ICULDS.CDM
Rua Reinoldo Rau,355 Centro Jaraguá

FINANCEIRA
."1 Votorantim I Finanças

Estamos

.aguardando 99/99Branco Carroçeria R$ 53.000,00

VW 8.150

00/01Branco Chassi R$ 58.000,00

sua parceria VW 16.200 BT Toco

99/99Branco Baú R$ 85.000,00

Scenic P. Hiflex 1.6 gas/alc/4p/com Okm R$ 61.800,00
Astra GL 1.8 gas/4p/compl 99 R$ 26.500,00
Corsa Wind 1.0 gas/2p/limp/des/aq/mt 95 R$ 10.300,00 ,

Coro lia XLl16V gas/4p/compl. prata 05 R$ 51.800,00
Coro lia XEI 1 �8 gas/4p/comp/bc/aut/ad preta 00 R$ 27.800,00
Escort Hobby 1.0 gas/2p/lim/des/aq azul ,96 R$ 9.200,00
Fiesta 1.0 gas/2p/básico práta 97 R$ 10.800,00
Gol GL 1.8 alc/2p/básico marrom 89 R$ 6.800,00
Gol GL 1.8 alc/2p/limp/des/aq vermelho 94 'R$ 10.500,00
Gol Plus 1.0 gas/4p/limp/des branco _ 01 R$'18.800,00

, Golf GL 1.8MI gas/4p/compl verde' 97 R$ 17.800,00
Monza GLS gas/4p/compl prata 96 R$ 13.000,00
Omega Suprenia GLS gas/4p/compl azul 94

'

R$ 15.300,00
Palio EDX 1.0 gas/4p/limp/desm/multi t branco 96 R$ 12.100,00
Palio EDX 1.0 gas/4p/limp/des/ar c/trv prata 98 R$ 14.300,00
Palo Clas 1.8 gas/4p/compl prata 99 R$ 18.800,00
Ranger gas/GNV/4p/dh/ac/cd fabrica branca 02 R$ 37.500,00
Santana gas/4p/compl azul 00 R$ 23.800,00
Santana' 1.8 Kit GNV alc/4p/compl bran,ca 03 R$ 28.500,00
Uno Mille- gas/2p/limp/des/aq 92 R$ 7.300,00
Vectra CD 2.0 gas/4p/compl/aut 95 R$ 16.800,00

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 CLl1.6 branco 1996/1996
Vectra GLS branco 1995/1996
Saveiro branca 1999/1999
C�evy 500 DL azul 1990/1991
Chevette bege 1983/1983

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

GADOTTI
"lg tli' i [.ti

Corsa Wind 1996 R$ 10.iloo,00
Corsa Wind 1995 R$ 10.500;00
Uno 1999 R$ 12.500,00
Uno 1993 R$ 7.500,00
Logus 1993 R$ 8.500,00
Apolo 1992 R$ 7.300,00
Ford Ka 2000 R$ 14.500,00
Fiesta 1997 R$ 10.500,00
Chevette 1986 R$ 4.500,00
Monza 1989 R$ 6.500,00
Fusca 1981 R$ 2.800,00
Daihatsu 1995 R$ 21.000,00
Laguna , 1995 R$ 19.500,00
Belina 1991 R$ 5.500,00
Gol 1999 '

R$13.800,00
Escorte 1993 R$ 8.800,00
Flesta 1997 R$ 10.500,00
Santana 1992 R$ 10.000,00
Kadette 1993 R$ 9.500,00
Chevette 1988 R$ 4.800,00

Rua Erwino Menegotti, 91 - 372-2143

rhndo
des/limp/aq ,

mil/limp/des/aq
4p/báslco
mil/básico
básico
completo
trava/alarme
básico
1.6 alcool
trio

compl/traçado/red
completo, .

�alCerla limp/desem
ar/direção
complelo

t"móveis
�Si-2474_'

2000 Vermelho
Scenic compl 2000 azul meto

Azul Met. Strada 1999 verde met.
'te/aIlG\slZ003 Azul Ranger compl 1997 cinza meto

' .... , 2003 Vermelho Gol 1000 Plus 1996 branco

:;: 2001 ,Cinza Met. Goll.8 1993 azul meto
Corsa Pick-up 1.6 1996 branco

to 'n97 Branco Omega Suprema compl 1993 cinza
1995 Bordo Santana Quantum compl 1989, cinza
1995 Azul Uno 1989 vermelho

2002 Prata Vectra GLS 'compl 2000 azul meto
" 2001 Prata Met.

Palio 4p 1997 branco
.". Del Rey compl 1990 azul me� •

� 1998 Cinza Met. Fusca 1979 bege.

+ Monza 1987 cinza meto,

r Strada 1997 azul met.
Strada 1994 vermelha

Palio fire 1.0 4p c/ ar
Vectra 2.2 Expression Tap
Gol'1.0 16V 4p
Vectra 2.2 GLS Top/GNV
Astra GLS 2.0 Tap
Palo Top Classic 1.8 compl/Top
Corsa Super 1.0 2p

,

Escort GL 1.8 Zetec completo
Palio Weekend Stile Tap
S-10 De Luxe Pick-up/top
Escort Hobby 1.0
Chevy 500LS Pick-up

,

I Grand Blazer DLX TB
�

Doblo ELX 1.3 Flre comp branco 03 GNV ! Grand Blazer DLX 4.1 ' branca 99
1

bordo 99 GasCelta 1.0 HVC 2p ale vermel 03 Gas I Corsa Sedan 1.0 compl
. '

branca 02 GNV I Corsa Wagon GLS 1.6 branco 98 Gas

Corsa Sedan ui ale branco 02 GNV I Corsa Wagon 1.6 comp 'branco 98 Gas

Suzukllntruder 14boCc
I

preta 01 Gas I Blazer DL compl 2.2 branco 99 GNV

Suzuki DRZ-400 E amarela01 Gas I Marea ELX compl verde 99 Gas
Flesta 4p 1.0 bordo 01 Gas I Goll.0 16v' 2p branco 99 GNV
Palio EX 1.0 4p branco 00 Gas i

I Blazer DLX 2.2 compl branco 98 GNV
Parati 1.8 4p GIII branco 00 GNV ,

I Blazer DL 2.2 compl branco 98 GNV
Sanlana 2000 mi compl branco 00 GNV

Astra GLS Sedan comp branco 00 GNV I Blazer 4.3 v-6 DLX cinza 97 GNV

GolI 1.6 compl vermel 99 Gas I Veclra GLS compl verde 97 Gas

Scenlc RXE 2.0 compl -branca 99 GNV
' ' Alia 164 comp azul 95 'GNV

Polo Classlc 1.8 MI c branco 99 Gas i Verona GL 1.81 4p branco 94 gas

CONSULTE: rotadeautomovel.ccm.hr/kamy

2004
2002
2000
1999
1999
,2000
1999
1999

1999

.
1998

1996

1984

se Veículos,
Rua Erwino Menegotti, 30 - Vila Rau 371-8997
Gol 1.0 4p 16V completo Prata 2002

Kia Sportage Turbo compl+couro Branca 2001

Fiesta 1.0 4p Zetec VerlÍe 2000

Az�1 1998

Verde 1998

Uno 4p 1.0 SX c/ ar + trio Verde 1994

Uno 2p 1.0 It/aq Prata 1994

Monza SL 2p 2.0 alc/vd/trv Cinza 1993

Prata 1993

Kadet c/ ar cond./alc Cinza 1993

Preta 2004

Azul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Condições especiais e prazo de até 60 meses(veículos acima 2003��

Prazo
VEíCULOS
370-7516

Troca

de até
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 1997
GolCL 1.6Mlcompl preto 1998

�scort 1.6 GL vdr/trv.elet./95/azul Go11.0 branco 1999
F250 Tropical Cab.Oupla/OO/preta/O Go11.0 16V branco 1998

Astra Hatch GLS 2p compl/99/verde/G/GNV
Escort GLX 16VJcompl/00/verm/G Golf 1.6 azul 2000
Escort GL 1.6 compl/Ol/clnza/G Uno SX 1.0 4p + trio branco 1998

Astra Sedan G.LS compl/OO/azul/G/GNV
Flesla Pers.llmp/desm/aq/03/vermelho/G Uno Eletronic preto· 1995

Corsa Mlllenlum 4p/ldl/aq/trv/aI/02Jprata/G Scenlc RT 1.6 16V compl/OO/cinza/G Fiesta 1.0 4p azul 1997
Corsa Hatch dh/aq/limp/des/03/branco/G Cllo RL·l.0 baslco/OO/vermelho/G EscortL 1.6 alc verde 1988
Corsa Hatch ve/te/03/preto/G Scenlc RT 1.0 16V compl/rll/03/prata/G

Escort Hobby vermelho 1995

Corsa Classli: Sedan ac/aq/tre/03/prata/G
Verona LX 1.6 gas bege 1991

Cllo EIP 1.0 16V compl SedanJ03/azulG Santana GL 2.0 . bordo 1992
Celta 3p Super/limp/des/aq/04/preto/G �ol CL 1.8 MI compl-dh/97/brànco/G Santana GLS ar/dh/trio azul 1992
Celta 5p IImp/desem/04/branco/G GoII .2.0 compl/bc/top de Iinha/Ol/verde/G Saveiro 1.8 CLI branca 1998
Corsa Classlc Sedan/04/prata/G Goll.0 Plus 4p/Ol/preto/G lIuxSW4dir cinza 1993

Fusca 1300 branco 1984

60 meses

LB
' .

373-4047automóveis BARRA VEICULOS
BR 280 KM 60, 329 - Guara,mirim (em frente a FAMEG)

Blazer 2.2 completa+rll azul 1999 RS 29.900,00 Rua: Angelo Rubini s/n, Barra do Rio cerro:Corsa 1.0 Ll/deS/aq verde 1998 RS 12.900,00
Corsa 1.0 cinza 1998 RS 12.900,00
Corsa Sedan 1.0 completa verde 200; RS 19.900,00
Monza Barcelona completo -ar prata 1992 RS 8.900,00 Focus Sedan Ghia 2.0 2002 gas prataMonza SI/E bege 1984 R$ 3.900,00 Uno Mille Eletronic 2p 1994 brancoOmega 4.1 co eomp+gnv bordo 1995 RS 17.900,00 gas
S10 C.Dupla diesel compl + couro preta 2000. RS 42.900,00 Corsa Wind 4p· 2001 gas verdeFusca prata 1994 RS 7.900,00
Gol LO MI prata 2000 'RS13.900,00 Celta 2p 2001 gas prata
Gol Cl 1.6 branco 1996 RS 11.900,00 L200 4x4 cabo Dupla 1997 die pretaParatl GL 1.8 eompleta;1I i'; �. :- i� .. � . cinza�i 1998 :�mgg:ggPassai 2.0 cl banco de couro e roda 17 azul 1999 Go11.0 Plus 2001 gas branco
FlorlRo Furgão branco 1994 RS 8.900,00 Gol16V 2000 gas ve.rmelhoElba Weekend completa prata 1996 RS 9.900,00
Palio 1.0 EDX 4p eompl verde 1997 R$ 13.900,00 Fiesta Class 4p 1999 gas vermelho
Palio EX e/lVdeS/aq�

.

�prata 1999 R$U.900,00 Santana C/ ar + dir 2000 bran�oStrada Worklng·n Flex eompl+GNV branco 2005 RS 32.900,00 gas
Tipo IE 4p eompl- ar bordo 1995 R$ 8.900,00 Escort L 1988 alc .'prataUno Mille e/lVde/aq f;' vermelho 1992 R$ 6.900,00
Uno EP e/lVde/ve verde 1996 R$ 9.900,00 Strada Working 2001 gas prata
Uno Smart 1.0 4p clopcionais cinza 2001 R$ 13.900,00 Escort GL 1.6 1995 gas brancoUno SX 1.0 4p completo azul 1997 RS 12.900,00
Uno SX 1.0 verde 1997 R$ 8.900,00 1994 gas prataEseorl 1.6 L azul 1993 RS 8.900,00
Escart 1.6 aleool azul 1988 RS 4.900,00 1996 gas cinza
Eseorl 1.6 L verde 1990 R$ 5.900,00 2000 vermelhoRanger STO Americana completo preto 1995 R$ 23.900,00 gas
Verona LX 1.6 bege 1990 RS 5.900,00 1985 die amareloVerona 11.8 LX verde 1991 RS 6.900,00
Verona 1.8 GLX completo-ar prata 1994· RS 9.9Í10,00 1965 gas branco
Peugeol 306 completo cinza 1995 R$ 10.900,00 alePeugeot 405 completol 1995 RS 10.900,00
HORda DreaR 1994 R$ 1.900,00

"'v Votorantim I Finanças
FINANCEIRA,

VEICULDS

Rua Prel. Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

Polo Classic 97 R$ 16.500,00
Go116; 4p completo - dh 98 �$ 14.200,00
Golf 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 aqjdes 94 R$ 8.800,00
Suprema CD autom. completa 94 R$ 13.800,01l :
Kadet SL travas(alarme 90 R$ 6.800,00
Tempra Ou�o completo 94 R$, 9.000,00
Mondeo CLX som/rodas/completo 97 R$ 18.000,00

Fie51a - OH + TRIO prata branca
(47) 370 0013

MOTOS
Ka AC + opc branco branca 2003 CG 125 TlTAN �ASOLlNA
Eco Sporl XLS 1.6 completa preto Corsa Wind branca 2002 FALCON 400 VERDE GASOLINA
Flesta - completo prata KadeH GL OH + AC + cinza 2002 . TWISTER 250 AZUL GASOLINA
Ka GL"c1 OH+TE+AC prata Fax Trio + klt+ lIex branca 1996 DR 650 SUZUKI BRANCA GASOLINA

CAMINHÕESKa GL el opc branco Goll.0 8v el opc verme 2004/2004 8150 BRANCA DIESEL
Flesta Gl el AC + opc

.

prata Goll.6 el OH + ope lIex 'branca 2003/2003 M.BENZ 710 BRANCA DIESEL
Ka GL el AC + trio + kit+ prata Gol OH+AC+TE+Klt+ preto '1997/1998 VW/8140 BRANCA DIESEL
Escort GL 1.6 AC + OH + TE cinza Gol pios 1.0·eompleto+GNV prata 1997/1997 M.BENZ 3100 SPRINTER F BRANCA DIESEL
Fiesta GLX - OH + TRIO "1.6" verme ParaU 1.0 Completa + Roda cinza 1989/1989 7.90 S BRANCA DIESEL

1985/1985 VW/6.90 AMARELO DIESELKa Completo prata Palio ELX completo MN azul CARROS
Fiesta 4p verme 98 Palio Fire completo cinza 2004/2004 PALIO FIRE VERMELHA GASOLINA
Escorl SW OH + Trio azul 97 Uno Mille azul 2004/2004 UNO MilLE FIRE VERMELHA GASOLINA
Corsa Sedan 1.8 lIex compi preta 4 Palio EX 2p el ope verme 2002/2003 FIESTA VERMELHA GASOLINA
Corsa Hateh MN1.8 eompl/llex branco 4 Uno mllle 4p cl AC verme 2001/2001 SIENA EX VERMELHA GASOLINA

Celta el ope branco 3 Palio EX 2P. cl opc cinza 2001/2001 CLlO sedan RT 1.0 16V VERMELHA GASOLINA
2000/2001 FIO.RINO IE BRANCA GASOLINA

Celta el ope branco 3 Palio Weekend (-AC) azul 2000/2001 PALIO WEEKEND ELX CINZA GASOLINA
Corsa Sedan Classle 1.6 compl azul 3 Palio EX 4p Trio + ope branco 2000/2001 GOL PLUS 16V BRANCA GASOLINA
CorS!l Classie cl ope prata 3 Uno·Mille 4p EX verme 2000/2000 ASTRA Gl CINZA GASOLINA
Corsa Hateh Mod. Nov - Compl branco 2 Uno 4p Trio + Klt+ verme 2000/2000 VECTRA GLS PRATA GNV

Corsa Hateh Mod. Nov - elope branco 2 Cllo Exp. Sedan el DH+Trio+opeprata 2000/2000 .CORSA SUPER AZUL GASOLINA
1997/1997 UNO MILLE SX CINZA GASOLINA

Celta el AC branco t Cllo Aul. Clopc, prata 1995/1995 TIPO 1.61E VERDE GASOLINA
Corsa Wlnd 4p cl ope branco 1 Seenlc RT 1.6 16v completa branca 1995/1995 KADETT GL VERMELHA GASOLINA
Corsa Mlllenlum el Trio prata 1 Seenle RXE 1.6 - completa 1994/1994 SANTANA eompl Gl I 2.0 BRANCA GASOLINA
Corsa Wind 2p - c/ opc O Cllo Sedan 1.0 cl AC ,1994/1994 MONZA GLS VERMELHA GASOLINA

1994/1994 ESCORT 1.0 HOBBY PRATA GASOLINA

Corsa Sedan des/p�elicula
Escort HObby
Gol CL 1.6 des/ar quente
Escort SW GL aC/dh/limp/des/eng.carret.
Ford Ka
RenaultMegane 1.6 completo
Palio 4p te/limp
GolMI8V pelic/al
Gol City limp/des/reg.de banco
Gol GTS compl
Mondeo CLX completo·
Pick up corsa 1.6 j.rodas/ar quente
Parati 1.0 16V 4p/limp/des/aq!ve/te/rd
Senic RT 1.6 completa
Gol Plus limp/des/aq/j.roda
Uno EX limp/des/ve/te
UnoMille SX ve/limp/des/te/aq!pelic
Uno limp/des/aq/ve/te

Estamos
-,S.ilRUlUZI.iI

VEIC�LDS 371-5744
verde 1999 R$ 16.400,00 Celta 1.0 VHC Super 4p único dono branco 2005 G R$ 24.200,00
dourado 1994 R$ 7.800,00 Paratl Tour 1.0 completo/GIII/4p prata meto 2003. G R$ 30.000,00

. azul ,1992 R$ 6.500,00
Palio 1.0 16V completo" dh/Fire/4p G R$ 22.000,00azul 1998 R$16.800,00 branca ·2002

prata 1998 R$13.200,00

aguardando
GoII 1.6 completo+couro+rll ·branca 2001 \ G , R$ 33.000,00

vermelho 1998 R$18.300,00 ·Gol 1.0 compl/couro/rodas/GIII/4p prata meto 2001 G R$ 23.000,00
branco 1998 11$13.800,00 Go11.0 compl·ve/37km orig./GlII/4p cinza mel. 2001 G R$ 22.000,00
prata 1997 R$12.800,00 Astra GL 1.8 compl/rodas/2p azul mel. 1999 G R$ 24.000,00 ,

prata 2005 R$ 23.300,00
vermelho 19931 R$11.600,00 Vectra 2.0 GLS/tiompleto branco 1997 G R$ 21.000,00

cinza 1996 R$14.600,00 Vectra 2.0 GLS/completo/som branco 1997 G R$ 22;000,00
branca 1997 R$13.500,00 • Ford Ranger 6Cc/ar cond/som bordo met, 1997 G R$ 19.500,00
verde 1998 R$16.500,00

sua parceria
Santana GLSl/compl/4p/rdltop linha vinho mel. 1996 G R$ 16.700;00

branca 2002 R$ 39.500,00
Omega GLS 2.0/compl./teto solar preto mel. 1993 G R$ 15.000,00vermelho 1996 ,R$11.600,00

verde 1999 R$11.500,00 Escort Ir3 1.6/compl/teto solar/ac bordo mel. 1988 A R$ 6.900,00

cinza 1998 R$12.300,00 Moto cal 200 Strada roxa 2000 G A consultar
branco 1998 R$10,800,00

IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO 7

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

",.,

PROMOÇAO

lia' (IIotos usadas, Revisadas e com garantia;
lia .�anhe a revisão com 1000km de use..
lia Financiamento até 36x sI entrada

e ga,nhe transferência;
lia Na compra da motobike ganhe capacete;

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
consorclocorroroeoterra.com.br ou

Fone. 479972-5,588
Precisou ou ficou na rua?
É sfõ ligar que nós buscamos. (47) �70-2353 ,

\

Na compra de qualquerse
.corn.br. carro no mês de outubro

damos a transferência

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

.

;tW1ij'['$I.if'4i1_t':&ift"''Iirn,Ili,'iiiJiji(il'''+k
a
A

Celta Zp oz, pretl>
Escort Europeu 1.6 94 vermelho

0014p 16V 99 azul
001 Mll000 . 99' cinza
aoll000 16V 98 cinza
aolMI 98 ysrm'alho
OoICL6 94 branco
0011.6 89 prata
OollGnZp 94 vermelho
Ca... Supor 4)i

,

98 rOIa

Mlcraanlbus MB 1800 96 branca
Tempra Z.O campl 96 J1zul
Peugeot 40& campl' 96 verda
Santana Quantum OL campl 94 bord6

,

Santana campl .f>.teto • 94 bord6
Omega compl 94 Azul
Chevene 89 bega •

Fard,Landalam caura 80 azul

ieep am eaura/dh/frelo a disca 63 barda
Audl A3 coura e automatlea 03 prata
Mandaa aLX 95 azul

Stratus Aut. 97
.

, prata
Pano EOX camplato 98 cinza
F 1000 Turbo Ole.al Cablnada 84 prata
Verana 9& prato
Seanl••ampl 98 vórda meto

A
a
G/GIY
A
GNV
a
a
a.v
a
a
o
8
8

'Av. Bernanrdo Dombusch. em frente 2222- Vila talau- Tel: 371-7212 Cei: 9963�7641

CORNETAS· vende-se, 2. ou 9936-1304.
GL. 96. R$ 13.500,00. Tr: 2.500,00. Tr: 8419-2263. R$150,00. Tr: 371-7260.
9996-2720.

ALFA ROMEU • vende
se, 145, 99. compl. Tr:
8803-6294.

UNO'· Vence-se, sx 97.
4p. AL.VE.TE.OT.LT. R$
10.500,00. Tr: 9138-
0007.

GOL· vende-se, GL. 91.
R$ noo,oo. Tr: 371-
7260.

I

VENDE.SE. 4 cornetas, 4
sub, 1 par de 69.' 1
módulo e toda fiação. Tr:
9172'1861.

CHEVETTE • vende-se,
93. bege. TE. AL. CO. R$
6�800;OO. rr. 9973-
1515.

GOL· Vende·se, 1.0. 8V.
cinza, AL.TE .. R$

_•
-12.500,00. Tr: 9903-
0500.

,

KOMBI i vence-se, 97,
PALIO. Vende-se; 00/00. ESCORT • vende-se, motor nevo. bom est. R$
4' I T 37'22907 hobby. 95. R$ 4.000,00. 12.500,00. Tr: 9979-
p. comp. r: .

.

-Fflnanc, Tr: 376-4050. ,0605.

BIZ • vence-se, 04, preta.
cl partida. R$ 4.500,00.
Tr: 8802-9187.

BRAVA • vende-se,
branco, 01. compl. GNV.
R$ 26.800;00. Tr: 9991-
8866.

--".

PALIO· vende-se, 97. 4
CORSA • vence-se, 4p. p. Tr: 275"6288.
-branco. trio elétríco. Ir;

SUNDOW • Vende-se,
Max Sedo vermo OKm.
emplacada. 05.Tr: 371-
8153 ou 9936-1304.

AUDI A3 • vende-se, 03.
cinza. compl. R$
45.500,00. Tr: 9164-
0002.SUNDOW '. Vende-se,

97. R$1.500,00. Tr: 370-
7488. CLASSE A • vence-se,

99. 'azul. R$ 27.500,00: ,

Tr: 9164-0002.SUZUK(· vende-se, GFX.
F750. 97. impecável. Tr:
371-8153 ou 9936-
1304.

,

JIPE· vence-se, p/ trilha.
compl. c/ guincho. Tr:
9934-0003.

ESCORT • Vende-se.
GL.OO. 4p.· OH.TE. R$
16.800,00. n: 9967-
9864.

PARATI. vence-se, 92. c/ BIZ· Vende-se, 03/03. TITAN· vende-se, vermo
SOI)1. R$ 8.500,00. Tr: comPol8·OR7$ 4.300,00. Tr: 02/03. R$ 4.000,00. Tr:
376.4050. 370-. 275-3259.'

PALIO· vende-se, 97/97.
R$ 16.500,00. Tr: 9975-
0047.

SANTANA • Vende-se. CBX· vence-se, 97. roxa, TITAN KSE • Vende-se.

__
. GL. 00. prata. compl. R$ 3.800,00. Tr: 273- vermo 03. Tr: 371-7311 ..

lífMnp GNV. Tr:275-0647. 1798.
'

Anuncie

aqui!
PALIO· vende-se, 00. R$
13.000,00. Tr: 371-6968,

,

NX 200 • vence-se, 97.

_ 11.000 Km briginal. R$'
, .,

" 5.900,00; Tr: 371-8153
FUSCA • vende-se, ou

Vende·se, .' troca·se,. Ror. moto. R$
���:�;",,�f�" �,;::;-<;"._;,.:'_' (�,,_,_

..
l' _!" ,1

(47) 370-3015,
Seja Bern Vindo a Fachini On-Line
www."fachiniveiculos.com.br

,
.

- 3711&18 Rua Angelo Rubini, 777 • Barra do Rio Cerro· Defronte Posto Km7

.1l�A".,
Veículos �1I..J4

Golf 1.6 ,Generation 2003 preto G
Clio 1.0 RN 4p dir ' 2002 preto I G '

Golf 1.6 SR 2001 verde G
Ford .Ka 1.0 Zetec 2000 branca G
Vectra GI-S 2.0 1998 grafite G
Blazer DL 2.2 compl 1998 branca, -G/GNV
Gol M11.0 BV 1997 branca G
Escort Zetec 1.8 16V 1997 bordo G
Unl!.Mlle EP 4p 1996 prata .G
L-200 4x2 compl" 1996 preto G
Daewo" Spero DLX 1995 prata G
Pointer CLl1.8 1994 vinho G
Vitara 1.6 JLX 1993 preto G
Kadet 1.B 1992 branca G

\ Saveiro 1.6 Turbo básico 1992 bordo A
Caravlln 6C compl 1990 bordo G/GNV
GO,11.6 AP 19B9 marrom G
Saveiro Diesel 1988 azul D
Belina 1,6 CHT 1986 branco G
Jeep 4x4 1962 azul G

As melhores marcas. A melhor. administração ...

Con'sórcio
UNIAO

IIanos realzanJo {anho{ /!/

I •

PLANO BUGGY
,

menor indece de aumento

61 meses

R$ 22.090,00---....R$ 453,54,
R$ .24.216,00·---·"·R$ 497.19
R$ 27.210,00-- ·R$ 558,66
R$ 28.432,00--- R$ , 583,75
R$ 32.070,00-- ·R$ 625,62
R$ 35.715,00--- R$ 696,73
R$ 37.627,00---.. ·-R$ _ 734.03
R$ 39.580,00--·---·R$ 772,13
R$ 40.950,00------·R$ 798,86
R$ 44.837,00------·R$ 874,68
R$ 47.779,0,0·---·-·R$ 932,08
R$ 67.007,00-------R$ 1.307,18

60 meses

Honda Fan 125 ... -R$ 104;40
YBR 125 K - .. --- .. --R$ 110,00
CG 150 KS .. ·"-....·R$ 120,25
YBR 125 E - ... --.-.-R$ 122,86
C 125 BIZ ES - ....·R$ 123,73
XTz-125 K .. --- .. - .. R$ 138,13
NXR 125 Bros K·--R$ 143,26
CG 150 Sport--....·R$161,24
NXR 150 Bros--·-·-R$ 177,48
CBX 250 Twíster.. -R$ 200,10
Yamaha XT 225 .. ·-R$ 208,60
XR 250 Tornado-·--R$ 219,04

Confira outros créditos. motos e prazos ...

correção através da tabela do fabricante

Rua: João Januário Ayroso, nO 80 sala 03 • Jaraguá Esquerdo
site • www.uniaocat.com.br ._. E-mail: uniaosilver@netuno.com.br

( 47) 371·815319936·1304/9122·6233

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I n f O r m .á t i c a

Venda
Assistência Técnica

Computadores
Impressoras
Monitores

Suporte em redes
Assessoria Empresarial

:iberte
W""«··�:'·$' "" �..

�":-'���'1"">.""W:::'.0 «« ::;:,1ffi%�YVale da Itqjoí e Litoral Norte de se.
esse

para as ruas..

BLUMENAU
322-8800

ITAjAí
346-7400

jOINVILLE
435-3700

jARAGUÁ DO SUL·
370-6006

�,::;:;m::m���*,"'_::m».�'<:i::'X�*-::;%::'m.>'::>::>*"":;**SiW���**):2:.'®:�:Ú$�:::>:;,'�w,:m�m,:,*.;�w..::i��@�::-<,,,"<�·:m��:�;;��m��m$i'::;����:wiBm�:-:::"B�:w'�w*"<:m)m�,m:�:*�;:mmm*,�,�:�."!::<**::»�,-:::�-:::>,:!<"$;$;,*::::�::«�:::fu.",*���<:;:;«w«<�m�::ffi$*S:-.�'::m*"�::"$��;:::::::�W:&"'$:;:::�$i:�'$;:>-:::-;$i$;w:�"<:}�\�,*,<:::�**:,::rm'®>.w:::-m*,\,*::;::$mm:W·:@�\�M�:",::;::@.�::::",,$;��::>':::;@**'"*@..::;::::"<:i:r:::":i:>i::::-,%�@:**m�w?::::,-::;::�m:<'::;:i$;«,;w;�'®"",,*:::;:::;::m�:;:;:::;,*«:,:«,::>*:@m*,,$i.;"$i:!$i:i:�$:��lli%'�:W

RENAULTfSEU' �RiVlsÃ� PREÇO FECHADO �PEÇAS ORIGINAIS �PACOTE DE SE�VIÇOS EDE PEÇAS INSTALADAS
(1) FinanceiraRenault' •/àao �ACESSORIOS EXCLUSIVOS �RENAULTAsSISTANCE 24H �RELACIONAMENTO RENAULT groupeRCIBanque ""b!,)%;,

.

. ���
(1) Para mais informações sobre preços e condições consulte a sua Concesslonária Renault. Fotos para fins publicitarias. Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags, salvam vidas .

. .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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..CONFIRA OUTRAS FORMASDfPAGAMENTO

CARACTERí,STlCAS
BAÚ PORtA eAPA'CETI�

�,

Painel eern indicadiOr diigilll di m<arth�$ e indic�dClr
Trava no guid�o � Ifloda tr�$tira aro 16"

.

Traos;míssio sami·autornâtita tOlf! ii valocidades
.

Amorte:cedof traseiro com :2 re,glllagens
Pedai:eira traseira: sij:spem'lS�, fix,l no chassi
N't}vo conjunto 6pt�co, c,om lantenta':!;} com efeito clistal El

farol com 'lente lísa- díanteiro: a tarnbor de 130m.l11

.iEMPilACAMENTO
'1 CAPACETE
1 PAR UE LUVAS

, , �
"

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro
<

Auto�ec Segu.rança P�iv�dá L�da�
Rua Donaldo Gehring, 103 • Centre)
fone/Fax: 312-3680 .

e-mail autotecltda@netuno.com.br
slte: www.autotecsegimmça.com.br

.Barão do Rio Branco, 620 - Centro

CÃO - Vende-se, filhote de
. poodle toy Tr:-275-2130 MÁQUINA - Vende-se,

BICICLETA - Vende-se, ou 9137-3648. reta, 2 ap. debrum,
masco R$ 150,00. Tr:

\ overlock. Tr: 273-0779.
9922-7684. CÃO � Doa-se, fêmea de

Pit BulI. Tr: 9922-7684, MÁQUINA - Vende-se,
,
CADEIRINHA - Compra- cobertura cl 2 agulhas.
se, infantil pi, carro, Tr: CÃO - Vende-se, Poodle. R$ 1.300,00. Tr: 376-
370-7488. R$80,00.Tr:370-7315.' 1433.

CALCULADORA - Vende- CELULAR - Vende-se, MESA - Vende-se, de

se, Cientifica. Cássio Fx- Tim. R$, 30,00. TI': 376-
6300G. R$ 85,00. Tr: 0890.
9903-0500.

mad. cl 4 cadeiras VENDE-SE - 800 telhas
almofadadas. Tr: 9169- francesas, e 2 janelas de
9577 ou 370-5511.

ferro granqe. Tr: 275-

MONITOR - Vende-se, 2085.
17". R$ 200,00. Tr:
9934-0003.

VIDEO GAME - Vende-se,

A MELHOR INSTALADO

ANTENA - Vende-se,
parabóllca: Tr: 275-6180.

COMPUTADOR - vende
CARRETINHA - Compra- se, AMDK 6. 120MB. HD.
se, ,pi carro, usada e Monitor LG. Tr: 9969-
emplacada. Tr: 372- 4411.
0665.

DVD - Vende-se, cl ,MOTOSSERA - Vende-se, Play Station, na ex. c/6
CARRINHO DE BEBÊ - videokê e Mp3. Tr: 274- 0.8. Still. Tr: 370-9650. jogos, 2. controles, 1ASPIRADOR - Vende-se, Vende-se. R$ 100;00. Tr: 8310.

de pó. R$ 100,00. Tr: 371-9682.
376-0890.

BICICLETA - Compra-se,
erqornétnca. Tr: 370-
0975 após 20h.

<

TOTAL SHAPE _ Vende- memory cardo adaptador

ESTOQUE - Vende-se, de se. R$ 300,00. Tr: 273- de voltaqern. H$ 350,00.
CASINHA - Vende-se, de lingeria. Tr: 373-4252. 6473. Tr: 8406-2148.
cão. R$ 30,00. Tr: 9139-
0727. ETERNITE - Compra-se.

Tr: 9166-8949. SÓ PORTAS
Serviços Automotivos

CÃO - Vende-se, filhote de
BICICLETA - Vende-se, boxer. Tr: 9173-5505.
nova. R$ 130,00. Tr:
9139-0727.

GELADEIRA - Vende-se.
Tr: 9139-0727.

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

, Maçaneta - Máq: de vidro - Alarme
Trava e vidro elétrico - Borrachas

(47) 275-6655
Rua Pref. Waldemar Grubbe, 2391

www.scportas.ccm.br
e-mail: jaraguadosul@soportas.com.br

Gara'ltia de qualicJade e diversão
- -Vo,cê só e'lcol1tr:a aqui

DesbloqueamoS o .seu Playstation 2 (qualquer modelo)
na hora com um jogo a escolha do cliente.

3 meses de garantia-a RS 280,00 ou 3X s/juros CENTRO ASSOCIADO: '

Telefone:

(47) 276 ..1268.' Av. Marechal Deodoro, 320 - Centro
Centro Comercial Fali - Sala 34

Jaraguá do Sul / SC

Os melhores acessórios para você bombar o seu game
, -�

Rua Bertha Weege, 1087 • Barra do Rio,Cerro· Jaraguá do Sul- Fone: (47) 376-2206 - E-mail: planetagame@ibest.com.br
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senac

Jaraguá do Sul' .

. TÉCNI'CO EM ENFERMAGEM
1.500 horas

Início> 25/1 0/2005
2a a. 5a feira

Curso reconhecido pelo MEC.

Faça já sua inscrição!
Fone (47) 275-8400

/

'. SENAC� "ÓTIMO NO SEU CURRíC.ULO"
'NFORflI'IAÇOES:

Rua dos Imigrantes, 410 Vila Rau E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br

.

' *Ajudanté'Geral
Ensino Fundamental

Côinpleto"Disponibilida
e para atUar em 'horário
Qormal. Re�ídir em

Guaramirim.

Auxiliar de Cozinha.
. EnsinO Fllndamental
cursando. Residir em

Guaramirim.

Auxiliar de Produção
Necessário residir'em
, Guaramirim ou

proximidades. Para atuação
Em primeiro turno

Consultor Comercial
Cursando'ensino.}

superior em marketlng
ou administraÇão.
Conhecifl]ent0 em

informática básica.
(editor de texto, planilhas).

Ter.carro próprio.
.

"

E vivência na área de
.

vendas. Residir em
Guaramirim ou

Proximidades.

Cronomelristà
Ênsino médio c.ompleto"

.

Conhécimento de dois:
anos na função ..

Disponibilidade para
Atuar em Massaranduba.

Énfeslador
Ensino'Fundamental

Completo. Conhecimenfo de
,seis meses na fUI1ÇãO'é

Residir em Guaramirim óu
proximidCldes.':

'

Estofador
Expeiiência de dois anos na

função. Necessário resídit em
.

Guaramirím ou proximidades.
Para 'atuação em primeiro turno,

Gerente de Hotel
. Ensino médio completo.

Necessário residir em
>; Guaramirím. Disponibilidade
para trabalho em terceiro turno..

Gerenle de Produção
, Técnico Têxtil. Vivência de 03 "

anos com

gerêncfa/coordenaçâo no ramo

, .. de confécçaõ ..ConheCimento ",

em informática. Para atuar em
Massaranduba,

Recepcionista
Ensino Médio Completo .

Boa coml.mícação,
facilidade no atendimento ao

publico.Residir em
Guaramilím

Talhador'
Ensino FlJndamental Completo.
Conhecimento de seis meses

na função. Residir em
Guaramirim ou proximidades.

- OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

1·····CARruCHOS····PARA··IMPRE·SSOAAS···jATO···DE····TINTA···E···TONER·· '1-:
I -,,�' MELHOR Q'UALIDADE

'

I #' �,,, MAIOR, ECONOMIA.
I �",.,. t PELO MELHOR
I G.._ _.. PREÇO

I
I Marechal D. Fonseca 1020 Sala'02
I Jaragua do sul - SC Centro' .

L� ._0���__ .���_.:. �.__ �,

MENSALISTA - Ofereço
me, só pi limpeza. Tr:
371-0815,

Produto com excelente aéeitação,
mercado em franca expansão.

Pré-requisitos: Oferecemos:
* 2° Grau Completo * Comissão atraente
ou Cursando * Ajuda de custo

* Desejável. experiência * Benefícios
em vendas e veiculo próprío .. * premiações

Interessados enviar currículos via e-mail para:
lellroncorporalivo@netuno.com.br

Compr'amos
seu Ticket/Vale

.

Restaurante"

,

ou Refe'ição.
Pagamos' a vista.
Fone: 99431480

Você ganha o que merece? .

Seja um Distribuidor

Independente Herbalife
,

Ganhos ilimitados,
conforme seu empenho.

Ligue: Cínco & Leila

Fones: (47) 376-2953 / 9905�9214

www.decidavenoer.com.br/cirico

Ven�a �e �ro�U!o! erotlcO!
.

.

\ �

Mal. Deodoro da Fonseça,320(calçadão)
Centro Comercial Fali 1°piso s1.36.

COMPRAMOS CARTUCHOS VAZIOS
Compras online msn: pclinkinformatica@hotmail.com

- ��-����-------�.

2/376-4253

,

.'
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:0 Efeito da Cafeína
I
I ,

A:substância estimulante mais consumida no mundo é uma droga que pode detonar a saúde
Mas basta uma xícara do produto para que a dor de cabeça desapareça como por encanto. O'tratarnento baseada na m-esma substância
causou o problema como se um médico gerasse a doença e em seguida oferecesse para curá-Ia: Não terlamos muita simpatia para com

,

esse profissional, tão logo descobríssemos os seus métodos. Mas é exatamente assim que atua a cafeína e muitas outras substâncias
psicoativas como a cocaína, álcool, nicotina e alguns 'medicamentos. Prometem alívio para o problema que eles mesmos causam.
O café não oferece tantadífículdade para interromper o uso, como aconteceCom a cocaína. É exatamente por esse motivo que ele não é
classificado pela Associação Americana de Psiquiatria como estimulante causador de dependência. Em parte, essa é origem do
problema em relação à saúde pública. Não sendo vista corno grande vilão, tolera-se o seu uso.

'

UMA DROGA CHAMADACAFEÍNA

Tecnicamente, a cafeína é chamada de trimetilxantlna. Trata-se de um derivado da xantina correlato ao ácido úrico formado no

organismo e um tóxiéo a ser excretado pelos rins. É encontrado no café, no chá verde, no chá preto, no chá mate, em bebidas à base de
cola e em menores quantidades no chocolate.

" ,

Apesar da defesa de alguns setores, multlpllcarn-se as evidências dos prejuízos que a cafeína causa para a saúde. Veja os prtncipals:

» Sensação de fraqueza ao longo do dia.
» Alteração do humor, levando à depressão.
» Dor-de cabeça.
» Distúrbios e desconforto abdominal.

» Prisão de ventre.

» Agrava' a tensão pré-menstrual ou cólicas menstruais.
» Insônia e ansiedade.

» Taquicardia ou batimentos cardíacos irregulares.
, .

,

Esses e outros problemas podem ser desencadeados pelo uso de 250mg de cafeína por dia. Sem se aperceberem, muitas pessoas·
chegam a ingerir300 a 900mg pordia.
Ao olharmos para essa lista, vemos, que esses problemas são usualmente atribuídos ao estresse e dificilmente ao uso do café. Mas é
exatamente isso que a cafeína produz no organismo:. estresse, ou melhor, distresse. Quando entra em contato com o organismo, a

cafeína provoca um aumento da produção de hormônios do estresse pela glândula supra-renal. Entre eles, destacamos a adrenalina e a

noradrenalina, bem como os hormônios glicocorticóides, que suprimem as reações imunológicas.
Talvez você possa estar se perguntando por que não se fala desses problemas com mais freqüência, se isso .tudo é verdade. Muitos
profissionais da saúde sequer admitem que o café e a cafeína possam ter algum efeito nocivo. Pelo contrário, acham que têm efeitos
terapêuticos. É verdade, a cafeína nas mãos de um médico pode ser um poderoso remédio. Mas estamos falando de cafeína usada
como se fosse alimento. '

", '

Tampouco faltam artigos e campanhas decantando os benefícios de tais produtos. Isso sempre foi assim e sempre será. Onde houver
muitos, interesses econômicos por trás, sempre haverá defensores, inclusive ligados à ciência médica. Igualmente no passado, as
.cornpanhias de cigarro defendiam o seu produto venenoso, como se fosse inócuo. Atualmente, os malefícios de tabaco são mais do que
evidentes.

'

-

Falar de cafeína num país conhecido como um dos maiores produtores mundiais de café pode não ser muito popular. Estamos, porém,
interessados na sua saúde. E ela não é produto do acaso; deve ser conquistada com escolhas inteligentes no dia-a-dia. A cafeína é uma
substâricia que se íncompatlbiliza com nossos melhores interesses. Não espere que sintomas mais graves apareçam.

Decidã pela diminuição grad.ativa até deixar completamente o uso do café e de outros produtos rico's em cafeína. Os efeitos se

prolongarão pelo menos durante três semanas, enquanto as glândulas supra-renais conseguem se recuperar das exigências impostas
pela cafeína. Após esse período, você vai experimentar uma diminuição da fadiga crônica, ansiedade ou.estado depressivo, melhora da

capacidade mental e provavelmente um sono rnals tranquilo.
'

(47) 275-0764 '

? farmácia de manipulação
www.receltuario.com.br

�HERBALIFE
PERCA PESO DEFINITIVAMENTE!

Saúde e corpo em equilíbrio
do jeito que você sempre sonhou,
Faça uma Avaliação Nutricional

totalmente gratuita!
Ligue e agendaremos um horário!

'

Receituário. '

'lj}a'4rslri
CRMlSC 1242 - TEGO 030/79
-

Q SOBRACIL 1.079
ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

tários
plantes
doenças Vídeo-cirurgia,

Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose

Luciana S. Viana
Consultora de Saúde

(47) 273-0432/9179-0179
saudeemdia@hotmail.com.br

387

Manipulação 'de fórmulas médicas,
Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados
•
•
�

�
Rua João Picolli, 110 - Centro �

�--�------------------�
�

$U;O;l de/} IJ, IJ I j
___Á/loe '(/ef'a��

, O milagre da Babosa .trazendo',,' '�
, mais'saúde para v�cê

' , ;,
'

FOREVER FREEDOM é

Fone: 371':'8298

. especialmente indicado
na osteoporose, artrose,
tendinite e artrite. Repõe
a cartilagem dos ossos ':

..

9122-8146 /275-6294'�
Registro Ministério da Agricultura RJ 05261-2 ':

':..
�----------�----------�":'�

Psiquiatria j
"

PHD Universidade de Pisa - Itálía(J)® ':
Mestrado em PSiquiatria - UFRJ(J)IJ) �
Residência Médica em Psiquiatria - UFR/D®

(J) :;
Residência Médica emPsiquiatria Infanto-Juveml- UF,RJ '

Rua Anita Garibaldi, 52 - Centro - Jaraguá do Sul/SC
Tel.: (47) 371-9303

I,
(47) 372-2522 / 371-0121

PSICOLOGIA
ACUPUNTURA E OSTEOPATIA

FONOAUDIOLOGIA

PSICOPEDAGPGIA
NlASSOTERAPI,A

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Causas Civeis e Criminais,
Comércio e Industrial, Furtos e

Roubos., Caso Extra Conjugal,

(47) 372-0556/9912-8114
(49) 9126-1472 (oeste/Se)

Desaparecimento de Pessoas, Atendimento 24 horas em

Investigação Trabalhista e Contra todo o Brasii e exterior
Espionagem Industrial.
Credenciado a SSP/SC n2 154/93 Sigilo Absoluto

Promoção R$ 390,00 à_vista

'275-2124
Augusto Flor
Técnico

997-5-0045
Rua João Planinchek, 27 - sala 3 - Jaraguá do Sul- se

ASSISTÊNCIA,DOMICI
'376-0881
9905..6797

Rua José Narlock, 2655, Ana Paula IV - Jaraguá do Sul

Cenfro de Formação de Condu·fores Veraviqe ll.efrigerações
Assistência Técnica em Refrigeradores,

Máquina de Lavar, Freezer,
Ar Condicionado, etc.

Frete de Kombi com carretinha

-. P Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

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

ENCANADOR E ELETRICISTA

Tr: 9997-2569 cl Bruno ou 9917-9859

Ru� Gumercindo da Silva, 616 • Centro DlSK ÁGUA
DlSK GÁS

(47) 376-3684
9975-0200

..

Faná/Fax: 370-86,69

CASA DO
SERRALHEIRO

Roldana Para Portão - Abrasivos
Eletrodo - Arame Mig - Silicone
Acrílico Para Box - Perfil Para

Esquadrias de Alumínio
Parfusos - Tinta Para Estruturas
Metálicas - Acessórios Para

Esquadrias de Alumínio

"Não perca tempo
garanta o seu anúncio

na Nossa Lista.
Tr:

.

370-6649

REDES-MANUTENÇÃO-VENDAS •••

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EXPRESS
PARA COMPUTADQRES.

- ATENDE-SE EM EMPRESAS OU À DOMiCíLIO -

FONE/FAX: (47) 275·1555
CEL. 8412- 8518

,� -Email: apoiobnu@terrà.com.br

POUSADA COM ACOMPANHANTE

TlRRAPlANAGIM 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 gárotas para trabalhar acima de 18 anos

� 00 Pedras eC<meto, ,

Compactadores de Solo Ser�os com R�troescavaa�ras
(oIO(a�o de Tuoos de Concreto Tr�ores e Esteiras

Remo\âo de Rochas Caminnões Basculantes

Drenagem Comrressores de Ar

Pavimenta�o d �otas
\

Loteamentos completos

H: �lgalldo Mcru;lín . Bal' lendi 275·1101/9104·2393

Tudo para seu lar e sua festa!

A me or carne a região

275-3114'
275-0052
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