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Reynaldo Gianecchini aprende
mecânica para atuar em novela
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SAÚDE EM EXERCíG:IO

Investimento privado garante
atend imanto públ ico eficaz

Que os governos municipais, estaduais e federal não

investem _em saúde todo mundo já sabe. O poder público.
gasta somente 3,6% do PIB no setor. Em jaraguádo Sul, a
empresa Malwee Malhas já investiu R$6,5 milhões e

garantiu a vida de muitas crianças. Graças a esta verba, a
, taxa demortalidade infantil no Hospital Jaraguá caiu' 30%.

,

PLANEJAMENTO

Diretoria do Juventus define
mudanças pensando na Série A1

Depois da derrota de sábado por 2x1 para o Joinville, o .

Juventus volta o pensamento agora para montar o time

que disputará a Série A1 do Catarinense 2006. A estréia
, do tricolor será no' dia 11 de janeiro, contra o Avaí, no
Estádio João Marcatto. A diretoria se reuniu ontem. e

hoje conversa com os jogadores pará definir o futuro de'
cada um. O' Estádio João. Marcatto deve receber

algumas melhorias para' o proxrrno ano, corno a

construção de urna grade para separar a torcida
adversária. - CORREIO ESPORTIVO
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A Maternidade do hospital é referência em pediatria,
atendimento a gestante de alto risco e em UTI Neonatal.
Segundo o diretor-administrativo Hilário Dallamnn, só

atingiu 'tal patamar devido ao incentivo da empresa. As
mães também elogiam a tecnologia disponível e o bom
atendimento. - PAGINAS 4

Raulino assume governo municipal
e diz que a .Iua-de-mel já acabou

O�residente daCâmara de Vereadores assumiu ontem ca

prefeitura. Moacir Bertoldí e a vice, Rosemeire Vasel
partiram ontem para Fozdo Iguaçu. Ao assumir, Raulino
deu recado .aos servidores públicos ,e agências bancárias

que segundo ele, não recolhem o ISS. - PAGINA �

VIOLÊNCIA

Policial e comerciante feridos
durante tiroteio em eor.upá
O cabo da PolíciaMilitar, Osnil dos Santos, foi baleado no
abdômen no fim de semana. O tiro foi disparado pelo\
'comerciante Irani Agostinho Fernandes, 37 anos, que'
também foi atingido na altura do 'ombro. O tiroteio

aconteceu em frente ao b�r do qual Fernandes é dono, na
ruaJoão Tosini, centro de Corupá. - PÁGfNA 6

\

PERIGO

Mais dois motociclistas morrem
vítimas de acidente de trânsito

[ovecir Hilleshein e Joice Fernanda dos Santos morreram
em acidentes de trânsito dúrante o fim de semana. Entre

janeiro e agosto, já foram registrados �40 acidentes
envolvendo motociclistas. - PÁGINA 6

RECONHECIMENTO

Empresa estende benefícios
,

aos casais homossexuais

A Caixa Econômica Federal vai reconhecer como união
estável o "casamento" entre pessoas do mesmo sexo nas

políticas internas de beneficios trabalhistas. - PAGINA 5
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A voz das urnas
I ". '.

i A resposta que a esma

gadora maioria dos eleitores
I .

que foram às urnas no

?�.i�g�,�votaÍldo pe�o ':n.
âo":

a roibição do comercio de
ar as no país, deve servir

cdmo termômetro para as

el�ições majoritárias de 2006.

O� principais derrotados no

referendo estão' na lista dos
p�esidenciáveis até agora'

c4tados para a presidência
.

da República: Luiz Inácio
Lula da Silva, José Serra,
Geraldo Alckmin, Aécio'

Neves, Fernando Henrique
Cardoso e Anthony
Garotinho. Outro derrotado
e que, de modo 'especial,
pressionou pela realização do-

(
.

referendo foi o presidente do
Senado, Renan Calheiros,
utd .po'lítico que se pode
qualificar como de passado
eclético.
(Já apoiou, antes, Fer-.

nando Collor .de Mellp,
Itamar Franco, Fernando

Henrique 'Cardoso e, agora
}

mesmo, Lula da Silva. Apesar
do desgaste político a que se

expuseram, a derrota de todos
eles tira o poder de fogo
individual, um contra o outro

.
nas eleições do ano que vem ..

O desgaste foi equivalente
entre si, o que anula o

episódio como munição de

campanha rumo ao Palácio do
Planalto. Mas o' recado das

sentimento de insegurança
que tomou, conta do país há
muito tempo. As estatísticas

do crime crescem a cada'
\

minuto. Não convenceu o

argumento de que um dos
caminhos para desarmar
bandidos seria 'desarmar a

população proibindo a venda
de armas e munição. Não se

julgou o Estatuto do.

� Os principais derrotados no referendo
sobre o desarmamento estão na lista dos

presidenciáveis às eleições de 2006

urnas fç>i claro, não no sentido'
de se armar cada brasileiro
co�tra a ação cad�' vez mais

violenta de bandidos. A
leituraé outra. O voto "não"
tem outro significado, reflete,
sim, a insatisfação das pessoas
contra a omissão dos governos
em relação a segurança
pública. ..

,

,As polícias sucateadas e

nem sempre capacitadas é

fator preponderante para o

FRASES

Desarmamento, lei aprovada
,

pelo Senado em 2003 é em

pleno vigor, restringindo
drasticamente o registro e o

porte de armas de fogo, como
poderia parecer. O plebiscito
não teve nenhuma relação
com a lei, pretendiam, isso

sim, seus idealizadores,
comover a população com

estatísticas de acidentes'
causados pelo manuseio de .

armas por pessoas despre-

TERÇA-FEIRA, 25 de outubro de 2005

paradas.
Os defensores da

proibição, em momento'
algum relacionaram crimes

cometidos por bandidos, o

escancarado contrabando de
armas através do Paraguai e
muito menos as rigorosas
exigências para se comprar
armas de fogo em lojas
legalmente estabelecidas.
Isso provocou um sentimento

generalizado de impotência,
de descaso e de desprezo
àqueles que vivem a agonia
da insegurança ou que se

sentem, de alguma forma,
ameaçados pelos marginais.
O resultado, por conse

qüência, foi o que se viu; Um
"não;' à demagogia' barata.
Recado direto para os atuais

e futuros governantes, para
OI) que se candidatam a

cargos eletivos que, .sern

exceções, a cada campanha
incluem a' segurança pública
como prioridade das

prioridades.

.
.,

. ( . .

.

;/Quem votou "sim" votou por uma ojeriza às armas. O voto do "não" acabou sendo um voto de

capitalização do desencanto, do protesto, da falta de confiança no governo, nas instituições,
?la polícia, na segurança, no que está aí';
••J

"

C)".; �

� De Rubem Çesar Fernande�, coordenador da ONG Viva Rio, sobre o resultado do Referendo.

t Fatos & Pessoas
Fernando Bondr.

� l.ula eGlobo"duas
I derrotas no Referendo
I
I

I
fllorianópolis - o lobby do "Não" ao

I ,

desarmamento .tern que erguer uma

estátua ao presidente Lula, "o omisso':

,9ue foi sem d,9VidÇl - junto com os .

governadores de Estado (e em se,
ipfelizmente, é o caso, porque a Segu
r�nça é a pior área do' Governo) - o

maior cabo eleitorat da indústria de
armas. O presidente que nada vê, nada
sabe, nada faz (a-não ser viajar) também
é o�so com relação às questões da

Segurança Pública, simplesmente ao

"Deus dará" desde 2003. Mas não foi só

por causa do descaso com a Segurança
que a população votou "Não": protestou
contra tudo isso que está aí -l uma

.cerrupção desenfreada e sem punição
(�al� também para o .tucanato corrupto
que continua fora da gaiola). O povão
também acabou com outro mito

ri�cional neste Referendo, que aliás
s,

��rviu mais para isto que estamos

tratando (a desilusão) dó, que para
aquilo (decidir sobre as armas). O mito'

. GJ;e.qu� aT,VGlobo conduz o voto popu
lar, insistentemente acentuado nas

él�jções de 89 -em que Collor venceu
tuta - foi metralhado pelos brasileiros.

't;X,� ,;; 'QiFêtor-Çorpo�ativo
,Franéiséo Alv�� Fernando Bond

Editora
PatríciaMoraes

"Transporterapia"

I
Esta coluna sé deu ao trabalho de contar,
ontem, às dez da manhã, o número de Vans

de transportes de pacientes de municípios de

praticamente todas as regiões de SC que
,

estavam estacionadas nas ruas vizinhas ao

Hospital Celso Ramos, no Centro da Capital:
32. Um bom dado para o secretário da Saúde,
Dado Cherem, refletir. Se a descentralização
di'! Saúde está' funcionando, por que a "trans

porterapla+contlnua? Ou falta atendimento
na região ou continua sendo uma grande
plantação de votos. Das duas, uma.

'\

IlAções Intersetoriais"
A publicação do Mil'lÍstério da Saúde

. começa com o capítulo "Planejamento e

Desenvolvimento de Ações Intersetoriais': É
uma pérola: "Definindo-se as prioridades ,

para a saúde da população local e
estabelecendo-se as interfaces necessárias,
com a articulação das diversas políticas
sociais e_iniciativas da comunidade

implementadas no município e na área da
unidade de saúde, de forma a tornar mais
efetivas as intervenções para os diversos

problemas demandados pela população':

'Investimento na Saúde
É por causa dessa "transporterapia" que
Jaraguá do Sul e reqlão devem cada vez

mais incentivar as empresas locais,
especialmente as de grande porte, a investir

em hospitais como o São José e o Jaraguá.
Viajar 'para fazer tratamento 'na Capital é
coisa de Terceiro Mundo e, para isso, a região
do Vale do Itapocu não tem vocação.

TucanêsnoMinistério '

Contrariando o colunista José Simão, da
"Folha de S. Paulo'; que de forma hilária

contrapõe o tucanês (a linguagem
rebuscada dos neoliberais) ao "lu lês" (dialeto
dopresidente que confunde tatame com

tapume), o Ministério da Saúde publicou há '

pouco uma cartilha sobre Saúde Infantil que
mostra a contaminação sofrida pelos atuais

governantes (no casei, o ex-ministro
Humberto Costa) por seus antecessores.

Correio do Povo: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 1 Caixa Postal 19 1 Centro 1
Jaraqua do sot se 1 TeL47 371-19191 Fax 276-31581
e-rnails: redacao@jornalcorreiodopovo.com,br 1

comercial@jornalcorreiodopovo.com.br

"Intersetorlalldade"
E segue o hieróglifo: "Neste aspecto, a
Saúde escolar e a Educação Infantil devem
estar contempladas. A intersetorlalldade
pressupõe, a definição de objetivos comuns

para os quais cada setor contribui com suas

especificidades, articulando e produzindo
novas 'ações. Esse conceito desperta para a

necessidade de participação da unidade de
saúde nas redes sociais locais, que se

constituem, a partir do território, na defesa
dos direitos da criança':

Tradução 'I
i'

Na verdade, o que os técnicos do Ministério

petista da Saúde queriam dizer, é o

seguinte: "O Posto de Saúde deve se

integrar às ações da Prefeitura e da
comunidade para cuidar das crianças': Mas
se eles escrevem isso, como é que vão

justificar o salário no fim do _mês, né?
redacao@jornalcorreiodc:ipovo,com,br

Fotólito: Cromoart I Impressão: Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 ICEP 89256;500
Vila Saependi I Jaraguá do Sul- 5C 1 Tel.47 370-7919
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Difícil; destempero,
.

reSp�lto
Referente coluna mosaico dos dias 21 e 22

')

de outubro

Sou bombeiro voluntário há 08 (oito) anos. Neste tempo todo,
não lembro jamais, que alguém de nossa corporáção tenh� reclamado
falta de apoio da imprensa para reivindicar ajuda financeira.

Da mesmaforma, não acredito que haja ou tem havido qualquer
tempo, recusa por parte de quem dirige nossa corporação em fornecer

informações,
.

Quero. lembrar que não é obrigação do Corpo de Bombeiros de

[araguá do Sul, fornecer informações sobre qualquer sinistro, onde
\I," somos acionados para atender vítimas, que se tornam nossos pacientes

no momento da chegada do ao locaL
Nossa preocupação é tão somente-em dar atendimento prioritário,

encaminhando imediatamente para os hospitaisda região,
Dados relativos à envolvimento, motivos, causa, efeitos danosos à -n

pessoas, devem ser consultados junto a PolíciaMilitar, Polícia Civil, em
outros casos a Defesa Civil e Hospitais.

A Polícia Militar, 'a Polícia Civil e a Defesa Civil podem fornecer
dados sobre como ocorreu, e quem estava envolvido no sinistro, e o

hospital, depois de avaliaçãomédica, é quem pode fornecer se. esta ou
aquela vítima apresenta ferimentos graves ati não, e que tipo de
ferimentos.

,

Lembro ainda que em todas as reuniões e assembléias que participei,
'

)

sempre nos fora�apre$entados os relatórios de atividades,
. -

Da mesma forma, não me lembro de ter lido no Correio do Povo,
alguma vez este relatório.

,
,,�

Neste relatório, no final, nos é apr�sentado ii quartas anda o déficit ,b
da nossa Corporação, Sabe o senhor editor porque? .

Porque Q material que usamos não dá em árvore, não' se 'acha n
enterrado no chão. Gasolina não brota da terra direto nos tanques das

, ' �
nossas viaturas.

Contamos com ajuda de todas as formas, os quais agradecemos
sensivelmente, mas também reivindicamos subvenções, (que atualmente
estamos até recebendo com mais freqüência) mas em outras épocas, ,J

elas vinham quase seinpre no final do ano. ))1
O senhor editor por acaso lembrou de algum ano, em que o �(g

atendimento do Bombeiro Voluntário foi suspenso no decorrer do ano..'.
·

voltando somente a funcionar no final.do ano? ','I ' ., i I e "Ao v

Não justifica na nota respeito, dizer ,que nãohá gener�lk:a!ão na.J li
· nota. O nosso secretário executivo está lá, porque merece a nossa

confiança (voluntários e efetivos) e principalmente porque a diretoria,
q

do Corpo de BombeirosVoluntarios o colocou lá,
' 1

De uma forma ou outra, está nos ofendendo também, (-

Lembro finalmente, que sou assinante do Correio do Povo, o qual � b

poderei deixar de ser, mas jamais deixarei de ser um bombeiro voluntário, ,]

enquanto lá eles me aceitarem, ." )

J)
",Elemer Kroeger

DiG[ do dentista " '

/

A odontologia brasileira vem passando por.sucessivas mudanças. ':�
A evolução da tecnologia aliada ao aperfeiçoamento da formação, '

profissional resultou em um Cirurgião-dentista cada vez mais ;I
comprometido coma saúde bucaL Se há 50 anos estávamos presos a

.

curativos e a paliativos, hoje dispomos de modernos sistemas preventivos
) :

e educativos. Antes os instrumentais eram esterÚizados com 'água e as
r 1

.

,)

luvas eram utilizadas apenas em casos de intervenções cirúrgicas; agora,
,

a aplicação de técnicas de biossegurança permitem um atendimento '-

mais seguro e eficaz ao paciente.
.

Isso tudo sem contar que nessa evolução, o Cirurgião-dentista; \
passou a ser respeitado não só pelo tratamento do dente, mas também

-

pelo tratamento de afecções que envolvem os maxilares e a face como
um todo. Com as pesquisas desenvolvidas aqui em Santa Catarina,
somos referência nacional em cirurgia ortognática, procedimento
'utilizado na correção de má' posição dentária e dos maxilares, )
deformidades que causam problemas que vão desde dores de cabeça J 'i

I '

constantes, até dificuldade em falar, mastigar e deglutir, quase sempre ( 1

associados a problemas estéticos que só podem ser corrigidos por este " )
tipo de cirurgia. Algumas técnicas catarinenses são, inclusive, destaque r)
em congressos mundiais, por apresentarem umamargem de erro aquém., i
da aceitável pela literaturamundial.

A Implantodontia também teve grande participação nessa evolução
da odontologia,A técnica já era praticada há aproximadamente cem

1

·

anos, no entanto, o índice de sucesso era imprevisível, Atualmente, a )/ J

área possui alto embasamento científico, fazendo com que apresente "I
um grande índice de sucesso na reabilitação do dente' perdido, ) )

infinitamente superior às formas 'de tratamento que existiam até então.; )

Com a popularização dos implantes, surgiram também diversas empresas
que fabricam omaterial utilizado com qualidade bastante alta, fato que
vem tornando a implantodontia mais acessível à população em geraL' \;'

. )1)

José Nazareno (iii, Doutor e Mestre em Cirurgia e Traumatologia r:
Bucomaxilofacial

. ,

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I
,

ltinaallt.tlI.gu,••

MOSAICO

TERÇA-FEIRA, 25 de outubro de 2005 POL ICA
,

i

13 U

... O "nâo"
I

Eleitores que deram vitória esmagadora
, �o "não" no país inteiro, com certeza

1ão votaram a favor de se armar �odas
�s pessoas contra a bandidagem. O que
s,e pode deduzir, de maneira racional, é
que votaram .ern protesto contra a

irsegurança provocada, dia a dia, pelo
sucateamento das polídas, que nem

mesmo em pequenas comunidades

10nseguem mais proteger o cidadão
e bem. Até porque, com qualquer
esultado, 9s bandidos continuariam
rmados. Cabe, agora, aós governos, dar
resposta que todo mundo quer ouvir.

• O "slm"
O desfile de atores globais na televisão
a favor do desarmamento, por certo
também contribuiu para o resultado,

,

embora respaldados por pesquisas
favoráveis. Lembra a candidatura de

Fernando Henrique Cardoso à

prefeitura de São Paulo. Tinha como

carro-chefe da campanha a atriz

Regina Duarte, à época conhecida
como viúva Porcina, da novela Roque
Santeiro. Todas as pesquisas davam
FHC como eleito, que chegou a sentar

na cadeira de prefeito para fotos. Mas

quem venceu foi Jânio Quadros.

... Alerta
No bom sentido, o vereador Ronaldo
Raulino (PL), que assumiu lnterinarnente
a chefia do Executivo em função de

viagem do titular Moacir Bertoldi (PL) e
da vice-prefeita Rosemeire Vasel (PL),
deve governar com mão de ferro' no

que toca ao atendimento público. Pelo
menos foi o que deixou transparecer
no discurso de posse, ontem pela
manhã. Em tom claramente

compreensível, declarou que é preciso,
além dos macroproblemas, tratar a

população que procura a Prefeitura com.
atenção e respeito O povo aqradece,

... Cautela
Ontem, no ato de transmissão do cargo
de prefeito, os discursos foram rápidos.
Do prefeito Bertoldi e da vice Rosemeire
meio que açucarados, sem quaisquer
referências que pudessem ferir parceiros
de diferentes partidos que estão no staff
·administrativo. Preferiram elogiar a

iniciativa (deles) de se buscar idéias
viáveis para se implantar em Jaraguá do
Sul e, ao mesmo tempo, ressaltar a

oportunidade dada ao presidente da
Câmara de Vereadores de estar no cargo
por alguns dlas.sentlndo mais de perto
os problemas do Executivo.

... Cargos
, Pleito do suplente de vereador e diretor

geral da Câmara, Ruy Lessmann, que Bgí
também preside o diretório municipal do jp
PDT, para que o partido ocupe cargos na

b
Prefeitur,a pode não ter a ressonância

imaginada por ele. Ontem, o prefeito f; :�
Moacir Bertoldi (PL), disse que o partido já 'Iii

'

ocupa pelo menos 20 cargos de confiança ):),

ou gratificados na administraçãomunicipal. b�
Todos indicados por Lessmann,segundo o n
chefe do Executivo. Ou seja, na ótica do ',.J

prefeito, o PDT, pela representatividade no
' sr

Leqislativo; deveria estar satisfeito. �q

PREFEITO EM EXERCíCIO
" '1

aulino assume com recados

I para os servidores e bancos
I

'

I
qLSO MACHADO

I
'1JJt Presidente

I ,

da Câmara fica
I

60 cargo até

� de novembro
i

: }ARAGUÁ 00 SUL- o prefeito
�oacirBertoldi (PL), a vice-prefeita
Rlosemeire Vasel (PL) e o chefe do

I

gàbinete de Comunicação Carlos
Alberto Dias" iniciaram roteiro de
I" .

viagens a Foz do Iguaçu, Brasília e

ir\terior de São Paulo ainda ontem
I, .,,_,'

pelamanhã, depois de rápido ato de
t:fansferência do cargo de chefe do
Executivo ao presidente daCâmaraI

deVereadores,RonaldoRaulino (PL).
aertoldi deixou com ele a caneta de

I al.comti "

lf'Opesso ,comtmtaecoma certeza

de tê-la de volta" riaprimeira semana
de novembro. O vereador, tão logoI, ,

investido no cargo,mandou dois re-
ckdos comendereços claros, não sem
ktes dizer ao prefeito licenciado que
"bte é omeu jeito de administrar".
: O primeiro foi para o quadro de
I

servidores, incluídos aí os secretários.
"Acabou a lua-de-mel", disse

Ronaldo Raulino, causando uma

derta apreensão. Depois, em

dntrevista, explicou o que quis dizer.r

'\'\gora, com a reformaadministrativa,
I

'

todos estão semseus lugares, portanto,
não há mais razões para não se

trabalhar conforme o determinado
"

pela administraçãomunicipal".
O segundo recado foi para as

agências bancárias da cidade. O
prefeito em exercício lembrou que
este segmento, nemde longe, recolhe
do ISS (Imposto Sobre Serviços)
devido. SegundoRaulino, prestadores
de serviços podem ser enquadrados
emmais de 300 ítens de cobrança, o
que justifica, argumentou, licitação
lançada pela Prefeitura, que não tem
estrutura e nem pessoal capacitado
suficiente, para contratação de

empresa para rastrear devedores e

'sonegadores visando incrementar as
receitas do município. Hoje, do
orçamento arrecadado, não sobra
nada para investimentos",

Admitindo que nos

macroproblemas como recursos para
a construção da Arena, para

implantação do Transfácil, por
exemplo, omunicípio tem se saído de
maneira satisfatória, Raulino

observou, porém, que "nas coisas
'

pequenas estamos pecandomuito e

isso, politicamente, é perigoso", numa
referência clara ao atendimento hoje
prestado às pessoas que procuram
atendimento ou esclarecimentos

junto às secretarias e outros setores da

alçada do município. "Nisso,

Cerimônia da transmissão do cargo de prefeito a Raulino (centro)
,

precisamosmelhorar, emuito", disse
o prefeito em exercício.

A presença do presidente da
Câmara de Vereadores no comando
do Executivo é salutar, analisou a

.vice-prefeita Resemeíre Vasel, "para
que possa entendermais a ansiedade
e a preocupação que temos. Eu
mesma já tive esta oportunidade e sei

como é importante", resumiu. O
, prefeitoMoacirBertoldi também foi
breve nodiscurso. Lembrou que, pela
primeira vez, a vice-prefeita o

,acompanha, o que considera
importante como aprendizado', a

começarpeloprimeiro compromisso,

em Foz do Iguaçu; durante encontro
nacional de prefeitos cujo tema é a

gestão pública.O roteiro de viagens
começa por Foz do Iguaçu, onde a

comitiva fica porquatrodias, seguindo
depois para Brasília em visita ao

Ministério da Integração Nacional,
dos Transportes, Denit, Funasa,
BNDES.EmSãoPaulo, visita ao pólo
tecnológicodaUSP.EmPraiaGraride
(SP) a delegada regional Jurema
Wulff acompanha visita de obser

vação ao sistema demonitoramento
de ruas, instalado naquelemunicípio
e queBertoldipretende implantarem
JaraguádoSul.

'

I '

' ,

,

�diada contratação de pessoal para novos cartórios da cidade
I

'
,

i
! }ARAGuÁooSUL-Foiadíadaa
dontratação temporária de

(uncionários para o ,cartório do

município, desmembrado por ato do
Çonselho da Magistratura do TJ
fjTribunal de Justiça) mês passado.A

4:formação é do vereador Jaime
.l}Jegherbon (PT), que desde abril

reivindíca a criação demais cartórios

por conta das reclamações da

g,àpulação com relação à demora e
I

d.esconfortono atendimentodo único
I

éartório da cidade.
I '

'

.

: 'Segundo o vereador, na

�udiência em que anunciou o

dlesmembramento dó cartório, o vice
�orregedor geral da Justiça,
desembargador José Volpato de

Souza, Wormou que haveria uma

designação temporária para as vagas,
'

preenchidas por funcionários com

experiência na área, até a realização
�e concursopúblicodo1]. "MaS agora
liguei para o desembargador, queme
dis�:e que precisará ser feito concurso

para a contratação dos funcionários", Ronaldo Raulino (PL) à Itália, de
disseNergherbon, acrescentandoque onde retomou neste fim de semana.
não hádatamarcadapara a realização O petista, no entanto, continua 11a

doconcurso.oque.porconseqüência, presidência até o próximo dia 8, já
vai adiar 0 desmem15ramento do que Raulino assumiu � cadeira do
cartório. prefeito Moacir Bertoldi (PL), em

Overeador informou ainda que ' , viagem ao Paraná, Brasília e São
o cartório será desmembradoem dois Paulo.

. tabelionatos e um registro de imóveis
e que, de acordo com o

desembargador, seria concretizado

dentro de 30 dias, a contar da data do
anúncio pelo1], o que "até agora não
aconteceu". "Espero que a classe

política de Jaraguá se una para

pressionar o tribunal, porque o

desmembramento do cartório é uma

necessidade da população, que tem
!(lOS cobrado", declarou.

Na Câmara
Vice-presidente 'da Câmara,

Jaime Negherbon assumiu a

presidência daCasa no último dia 10,
por conta da viagem do presidente

Neste período, o petista disse que
está fazendo indicações para que a

Prefeitura realize obras nas ruas,
'esburacadas por causa das chuvas

freqüentes. "Tambémvou cobrar para
que se resolva a questão da ponte de
divisa de Jaraguá comGuaramirim.
É uma vergonha e põe em risco a

população", disse. A construção de
uma galeria ligandoos bairros Ana
'Paula eSão Luiz é outra reivindicação
do vereador, que encomendou
projetoparaserencaminhado, através
da administração, ao deputado
CarlitoMerss (PT), para liberação de
recursos através de emenda'
individual. (Carolina Tomaselli) Negherbon: "demora do TJ"

mosaico�jornalcorreiodopovo.com.br DL
• uJ

Sentença da ação contra ,PeIXer)?
,

. ,�

pode ficar para o próximo mês :g_-
GUARAMIRIM - A sentença da

açãomovida pela coligação PMDB/
I

PT contra o prefeitoMário Sérgio
Peixer (PFL) e seu vice, José Joaquim
Fernandes (PP), pode não sair este

mês, informou ontemo juizdoFórum
daComarca deGuaramirim, Rafael

,

OsórioCassiano, que substituia juíza
titular, Karen Francis Schubert, em
fériasatéopróximodia31. Protocolada
no dia 17 de dezembro de 2004 no
cartório da 60aZonaEleitoral, a ação
pede a cassação demandato eletivo e
do diploma eleitoral do prefeito e do
vice.

De acordo com o juiz, a aliança
PMDB/ PT ganhou o pedido de

reconsideração, encaminhado ao

Fórum no último dia 5, para alterar
de 20 dias para cinco díasoprazopara
o recolhimento de uma procuração
do vice-prefeito José Joaquim
Fernandes (PP). O documento era

necessário para dar continuidade ao
processo. "O prazo termina hoje
(ontem), mas não garantO que vou

conseguir julgar a ação até o dia 31,
porque também respondoporJaraguá
doSul" ;declarou.

O juiz informou que ainda não
analisou o processo e que terá quatro
dias úteis - terça-feira, quarta-feira,
quinta-feira e segunda-feira - para
fazê-lo e, se possível julgá-lo. Sexta
feira é feriado por causa do Dia do

Funcionário Público. No mês,

passado, o promotor do Fórum da
Comarca de Jaraguá do Sul,
Leonardo Lessmann, apresentou-o

r ável ' � "d 'IQparecer ravorave a cassaçao Q

mandato do prefeito e do vice.' '51

.. ' 'J
Cassiano também infamou que' '-',

a ação corre em "segredo defu '

Justiça", ao contrário das'P
especulações, e citou o Parágrafcoe
11 � do Artigo 14 da .Constituição
Federal, que diz: "A ação d�n
impugnação de mandato tramitará- I

,

em segredo de Justiça, respondendocr ,

o autor, na forma da lei, se temerária
ou de manifesta má-fé". ,

Na ação, o J;>MDB eo,PT acusaml
Peixer de autopromoção na revista

patrocinadapelaPrefeitura; publicada
em junho de 2004, que .contínha

"

prestaçãodeobras e serviços réalizadflf
pela administraçãonagestão anterior.
A revista trouxe como título do
editorial ';RúmàCéno", expiéssãoqu�J-

teria sido usada como slogan' de
'

campanha do pefelista e dos
candidatos a vereadorda aliançaPFL
ePP.Amesma expressão também teria

sido veiculada em "santinhos"
distribuídos por candidatos da

coligação. (CarolinaTomaselli)

• Na ação; a coligação
PMDB/PT pede a cassação
do mandato eletivo do

prefeito e do vice.
• A ação foi

protocolada em

dezembro e pode não

ser julgada este mês.

-",

Proibida a privatização da água:�
')c

GUARAMJ.IUM - A Câmara de
Vereadores aprovouna última sessão,
por unanimidade, o projeto de lei

que proíbe aprivatização da captação
e distribuição da água e saneamento
básico no município. O autor,
vereador Evaldo João Junckes (PT),
disse que a proposta visa garantirque
o serviço seja de competência do
poder público, com tendência a

cobrar tarifasmais acessíveis. "Ou o

serviço fica nas mãos do Estado ou
domunicípio, porque, casocontrário,

,

a população pode pagar cato",
emendou.
.O petista citou o exemplo do

município de Itapema, com

problemas de falta de água e

aumento do valor da tarifa desde que
o serviço foiprivatizado, em julho de
2004, depois da administração
municipal ter encerrado o contrato
com aCasan (Companhia de Águas
e Saneamento). "Águas de Itapema"
é a empresa responsável pelo serviço

desde entao. 1(:

[unckes também disse que J"
proposta atende solicitação d(5.l
Diretório estadual do PT, diante das:
"experiências negativas" emoutros,

municípios catarinenses. Segundo,
ele, a deliberação foi repassada h�l
cerca de três meses em encontr,iestadual dos vereadores do partidC!'1:
em Florianópolis. "O que devemos
garantir é que a população tenhá'
qualidade de vida e preço acessívéf
ao serviço;', comentou. 1 J

Com relação às intenções dá;

administração municipal sobre {>l
gerenciamento do sistema de águal
do município, o vereador disse)
desconhecer as negociações paraW

municipalização. "Percebo que �'
município está com dificuldades de:
investir em saneamento básico, násl
estradas e emoutras obras.Na�

, opinião, se for para piorar" que fiqu�
com o Estado", defende�. (Carolin�
Tomaselli) _.I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SC em alerta
J

r
o governador, LHS, decretou
Estado de Emergência
Sanitária. O decreto permitirá
ao governo cio Estado e às

prefeituras ações mais rápidas
>

e eficazes. De acordo com a

Secretaria da)\gricultura, o '

"

Estado de Emergência forma
liza a adoção de medidas já

, tomadas, como a proibição do
2, ingresso de qualquer produto
� de origem animal pela divisa
r do Paraná e a suspensão, por
�; tempo índetermlnado, de

- ; todos os eventos aqropecu-
�. .ários previstos até o final-do
: ano.A determinação também
I,

�: acelera processos licitatórios e

pedidos de auxílio, como ó de
tropas federais para atuar nas
barreiras sanitárias. A medida
foi tomada junto com o

pedido de apoio de tropas do
Exército para atuar nas
barreiras montadas pela
Companhia Integrada de

"
Desenvolvimento Agrícola de
Santa Catarina (Cidasc),
ajudando aevitar a ocorrência
de febre aftosa no Estado.

Livre de aftosa
Há 14 anos não há registro de

qualquer caso da doença no

estado, considerado como

Área Livre da Febre Aftosa
sem vacinação, em 2000. Luiz

Henrique afirmou que Santa
Catarina vai manter a política
de não-vacinação do
rebanho, estimado em 3,5

,

milhões.A Cidasc reforçou as

43 barreiras sanitárias nas
fronteiras de SC com a

Àrgentina, Paraná e Rio

Grande do Sul.

Substituição
Bush nomeou o chefe de

.seüs assessores econômicos,
Ben Bernanke, de 51 anos,
para o lugar de Alan
Greenspari na presidência do
Federal Reserve (Fed, o

'

banco central americano).
Bernanke, que deixou a

função de, diretor do Fed em

junho-passado para assumir ó

cargo atual na Casa Branca, é
'

um dos mais próximos
colaboradores de Bush.

redacab@jornalcorreiodopóvo.com,br

- berços;
r:.'"'ánare'[fi'óWe f0totera ni(I;;.�7��'**>ü�.�_;_·��'_�i.:","-%�'�;_iW'%._ii#l

- ventiladores de alta

freqüência;
�õr"Qêra(:ilõfre�qüêf1c�1I���I��lM�1J

- monitores multiparamétricos;

Contribuições em outros setores

o conceito de responsabilidade
, social foi adotado pela empresa em
f\_ .

,':'J968 e, desde então, realiza ações
sociais nas três cidades catarinenses
onde .está instalada: Blumenau,
Pomerode e Jaraguá do Sul, esta
sede do maior parque industrial.
Também estende a atuação para
outras cidades da região da Arnvali
(Associação deMunicípios do Vale
do Itapocu) e doNorte catarinense.

Creches, asilos, Corpo de

Bombeiros, Apaes, Rotary, Lions
Clube, Rede Feminina de Com-

I
bate ao Câncer. Mesmo sem ter um

cronograma estruturado de inves
timentos e 'doações, as carências
das entidades assistenciais da

região, assim como os hospitais, são
monitoradas e sanadas com

doações de /ecursos e equipa
mentos. Este ano, até 'setembro, as
doações da Malwee somar�m R$
:3.951.509,76.

'

A saúde e o esporte foram os

dois segmentos adotados pela
empres,a para garantir que as ações
se revertam efetivamente em

\

resultados para a comunidade. Na

saúde, os investimentos são feitos
nas reformas e ampliações dos

hospitais da região. Já no esporte,
destacam-se o Parque daMalwee,
espaço, de acesso gratuito
dedicado ao lazer e a prática de
atividades físicas, e o time de futsal
masculinoMalwee-Jaraguá, atual
campeão da Liga Nacional de
Futsal, tri-campeão brasileiro e

campeão Sul-americano.

._ .•. __ , •.. _._._. •__ ._._._.. .. : _._ •. _" •• " .. ._ _ _ ..••.•.. _ .. _._ •. ,_ .• _.--<. : _ _L.___ .. _
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Empresa investe em saúde e,
I

supre falta de verba pública
IV;

CAROLINA TOMASELLI

� Hospital Jaraguá
é referência em

atendimento a

gestante e pediatria

Mais restrições
A Indonésia comunicou ao governo brasileiro a suspensão da

importação de uma série de produtos, incluindo até mesmo o farelo
de soja, devido à descoberta de diversos focos de febre aftosa no país

,
; nas últimas semanas. Inconformado, o Ministério da Agricultura
, informou que o Brasil vai questionar a medida na OMC (Organização

, Mundial de Comércio).5egundo o ministério, Suíça e Indonésia se

.' juntaram ao grupo depaíses que divulgaram restrições para o comércio
:, com o Brasil após o surgimento' da doença. Agora já são 43 países
, com algum tipo de embargo.Além de animais, produtos processados
" de animais e seus derivados, a Indonésia suspendeu a compra de

:\ farelo de soja e matérias-primas, equipamentos, maquinaria e

medicamentosde todo Brasil.", Principal importador de carne bovina
brasileira, a União Européia proibiu a entrada do produto procedente
dos Estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.

-

}ARAGUÁ DO SUL - O exemplo
da preocupação com a saúde pelo
setor privado deveria ser seguidopelo
poder público. Não só pelos

, investimentos, que representamR$
6,5milhões, mas principalmente pelo
sorriso damãe como filhonos braços,
segura por saber que a ele foi
dedicado todo o empenho para

garantir a sua sobrevivência, assim
como pela satisfação estampada no
rosto dos profissionais com a certeza

do dever cumprido. Relatório do
DesenvolvimentoHumanode 2005

I
do Pnudmostra que o poder público
gasta 3,6% de seu PIB em saúde.

,
O investimento do setor

privado em saúde tem sido o

diferencial.cafínal, não é todo dia

que se pode, comemorar a dimi

nuição da taxa de mortalidade
infantil em 30%, em um universo

.

onde 68% das internações são de

recém-nascidos, amaioria prema
turos '�'com insuficiência respira
tória. O percentual é uma prova
que o setor empresarial, muitas
vezes, supre a falta de políticas
públicas no país, que caminha a

'passos de tartaruga para aumentar
o' IDH (Índice de Desenvol
vimento Humano), que tem a

.saúde como critério essencial.

Hoje, oHospital e Maternidade
Jaraguá é referência em pediatria,
atendilliento a gestante de alto risco
e em UTI Neonatal e, segundo o

diretor-administrativo Hilário

Dallamnn, só atingiu tal patamar
devido a participação da Malwee

I Malhas.. ''A empresa investe no

hospital desde 1992, quando
inauguramos O Centro Cirúrgico,
que leva o nome doWanderWeege
(proprietário da Malwee). Se não

fossem estes investimentos, não sei
se o hospital estaria sobrevivendo

ainda", declarou.
, NaUTINeonatal e Pediátrica,

desde as paredes até as roupas dos

Com a filha Thalita internada há três meses na UTI, Jeane considera o atendimento "ótimo"

profissionais remetem ao mundo

infantil, tudo com muito cuidado'
para deixar o ambiente

aconchegante e acolhedor para
bebês e mamães. "Nós estamos há

quase três meses internados naUTI
e nãoposso reclamar:O atendimento
é ótimo. As pessoas fazem omáximo ,

para que asmamães também estejam
bem", elogiou [eane Correa Valter,
com á pequena Thalita, de oito

meses, no colo. "Na pediatria
também ficamos po� 24 dias, quando
ela tinha quatromeses, e damesma

maneira, sem reclamações mesmo.

As enfermeiras, os médicos, a parte
assistencial, copa, em, geral, tudo
muito bom", completou Jeane,
fazendo questão de, informar que
todoo atendimento foi feito peloSl)S
(SistemaÚnico de Saúde).

NaMaternidadeLaurita Karsten

Weege, intitulada com o nome da
mulher do industrial, não é.diferente,
O título de "Hospital Amigo da

Criança", concedido peloUnicefe
Ministério da Saúde em 2001, só vem
reforçar a qualidade dos serviços,
resultado da preocupação d�
Malwee Malhas com a 'saúde da
"

'comunidade onde está inserida. "Fui
muito bem atendida", disse Mada
Monteiro, mãe de Michel, seu

, segundo filho, que nasceu de parto
normal dia.ISúltimo, '_' '. 1 11

O casal Luciane e Agnaldo�a
Silva' .tarnbém reconhece -va,

importância do investimento. Pais de
Gabriela, que nasceu dia 19 em parto

j;l
cesárea, estavam bastante satisfeitos
com o atendimento e a estrutura do

hospital. "Escolhemos o, Hospital
Jaraguá justamente porque. é b�m

,

falado, com boas condições para as
- 5

crianças", contou o jovem pai,
:)

O diretor-administrativo do Hospital e Maternidade Jaraguá, Hilário Dallmann, lembrou que as doações;
'do industrial Wander Weege e da Malwee Malhas não se limitam à maternidade e UTI Neonatal. Segundql
ele, os investimentos começaram a ser feitos em 1992, quando a empresa financiou a reforma e ampliação, '

de alas como o centro cirúrgico. Antes das doações para reaparelharnento, contou o diretor, o número dei
cirurgias ficava em torno de 70 por mês. Hoje, com a ampliação e modernização da estrutura, o hospital
realiza um média mensal de 500 cirurgias. ,

"

.'. -r

Outra contribuição da empresa foi a ampliação do número de leitos, que passou de 40, na década de 90;

para 137, sendo 37 para a pediatria e 10 da UTI Neonatal. Atualmente, são atendidos cerca de quatro mil

pacientes por mês, entre procedimentos ambulatoriais e internações. Estimativas da administração do'

hospital apontam que as doações dá Malwee somaram R$ 1.492,530,35 apenas este ano. i

"Se não fosse a participação da Malwee o hospital jamais teria condições de comprar todos os
,

equipamentos que tem, desde a parte de diagnóstico, centro cirúrgico e jamais poderia implantar a UTI

infantil, além de toda a parte de apoio, como geradores, reformas. O hospital é um dos melhores
equipados do Sul do país e, se não fosse o apoio da Malwee, jamais seria'; declarou Dallmann.

Equip'e patrocinada pela Malwee lota ginásios em todo país

I

I

Parque é o local ideal para praticar esportes e curtir a natureza

\J
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Caixa Econômica reconhece
\ -

",

direitos dos homossexuais
MARélA BENTO

I"

!.... Funcionários que
I

'

�qeclararem união,
�terão benefícios
'4 '

-

çisuais aos heteros
",,' .

�: .

"

�. }ARAGUÁ DO SUL,- Ainda são

;muitas as barreiras enfrentadas pelas
�minorias, mas uma/delas está

I�meçando a cair: 'o preconceito
�"

��ntra os gays e lésbicas. Há 15;dias a
k�aixa Econômica Federal tomou

tSma decisão inédita. Vai reconhecer
�

,

r= união estável o "casamento"

�entre pessoas do mesmo sexo nas

,Rolíticas internas de benefícios

i tr.abalhistas. Isso significa que

t
funcionários gays e lésbicas poderão

I declarar seus companheiros como

[dependentes em planos de

�saúde, tirar lic:n�a para acompa

: nhamento do conjuge ou faltar ao

� trabalho quando falecer algum
,

l'membro da família do parceiro.
"Oprojetode reconhecimentoda

diversidade na Caixa decidiu
li reconhecer o direifo de casais

Enomossexuais devido à
r J representatividade da questão entre
onossos funcionários.Não temos um
mapeamento que mostre quantas

GÍF'essoas serão atingidas, mas

c calculamos que 10% daqueles que

Loreno e Rogério são casados há 11 anos e dizem que economizariam se medida fosse estendida

têm relacionamento estável são gays
ou lésbicas", declarou a diretora de
recursos humanos Diva de Souza
Dias.ACEF tem 63mil funcionários
em todo o país. A empresa gerencia
2.215 agências, commais de 7,rrúlhões
de correntistas e 28milhões de contas

poupança.
Em Jaraguá do Sul a gerência da

Caixa ainda não sabe quantos serão
os inscritos, mas alguns casais - que
mesmo sem estar na folha de

pagamento dobanco - comemoraram

a decisã�.Há 11 anosmorando juntos

o funcionário.público Loreno Luiz familiares. "Fui várias vezes

Hagedome ocerarnistaRogériojosé apresentado como 'amigo'. Depois,
Hereczuck acreditam que esta com o tempo a gente conquistou o

decisão é oprimeiro passo para que o respeitode todos", contouHereczuck.
Governo Federal, Estadual e Diferente de outros casais eles são

Municipal também reconheça os obrigados amanter du�s declarações
direitos dos homossexuais. "O de Imposto de Renda, não podem
homossexualismo já saiu da listas das dividir o plano de saúde e tiveram

doençasmédicashá 20 anos", analisou problemas como seguro do carro. "Se

Hagedorn. "Eu não conseguiria ser '

'

.todos os lugares reconhecessem a

diferente. Não é uma doença, nem nossa situação, no nosso atualpadrão
uma opção", afirmou Hereczuck. de vida, poderíamos economizar de

Os dois .afirrriam que já foram R$ 3 a R$ 6 mil por ano", éalculou
vítimas de preconceitos, inclusive Ha�dorn.

Aciac comemora 20 anos com'

homenagem aos fundadores
CORUPÁ - AAciac (Associação,

Comercial, Industrial e Agrícola de
Corupá) comemorahoje 20 anos de
fundação com uma sessão solene

prevista paracomeçar às 18horas com
homenagem aos sócios e demais

pessoas da comunidade que
colaboraram para a construção da
sede própria da entidade, inaugu
rada ofi�ialmente em 2001. Além

disso, também serão homenageadas
as 40 empresas que se destacaram
no crescimento econômico do

município. Serão homenageadas 10

.micro empresas, 10 de pequeno

porte, 10 consideradas médias

empresas e lOdo setor agropecuário.
Também hoje será realizada a

reunião da Fundação Empreender.
O presidente da Aciac,

Herrmann Suesenbach, salienta a

distribuição entre os associados dos
botons alusivos aos: 20 anos da

entidade, que serão entregues a

',; todos os que comparecerem ao

evento de hoje. Entre as principais'
ações desenvolvidas este ano pela;
entidade, o atual presidente cita ai
modernização de todo o sistema de:
informática, aquisição de umPABX:
e a sonorização do plenário, que tem:
capacidade para 70 pessoas sentadas.:

Aumentar o número dei
associados também fazparte do plano,

I

estratégico da Aciac, que, quando:
foi criada tinha menos de 40
associados e hoje tem 126. "O noss� ,

foco tem sido a prestação de serviços
aos associados e a ofertade cursosl

. "'. i
semmanos e outros eventos qu'i
possamcontribuir como crescímentq
de nossos empresários", afirm�
Suesenbach, 'que está em seJ

"

segundomandato como presidente:
, A data oficial de fundação d�

Acíac é 3.0 de outubro, mas comq
as assembléias são realizadas semi
pre na última terça-feira de cada
mês, a diretoria optoupor come l
morar a data no dia 25 de outubro'

CESAR JUNKIS

Herrmann Suesenbach está no segundo mandato

I

i
.,

sem espaço justamente quando
estão em um bom momento. O

Grupo foi selecionado para

participar do Festival Isnard

Azevedo, em 'Florianópolis, que
está em na 13ª edição. O Gats vai

apresentar a peça "O Patinho

Feio", encenada em várias cidades
catarinenses e em Curitiba.

O Grupo existe há 18 anos e

até o início de 2005 tinha 50 alunos
inscritos nas oficinas. Quando

Em haiaí, pOPUlação conta
com nova UTI Neonatal.

'�Grupo Cats mais uma vez nâo tem onde ensaiar
�j; }ARAGUÁ DO SUL - Pela
,Bj d dsegun a vez este ano os atores o

mG' G
� drupo ats estao sem ter on e

�B ,

D is d densaiar." epois e, per erem o

direito de ocupar o Centro

.Cultural, perderam agora o direito
I' d dêncí

I
a permanecer na �pen e�C1a
anexa ao Museu Emílio da Silva.

_ I Ontem, os atores foram até o local

, para retirarem os poucos móveis e

i figurinos guardados na sala, cedida
I' pela Prefeitura ao Grupo por um
i prazo de três meses. "O contrato

!, venceu e -não nos deram

,I oportunidade de renovar",

II' lamenta aprodutora doGats, Mara '

Kochella.

I Sem ter para onde ir, mais uma
! vez suspenderam os ensaios, pelo
, menos durante esta semanaou até
L-aparecer outra opção. "Já
o"ensaiªmos em sindicatos, paróquia
,--

I e em casas de amigos. Vamos
I
continuar trabalhando", avisa o

: diretor Leone Silva, lamentando,
: contudo que a má notícia veio

�;' justo quando já tinha sido marcada�""para o final de novembro a

rapresentação do espetáculo
�i "Creio", encenado por um dos três

� núcleos de atores que integram o

I Gats.'
,

_

'

! Os atores estão decepcionados
I
com a falta de apoio à cultura.
Cássio Correia, 25 anos e há cinco
no Gats diz que não entende o que,

,
está acontecendo, mas garante que
não pretende desistir. "Nao estou

decepcionado com o teatro, mas

com a falta de apoio ao teatro",
enfatiza Cás�io, que se forma em

� Artes Cênicas pela Furb neste final
�:" de ano.
t O que todos os integrantes do

Gats lamentam é o fato de ficarem

,

I'

tiveram que abandonar o Centro
Cultural, muitos desistira�.
"Fazemos teatro há 18 'anos,
levamos cultura a comunidades

carentes, vamos aos hospitais e

somente este aIlo já participamos
de seis festivais e agora não temos

onde ensaiar. Se hoje o cidadão

jaraguaense vai o teatro, nós somos
um pouco responsáveis por isso,
ajudamos na formação do público",
resume Mara.

•

Os investimentos do Governo já garantiram diversas obras e ações na área da

saúde: Um exemplo é orepassede R$ 945 mil para a instalação dos leitos de UTI

Neonatal e Pediátricano Hospital Infantil Pequeno Anjo, realizada em parceria
com a Fundação Univali. Itajaíagora contá com mais qualidade no atendimento de

seus habitantes. É o Governo garantindo saúde para todos os catarinenses.

Secretaria de
Estado da Saúde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VIOLÊNCIADois motociclistas morrem,
'1'

Policial baleado em Corupá
\

'

está na UTI desde sábado

}ARAGUÁ DO SUL/GuARAMIRIM
Mais duas mortes de,

motociclistas foram registradas
pela Polícia Militar no final de
semana. Uma das vítimas foi
Jovecir Hilleshein, 31 anos, que
conduzia uma moto bateu de
frente com um Del Rey. O

, acidente aconteceu por volta das
4h30 da manhã do último
sábado, na rua Waldemar
Grubba. Jovecir, que estava,

inconsciente a,o receber socorro,
acabou morrendo horas depois no
hospital São José, em função de
um traumatismo craniano. '

A outramorte ocorreu na rua

José Theodoro Ribeiro, no mesmo
dia e horário. A jovem Joice
Fernanda dos Santos, 23 anos,

bateu de frente com outra moto,
ao passar pela lombada eletrônica'
que fica em ,frente ao Colégio
Homago. Segundo informação
dós bombeiros, á motociclista
morreu na hora.

O coordenador de Trânsito da

Prefeitura, Sérgio Zapella,
informou que está sendo
elaborado um projeto para a

implantação de mudanças nas

vias. Segundo de, várias ruas

passarão a ter mão única. Entre

janeiro e agosto deste ano, já
foram registrados 140 acidentes de
trânsito envolvendomotociclistas.

.' Afogamento
O adolescente JeissonCikoski,

13 anos, morreu vítima de afo-.

gamento na tarde de domingo,
quando se banhava no rio Píraf
em Guararnirim.O enterro foi
realizado ontem, nomunicípio de

,

Papanduva.
Segundo informação' dos

bombeiros, no último ano foram

registrados 12 casos de afogamento
na região. Eles alertam para que as

pessoas tomem cuidado ao nadar
em rios desconhecidos, prin
cipalmente nesta época do ano,

quando são comuns as chuvas

repentinas, que aumentam o nível
das águas em questão de horas.

ELlS BINI

,..._ ,Comerciante
também foi ferido"
segundo testemunhas'

.

rixa já era antlqa
CORUPÁ-Namanhã de sábado,

por volta das 9h30, o cabo da Polícia
Militar,Osnil dos Santos, 36 anos, foi,
baleado no, abdômen. O tiro foi

disparado pelo comerciante lrani

Agostinho Fernandes, 37 anos, qaue
também foi atingido por um tiro na

altura do ombro. A troca de tiros

aconteceu em frente ao bar do qual
,

Fernandes é dono, na ruaJoão Tosini,
centro da cidade.

De acordo com o responsável
pela Delegacia Civil de Corupá,
Maurício Francisco, testemunhas

.

contaram que Fernandes disparou
dois tiros para o alto, quando o çabo
passava em frente ao bar dirigindo
seu carro particular, em companhia
da filha de 11 anos.Osnil dos Santos,
que estava de folga, deixou a filha
em casa e comunicou a guarnição
daPM sobre o ocorrido, Assim que o

carro da Polícia chegou ao bar, junta
mente comOsnil, começou a troca
de tiros. SegundoMaurício Francís-'
co, uma rixa entre os dois envolvidos

Assalto
Namadrugada do último sábado,

o taxistáAdemirGrings foí assaltado
por dois homens armados com um

revólvercalibre 38 e duas facas. Dois
passageiros solicitaram o serviço de
táxi na entrada de Schroeder I e

anunciaramo assalto. Omotorista foi
rendido e colocado no porta-malas
do carro. Os assaltantes, um

aparentando ser menor de idade,
levaramR$ 70,00 e o veículo, que foi
abandonado na ruaAlberto Santos'

Dumont, a poucas quadras do local
do assalto.A polícia não tem pista
dos criminosos.

Comerciante, lranl Fernandes, teve prisão preventiva decretada e assim que tiver alta vai para presídio

pode ter iniciado cerca de duas sema
nas atrás, quando aPM foi acionada

por causa de um veículo suspeito
estacionado em frente aobarFernan
des. Os policiais, entre eles o cabo
Osnil dos Santos, foram até o local e

,

abordaram os integrantes do veículo,
.que estavam dentro dobar. "O Fer
nandes não gostou nada e discutiu
com os policiais, dizendo que queria
ver se oOsnil seria homem quando
não estivesse de serviço", contou.

Conforme informações do

hospital São José, o cabo Osnil dos
Santos está internado desde sábado
na Unidade de Terapia Intensiva
com quadro estável,' devendo ser
transferido para o quarto amanhã.

Já Fernandes, que teve prisãopre
ventiva decretada, está int�rnado n'a
enfermaria do hospital, com escolta

policial24 horas por dia. Assim que
tiver alta ele será transferido para o

presídio regional de Jaraguá do Sul.

Fernandes, que já tem passagell}:)
pelaPolícia, foiindiciado pelos crime�g
de tentativa de homicídio e porte,
ilegal de arma. O tiro que acertou g_:!
cabo da PM foi disparado por uma)
pistola '765, que estava com a}

numeração raspada.Osnil dosSantos')
e lrani Agostinho Femandes,nãR j
votaram no referendo que decidiH2sobre a continuação do comércio de
armas de fogo emunição no Brasfí,0
pois forambaleados antes disso. U 1

Amigo da
,

Informação:
•• "

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
OE ANÁLISES CLíNICAS LTOA,

371 ,0882
--------�----------------------------------------------------�--------------�------------------�----�3

"

.
<,

CORREIO TVFalecimentos
Faleceu às 03:00h do dia 22/10, a senhora Germinia Rodrigues
dos Santos, com idade de 61 anos. O velório foi realizado na Capela

I da Vil� Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

�aleceu às 04:30h do dia 22/10, a jovem Joice Fernanda dos

Santos, com idade de 23 anos. O velório foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
faleceu às 01 :30h do dia 22/10, a senhora Sandra de Souza

Kieckhoefel, com idade de 42 anos. O velório foi realizado no Salão

�a Igreja Evangélica Luterana e o sepultamento no cen:'itério
Municipal de Guaramirim.

.

�aleceu às 03:40h dodia 24/1O,a senhora Evelin Pommereninq,
dom idade de 43 anos. O velório foi realizado em sua residência e

� sepultamento nocemitério de Guaramirim.
Faleceu às 03:4Sh do dia 24/1 0,0 senhorWilton dos Santos Pereira,
com idade de 82 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
�a Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vlla Lenzi.

Protagonista e diretor
Já virou comentário geral no Projac o entrosamento
entre Fernanda Lima e o diretor Ricardo Waddington
nas gravações de "Bang Bang':Se os dois estão juntos,
tomam cuidado. Vão sempre embora em carros

separados, por exemplo. Oficialmente, a atriz ainda
namora Rodrigo Hilbert. Mas muita gente no Rio tem

notado que Fernanda Lima não aparece mais em

público com Rodrigo. Na festa de lançamento de

"Bang Bàng'; em São Paulo, e no dia da estréia da

novela, no Rio: o ator não acompanhou a namorada.

Tempo real
O SBT exibiu domingo boletins de hora em hora com informações sobre
o referendo. A emissora foi a primeira a

..�xibir ao vivo, de manhã, o
momento em que Lula chegou para votar, em São Bernardo do Campo,
acompanhado da mulher Marisa.

Concorrente chato
Um candidato à sexta edição do "Big Brother Brasil" se instalou em

frente' à casa de Pedro Bial, no Jardim Botânico. O chato dlz que só sai se

for selecionado para o programa. Ele não deverá éonseguir nada além
de incomodar a família do apresentador. Enquanto isso, a produção vem

recebendo fitas. A.previsao é que elas cheguem a cem mil.
Alfinetada

I

Lauro César Muniz, que atualmente é da Record, deu
uma alfinetada em Jayme Monjardim. Em uma

palestra na Faap, em São Paulo, uma aluna perg.untou
sobre sua parceria com o diretor da Globo na época
em que Lauro trabalhou lá. Lauro respondeu:"A nossa

parceria era a seguinte: eu escrevia bem, ele dlriqia
mal, e eu jogava as fitas fora': Foi aplaudido;

Velocidade
Uma das maiores sensações nos bastidores da RedeTV! é o carro

no qual Luciana Gimenez chega para fazer seu

programa: um Jaguar último tipo,
blindado. Presente de Marcelo
Carvalho.

Marista no INTEJS
Dois grupos de teatro do Çolégio Marista São Luís participaram do

(NrEJS - Integração de Teatro Estudantil de Jaraguá do. Sul entre os

dias 19 e 21 e outubro.
o evento orqanizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e lazer, tinha
tomo objetivós a integração entre os professores, alunos atores,
bem como a troca de idéias e experiências entre os participantes.
o Grupo iniciante do Colégio Marista, com 19 participantes no elenco

apresentou a peça A RATINHA RITINHA, que conta que Ritinha, urna
;impática Ratinha, tem seu roedor aberto, rói tudo o que item pela
frente sem respeitar a hora e de quem é o objeto que vai roer. Através

dessá metáfora as crianças passam a mensagem que todo rato tem

que saber a hora certa de roer, para evitar desconfortos e infelicidades

'�a vida, assim como as pessoas têm direito de fazer muitas coisas,
lembrando-se que para cada coisa tem sua hora.

,fRANKENSTINHO foi a peça apresentada pelo grupo intermediário,
::composto por 10 alunos atores, que trouxeram aq palco dois
cientlstas loucos pela criação humana que faziam experiências com'

partes do corpo de defuntos. Em composição
com outras partes dava vida a mais uma criatura.

Porém, uma velha índia entende que nada vale
um corpo sem alma e numa declaração de amor

;à sua neta, cede sua alma a Frankenstinho por
.quern lalaia se apaixona.
As peças apresentadas pelos grupos do Colégio
:Marista tiveram direção e adaptação da

professora de teatro do Colégio, Mery Petty, que MARISTAtambém é atriz e diretora teatral.

Semp.reela
Daniella Cicarelli ·foi o alvo preferido dos papparazzís
no Tim Festival, que aconteceu sexta e sábado no

MAM do Rio. Ela foi fotografada de mãos dadas com

Nando Reis, mas era só amizade. Ela saiu da festa

acompanhada do filho do todo poderoso da Tim. Com
ela só os milionários têm vez. Pobretões tirem o

cavalo da.chuva.

Que mecânico!
Pelo jeito Reynaldo
Gianecchini não entendia
nadinha de mecânica. Para

viver seu próximo
personagem em "Belíssima" o

galã teve de sujar,
literalmente, o corpo todo de

graxa. É que ele tem feito
laboratório para não fazer
feio no vídeo e até

aprendeu como

funcionam as peças
internas de um carro,
como Q motor, por
exemplo. Agora, ele
já está mais interado
ao assunto. Esse

mecânico bronco
vai levar as
mulheres da trama

e as telespec
tadoras à loucura.

Também no Festival
Caetano Veloso chegou com Paula Burlamaqúi. Os
dois também são amigos. Pelo menos é o que eles
dizem.

Lançamento
Ivete Sangalo lança seu novo CD hoje no hotel \

'Unique, em São Paulo.
'

******-*
*****

Sem voto
Ana Paula Padrão não votou na campanha pelo
desarmamento. Ela teve de justifiêar. "Adoraria votar,
mas meu título de eleitor ainda é de Brasília'; disse.
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CHAPECÓ/OIVULGAÇAO/CNR

Florianópolis (CNRI r--'''''��---::-:::::::-::::;::;-T:;;-:;;-;;;-rTTTI

AQI) - Considerado uma
dás maiores liderançasI

do agronegócio, o

presidenre da Federação
di Agricultura e Pe
c i ária do Estado de
Santa Catarina (Faesc),
Jdsé Zeferino Pedrozo,
reclama que a falta de
rJcursos para flsca-

�.
I
ção sanitária colocou

e risco a liderançá
ndial do Brasil no'

ni\rcado de carnes.

Pêdrozo está vinculado
ab associativismo há

I

mais de 25 anos e exerce
uma das maisfortes e permanentes defesa do setor

pFimário da economia.
Além da Faesc,preside o conglomerado agroindustrial

Cõopercentral Aurora. Nascido, em Campos Novos (SC),'
Pédrozo, 64 anos, é graduado em Administração de

Eq,presas, foi presidente do Sindicato Rural de Joaçaba, da
Cpoperativa Tritícola Rio do Peixe e do Sindicarnes,
conselheiro de diversas entidades como Ocesc, Senar e
eNA. Foi deputado estadual por duas legislaturas. Hoje
cdmanda uma entidade sólida: a Faesc congrega 110

Stndicatos filiado_s, os quais abrangem diretamente 136

n)�D}Çtl2j9�.�,r�úrJ�rtJ,1�.2�P assedados, A classe produtora.
rural.dos municípios com inexistência de Sindicatos Rurais

é-representada diretamente pela Faesc. Somados os

associados dos Sindicatos e os demais produtores!
\

.

.

representados a Federação representa 85 mil i�tegrantes
da categoria econômica rural.

I .

171, ,

------------------------------------------------:;
•

:....:4!;

PANORAMA
AGRICULTURA E PECUÁRIA

CNR - Quais as perspectivas para a safra 2005/2006?
Pedrozo _ No geral, as perspectivas não são boas. Ocorreu uma forte

queda de renda dos produtores em razão da estiagem do ptimeiro semestre
e do'bàixo preço das commodities agrícolas. A falta de renda levará os

produtores ao baixo emprego de tecnologia na preparação da safra seguinte,
seja em sementes, defensivos, fertilizantes,etc. Haverámigração da cultura
da soja para omilho. A área plantada deve sofrer uma redução de 3% a

5%, no Brasil, mas ficará estável em Santa Catarina. Vamos cultivar 300
mil hectares de soja para colher 900mil toneladas e 850 mil hectares de
milho paracolher 4,3 milhões de toneladas de grãos no estado.
CNR - Quais as razões da crise no setor que deve causar perdas de
R$ 16 bilhões no Pffi da agricultura, este ano?
Pedrozo _ Fatores climáticos impuseram uma redução na safra brasileira

,

da ordem de 20milhões de toneladas. ESsa redução poderia ser parcialmente
compensada, do ponto de vista do produtor, com a elevação dos preços
mas, para azar nosso, houve um aumento na ofertamundial de grãos e os

preços permaneceram baixos nos mercados interno e externo. A

sobrevalorização do real frente ao dólar acabou reduzindo a receita de

quemexportou. Esse prejuízo foi transferido ao produtor.
.

CNR - Quais os efeitos sociais dessa crise econômica?
'

Pedrozo.> Os efeitos, infelizmente, serão sentidos no êxodo rural e no

desemprego. A oferta de empregos no campo já baixou 19% neste ano,
conforme pesquisa da CNA, USP e Ministério do Trabalho. ESsa é uma
escalada que precisamos estancar. A população rural brasileira caiu 25%
de 1990 a 2001. Em apenas três anos .: de 1999 a 2001 -,- o número de
pessoas ocupadas na agricultura foi reduzido em 1,8 milhão de pessoas,
passando de 17,4 milhões para 15,5 milhões. Vivem nomeio rural 16,10%
dos brasileiros, ou seja, 27,2 milhões de pessoas das 169,3 milhões que
formam a população total do país.

.

CNR - A questão de recursos para a vigilância sanitária animal
também preocupa? A falta de recursos foi responsável pelo
ressurgimento da febre aftosa no Brasil?
Pedrozo _ A insuficiência de recursós financeiros e orçamentários para a

fiscalização sanitária sempre foi amaior preocupação. Em lugar dos R$ 500
_

milhões de reais nec�ssários para desenvolver o serviço, a previsão
orçamentária para o setor era de apenas R$ 68milhões, em 2005, reduzido
depois paraR$ 37milhões. Todos somos responsáveis pela segurança sanitária,
criador, indústria, governo, vigilância sanitária, varejista e o próprio
consumidor. Não podemos culpar apenas a escassez de recursos, mas esse

foi, sem dúvida, o pivô de tudo. Nós sempre alertamos que a falta de
recursos para essa área poderia gerar perdas financeiras ao Brasil. Ao não
fixar um volume adequado de recursos noOrçamento para barrar o ingresso
de doenças, o Brasil colocou em risco o mercado de carnes e afastou
importantes compradores dos produtos nacionais.

CNR - Por que essa incompreensão em relação à sanidade animal? �;.
Pedrozo _ Os setores produtivos e o governo não podem esquecer que, em». �

, face da acirr�da competição internacional, as barreiras sanitárias são (>.)

utilizadas pelos países importadores/concorrentes como um recurso \;

extramercadológico para barrar o avanço comercialmundial do Brasil. Por »:
isso, o país precisamanter um rígido e confiável sistema sanitário, fundado : 1-
em uma fiscalização rigorosa para não perder mercados importantes. O ;;
Brasil é hoje omaior exportador de carne bovina e de aves do mundo. Tudo re;
isso está sendo ameaçado pela falta de recursos para fiscalização sanitária .. .:1 i
Além de prejuízo financeiro, o país pode perder acredíbílídade que é a �."

. melhor emais importantemoeda no mercado internacional. (,;I
CNR - As agroindústrias de Santa Catarina estão dando um exemplo r 'I;

nacional de cooperação em defesa sanitária?
,

.

Pedrozo _ As.agroindústrias vinculadas ao Sindicarnes disponibilizarão ao., 'l
Governo doEstado recursos para ampliar a fiscalização e a vigilância sanitária; ; )
com a compra de 119 veículos e a contratação de 119médicos-veterinãríos.j-f
119, técnicos agrícolas e 119 assistentes administrativos. . ',.J

;.

-�

"Crise no setor provoca êxodo e desemprego"

� "Os efeitos (da crise econômica).
infelizmente, serão sentidos no êxodo rural
e no desemprego. A oferta de empregos
no campo já baixou 19% este ano."

, T
....-.!

CNR - Quais. são as principais reivindicações da agricultura. iJ
catarinense? t.:J

, Pedrozo _ O produtor rural quer preço justo para sua produção. Para isso, '.':i
precisamos trabalhar em duas pontas. Em uma extremidade, ajudá-lo a ser>
eficiente e competitivo e, para isso, são necessários recursos financeiros das.-,
linha de crédito rural suficientes e no prazo certo, assistência técnica de t;f
qualidade, programas de estímulo, tipo troca-troca de sementes, etc. Nesse ;:. .

aspecto, os juros cobrados no Brasil são absurdamente elevados e ,�

insuportáveis. De outro lado, precisamos aperfeiçoar os mecanismos de ._

comercialização e de intervenção nomercado. .,
CNR - Quais seus projetos à frente da Faesc nos próximos anos?�
Pedrozo _ Na ,área de política institucional, aperfeiçoar. a defesa e a

�

representação das classes produtoras em todas as instâncias. O setorprimário �
da economia, apesar de toda nossa eficiência produtiva, é vulnerável � requef �
defesa política. De outro lado, implantaremos todos os programas de formação
profissional possíveis para preparar o produtor e sua família para os desafi�s da
globalização econômícaatravés doServiçoNacional de AprendiaagernRural,
o Senar, vinculado à Faesc. O Senar aumentouem 30,2% a capacitação dos
produtores rurais, em2004, ampliando de 129.796 para 169.017 o número de
pessoas atendidas em 92% dosmunicípios catarinenses.

Vem aí outra boa notícia do interior.

w o hr o

, ;

p
..
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PANORAMA
DEMOCRACIA

Vale do Itapocu 'disse
,

.

"não" ao desarmamento
CELSO MACHADO

... Este foi o segundo
referendo na história

.

do país, .10 definiu
sistema de. governo
'JARAGUÁ DO SUL- A

esmagadora maioria dos eleitores

dos*�.�üp.icí�íos que integram a

regi��:qé,,:V�!e do Itapocu disse

"l1;��.;:·��pf6ioição do comércio de
arffiás e munição no referendo de

domingo. Os votos válidos, sem
exceções, .representaram o dobro
oumais dos votos dados à proposta
que defendia o fim deste comércio
e que tinha, inclusive, o respaldo
pessoal do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e de todos os

presidenciáveis já apontados para
as eleições de 2006. Além da Igreja
Católica e outras evangélicas, que
se engajaram a favor da proibição.
Nos 293municípios de Santa Cata
rina, a proposta do "não" obteve
vitória arrasadora, com 76,64% dos
votos válidos, numa proporção de.

três contra um.No Estado,municí
pios como Joinville, Florianópolis e
Blumenau, os trêsmaiores colégios
eleitorais, os votospelo "não" tiveram
índíces variando de 66% a 79%.

Votação foi tranquila na região; não houve tumulto, boca de urna nem atraso na apuração

todos os estados, com mais de 59
milhõés de votos dados contra

poucomais de 33 milhões ao "sim".
Assim, continuam mantidas as

atuais regras para a venda de armas
e muruçao (Estatuto do

Desarmamento, .aprovado pelo
Congresso Nacional em 2003 e

promulgado em dezembro do
mesmo ano), sem qualquer
mudança

existentes. A'concessão do porte de
arma {dado àqueles que
necessitam, comprovadamente, de
usá-la como instrumento de defesa
pessoal) continua sendo
responsabilidade da Polícia Federal.
O registro de armas compradas em
lojas legalmente estabelecidas (e
que não dá direito ao cidadão de
portá-las fora de seu domicílio
residencial), também continua

obedecendo exigências previstas ,

no Estatuto do Desarmamento.

TERÇA-FEIRA, 25 de outubro de 2005

Biblioteca recebe livros
atrasados sem cobrar multa

]ARAGUÁ DO SUL A
Biblioteca Pública de Jaraguá do
Sul promove de 24 de outubro a

05 de novembro a "Semana da
Bondade". Durante estes dias,
todas as pessoas que têm livros
emprestados, e que por algum
motivo não entregaram na data
marcada, poderão comparecer à
Biblioteca e devolver os livros sem

pagar multa. São emprestados
cerca de 150 livros pordia .

A supervisora da Biblioteca,
Dianne Chiodíni, chama atenção
dos leitores em débito "as pessoas
têm que ter consciência de que o

livro é um bem público". Dianne
lamentá também que a entidade
muitas vezes não pode adquirir
lançamentos, pois tem que repor
os livros que não foram
devolvidos. Somente este ano, 241
exemplares não voltaram para as

prateleiras da biblioteca. Entre 99
e 2004, 643 livros não foram
devolvidos.

A Biblioteca tem 30 mil

exemplares e compra em média
50 a 100 novos livros por mês. Para

se associar é necessário levar
identidade, comprovante de
residência e pagar um a taxa de

, R$ 2. O horário de funcionamento
é das 7 damanhã às 19h da tarde'
e aos sábados das 7 da manhã às
l3h.

CESAR JUNKE$

SIM NÃO
Jaraguá do Sul 16.520 53.890

Corupá 1.080 7.117
Massaranduba 1.181 7.618
Schroeder 1.430 5.935
Guaramirim 3.744 12.308
Barra Velha 2.287 6.036

S.J.ltaperiu 440

Atrasados livres de multa

IMI"P,,"'l'AOQflA
tJ í� Y I !'ií"HHl

viuhos cutrivados cm família

Venha' conhecer através de. um a radávQI
passeio, as be ezas aaturals do Ar uipélago
das Graças e São Francisco do I/se.

Marujo
mig'o

Ramos

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

www.l1iarujoamigo.com.br marujoamigo@ilhanet.com.br
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41.CATARINENSE: DERROTA EM JOINVILLE

SOBRE RODINHAS:

Skatistp� da regia'
dão show de
rnanobrás em Jaraguá

SUL-AMERICANO:

·Malwee estréia

hoje à noite em

busca do
. bicampeonato

Mais de 40 skatisias da região
estiveram, no sábado, na pista
aó lado do Arthur Müller,
competindo no 1º Skate
Beneficente. Os atletas foram
divididos em duas categorias:
amador.e iniciante, que teve

amplo domínio dos skatistas da

.região entre os primeiros;
lugares.

'I-'DIO AM
. 1010

JARAGUA

SEMIFINAL:

Rodada define
os quatro
"semifinalistas
da Segundona

.

Divisão, três jogos atràsados aconteceram é

ª Jid�rãnça conüiiua
com o Vitória.. .

info@solsports.com.br

; cosmos@cosmos.com.b
www.cosrnos.corn.br
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H Ginástica
Depois do ouro de Daiane dos Santos, o Brasil esteve
novamente no topo do pódio neste domingo na etapa de
Stuttgart (Alemanha) da Copa do Mundo de ginática.Laís Souza
foi a campeã na prova de salto,com a nota 9,237.

H Hipismo
o cavaleiro Rodrigo 'Pessoa ficou em segundo lugar neste
sábado na competição, de equipes do CSI de Hannover, na
Alemanha, O campeão olímpico montou Carlot na

competição.

I
I

... RESULTADOS

I
I

,* até o fechamento, estas partidas
não haviam terminado

PRÓXIMOS JOGOS
'

... HOJE

,
... AMANHÃ

,'" QUINTA

I;
I

... CLASSIFICAÇÃO

... RESULTADOS

i

I.
!
! ... CLASSIFICAÇÃO

SPO ES CORREIO DO POVO, ",

�� Alpinismo ,

Um grupo de montanhistas franceses e vários guias
locais estão desaparecidos no noroeste da cordilheira do
Himalaia desde quinta-feira passada, de-acordo com
informações de meios de 'comunicação françeses.

\

J

SOBRE RODINHAS: MANOBRAS NA PISTA

Competição de skate movimenta o Sábado
no Arthur Müller
� Mais de 40 skatistas da regiãoderam shows de
manobras na pista

, JARAGUÁ DO SUL - O
- dia de sábado foi de mano

bras na pista que fica ao lado
do Ginásio' Arthur Müller.
Foram 45 skatistas da região,
divididos em duas categorias,
dando um show para o

público que compa-receu.

Segundo o organiza-dor do
2Q Skate Beneficente, Ricar
do Marquardt, o número de
inscritos não foi o esperado.
"Acredito que muita gente
não veio por causa da
instabilidade do tempo",
dis;e ele. Dentre

_

os dez
melhores em cada categoria
(iniciante e amador) apenas
um atleta de Blume-nau

figurou na lista. Os outi-os'
todos são de Jaraguá ao Sul.
Na categoria iniciante, o

próprio Ricardo ficou com o

troféu' de ,primeiro lugar. A
Segunda posição foi de
Danian R. e a terceira de
EvertonRodrigo. Na seqüên
cia vem os seguintes atletas:
Paulo Ricardo, Renan

Marcel, Vinicius Auberto

(Primitive Skates/Adrena
Park), Caio César, André
Ferreira, Daniel' Luis e Josias
Seco (Face Skate/Milic Skt /
Lake':s).
Já na categoria Amador,

João "Soneca" Álexandre fi
cou com o título. Feliavos

"Gordo" de Angelis (Lo
comotivos) ficou com o vice

e André de Andrade (Ge
neral Lyy), de Blumenau, fi
cou em terceiro. De quarta a

décimo lugares, completam a

lista: Sidnei "Sid" Veri-diana,
Lucas "Feijão", Vitor "Vi
toka" (Bastard / Ge-nereal

Lyy), Douglas Ricar-do, Car
los "Bolinha" Soledade, Mar
cio e Rafael Mello.

O organizador Ricardo

Marquardt disse que aind'a
não tem previsão, mas que

pretende fazer mais uma

competição em breve. A

pista recebeu algumas re-
_

formas para o campeonato de

sábado, como a recolo-cação
das telas e algumas melhorias,
para evitar acidentes.

Sk�tistas da região deram show de manobras na pista que fica ao lado do Ginásio Arthur MÓller, A
competição aconteceu durante todo dia de sábado

.
... ,

NATAÇ�O: CONVOCAÇÃO PARA ESTÁGIO

Ajinc divulga lista de 45 nadadores para trei'nar
_, \

I ,.
,',

.:
com a equipe :'

� ,
\

� Atletas foram selecionados no Circuito lnterescolar
de Natação

JARAGUÁ DO SUL - A

equipe Ajinc!Urbano/FME
divulgou a lista dos 45 na

dadores que farão um estágio
do dia 7 de novembro até 15
de dezembro no Aca-raí, ;ro
dos foram selecionados .no

Circuito Interescolar de
Natação, de acordo com os

seguintes critérios: colocá

ção no ranking, resultados
individuais e faixa etária.

Inicialmente, a intenção não
era convocar a categoria

pré-mirim, mas como' a

equipe está em fase de re

novação, resolveram dar

oportunidade.
'

"Algumas .convocações
tivera� também o objetivo
de fortalecer algumas cate

gorias já existentes na, equi
pe, como é o caso de alguns
nadadores das categorias

petiz e infantil", disse o téc

nico Ronaldo Fructuozo, o

Kiko. Durante o período de

estágio estará sendo verifi
cadoa desenvolt�ra no meio
aquático bem, como a execu-:

ção de alguns fundamentos
básicos da natação.
Espera-se utilizar 50% des

te grupo para integrar a

equipe em 2006, marcando ,1

assim uma forte renovação
da equipe para os próximos,
anos. No dia 1 Q de novem- ','

bro, às 19h, acontecerá

reunião com Os pais e atletas' <
convocados para o período �::
de estágio. ::�:
Confira a lista dos convo- :>

cados
"

.'''-'

LISTA CONVOCADOS ESTÁGIO 2005

" CORREIO DO POVO
Diretor Editor-chefe

Francisco Alves Fernando Bond

\
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AMADOR: RODADA DO FIM-DE-SEMANA

RÁPH�E[ GÜNTHER

o Rio Cerro empatou com o Rio Molha e ficou com a primeira colocação do Campeonato Járaquaense Amador
da Segunda Divisão

� Pela Primeira Divisão, apenas três jogos atrasados'
.

aconteceram no fim-de-semana

JARAGUÁ DO SUL - No

domingo. de referendo e sem

lei seca, três jogos' definiram
os quatro semifinalistas do

Campeonato Amador da

Segunda Divisão. Rio Cerro,
Atlético, Rio Molha e Guara

ni, na: categoria titulares, e,
Guarani, Ponte Preta, RiO
Cerro e Garibaldi, nos aspi
rantes, começam, no próxi- ,

mo fim-de-semana, a decidir
a competição. Os quatro se

_

enfrentam em turno e retur

no é os dois melhores fazem a

final. No domingo, no campo
doNacional doAlto da Serra,
jogam Rio Cerro x Atlético
'(titulares) e Rio Cer-ro x

Garib�ldi (aspirantes). No

campo do Rio Molha, o time

da casa recebe o Guarani (ti
tulares) e o Guarani enfrenta
a Ponte Preta (as-pirantes).
O Rio Cerro garantiu a

classificação e o pr�meiro

Preta.
O Guarani também emba

lou nos aspirantes; conquis
,tando o primeiro lugar no

critériode desempate ao ven-

T CLASSIFICAÇÃO ASPIRANTES

2a DIVISÃO AMDOR

T CLASSIHCAÇÃO "I:ITULARES

T CLASSIFICAÇÃO ASPIRANTES
'\":�1tk:'" ';M],I&lk'!ilit!�m

para os pomerodenses.

II tiNHA DE FUNDO "

Julimar Pivatto

Vistorias
Ontem o-Estádio João Marcatto recebeu a visita do promotor de
justiça Leonardo Lehrnann. Junto com a diretoria do Juventus e ó
major Amarildo Alves, eles conversaram sobre as,melhorias no
estádio, para evitar tumultos como' o acontecido no primeiro jogo
da semifinal entre Juventus e Joinville. O presidente Lio Tironi
informou que serão construídas duas grades para separar a
torcida adversária da jaraquaense.Outra reforma será na mureta

(que fica em cima das arquibancadas descobertas.que.terá de ser
ii,

aumentada em 60 centímetros; para dar mais segurança aos

torcedores. As recomendações serão atendidas e devem ficar
prontas até o início do Campeonato Catarinense da Série M.

RAPHAEl GÜNTljER •

$

, Julgamento
Hoje o Juventus teráque se

defender no Tribunal de Justiça
Desportiva da Federação
Catarinense de Futebol. O
tumulto que aconteceu no

jogo contra o Joinville será

julgado e o Estádio Joáo
Marcatto corre o risco de ser

interditado. Mas como a

diretoria já busca as melhorias
que precisam ser feitas, há
grandes chances de serem,
absolvidos. Além das reformas
citadas na nota anterior,
provavelmente o TJD irá pedir
também que exista um acesso

exclusivo para a torcida
adversária. O diretor de futebol,
Alcir Pradi,cogitou também a'
idéia de proibir as torcidas
orqanizadas no JoãoMarcatto,

Schroeder
Definidos os semifinalistas do
6° Campeonato Múnicipal de .:�
Schroeder. Na sexta-feira

• jogam Auto Posto Salomon x

Segundas.Feras e União x

Alternativa. Os vencedores
�fazem a final, em data ainda a

'

ser marcada. Os resultados-que -,

definiram os classificados :

foram:Aliança OxW Auto Posto·
Salomon, Alternativa 1 x7

. ---

Segundas Feras e Papelaria'
MiglasOx2 Uniâo.No sábado
aconteceu também a 7a
rodada do 20° Campeonato ,�
Municipal de Futsal Adulto,
com os seguintes joqos: �'r"
Grameyer 4x4 Néki Confecções,

,

,Famac Ox2 Veteranos
: "

Grameyer, Banana Brasil 2x9
Ibes e Coremaco WxO União.

Guaramirim
. .

.

A equipe Rebas venceu o Vem Vê Nóis por 8x4 e conquistou, na
sexta-feira, o Campeonato Municipal de Futsal de Guaratnirim
Taça Izídio Carlos Peixer. O terceiro lugar ficou com a equi� A
Mais Gelada, que venceu o Cruzeiro por 4x3. A competição iniciou -,

no final domês de julho com 22 equipes. Segundo o secretário de -; :

esportes,lazer e promoções de eventos, Nelson Boelra de Oliveira; ::
o evento foi um "sucesso de público e exemplo de disclpllnaJá no

sábado pelá manhã (22 'de outubro) o Prefeito Mário Sérgio Peixer
e o Secretário Nelson Boeira de Oliveira oficializaram a entrega da
Área de Lazer do bairro Caixa D'Água, em terreno da prefeitura. O
local foi dotado de uma quadra de futebol de areia, com vestiário
e banheiro eainda receberá em breve um parque infantil.

Sul-Americano ,

Enfim, saiu a tabela de jogos
do Campeonato Sul
Americano de Futsal. Ontem
a Malwee folgou na rodada}'
de abertura,mas a partir de
hoje tem jogos até o fim-de
semana todos os dias.
Confira os jogos: hoje
(20h30) contra o Millionarios
(Colômbia), amanhã (19h)
Deportivo Manabí

(Equador), quinta (22h)
Universldad Central
(Venezuela) e sexta (23h30)
La Sonora (Peru).Todos os

jogos terão transmissão da
Rádio Jaraguá.O
campeonato acontece no

Ginásio da Universidad San

Martin, em Lima, no Peru. No
fuso horário; a diferença de
Brasília são três horas a

menos;

Definidos os quatro finalistas da
,

.... "

'
,

Segunda Divisão
I

cer a Ponte Preta (que liderou
o campeonato todo) por 4x1.
O Rio Cerro ter-minou em

lugar, nos-titulares, ao empa- terceiro, ao 'em-patar: em OxO

tar em lx l com o Rio Molha, com o Rio Molha. O Gari
com· gols de Marcos e Ru- baldi ficou no lx l com o

dicler. O Garibaldi bem que 'Atlético e ficou com a última
tentou a vaga, vencendo o vaga.

Atlético ,de virada por 3x2, 1ª DIVISÃO .. Pela Pri-

mas foi surpreendido pela go- meira Divisão, apenas três jo-
.

leada de 7x2 do Guarani em gos que estavam atrasados

cima da Ponte Preta. Jogando aconteceram. No sábado, o

em casa, o Garibaldi saiu per- João Pessoa foi a Schroeder e
dendo por 2xO com gols de bateu o Tupy por 3xl, com

Vanderlei e Denival. Mas nos gols de Tiago (2) e Wemer
ci�co minuto,s finais, con-

�

sono Juarez descontou para o

seguiu virar o jogo com Ru- time da casa. No domingo, o
dinei, Lodemar e Marcos. Já o [cão Pessoa voltou a jogar e

Guarani, com a goleada por novamente a vencer. Desta'

7x2, conquistou a quarta vez a vítima foi o Caxias, que
vaga. Os gols do time do Rio perdeu por 2x 1. Lucas e Ruan

da Luz foram marcados por fizeram os gols da vitória e

Ditmar (4) e Edson (3). Val- Fabinho descontou para o

dir marcou ôs dois da Ponte time de Santa Luzia. No
outro jogo, o Cruz de Malta
venceu o Caramuru em casa

\ por 2x I, com gols de Marcos
e Machado: Ernani marcou

Futsal sub-17
.

A equipe da Wizard/Cej/FME
não repetiu o mesmo

desempenho do turno da 4a
.

fase e acabou terminando em

segundo lugar na chave, mas
garantindo a vaga. Dos seis

pontos que a equipe pretendia
conseguir para confirmar o
primeiro luqar.apenas três
'foram conquistados, na vitória
por 7x3 em cima de São Miguel
do Oeste. Nas outras duas
partidas, perdeu por 7x2 pára
Rio do Sul (time da casa) e 7xS
para São Bento do Sul, que
terminou em primeiro lugar
com 13 pontos, um a mais que
os jaraguaenses. A tabela da sa
fase ainda não foi definida
porque, no dia 1 ° e 2 de
novembro, acontece a rodada
da chave 5, para definir os oito
melhores.

Xadrez
No último sábado, 32 pessoas participaram da Clínica de Xadrez
no Colégio São Luís,em Jaraguá do Sul.O coordenadorda equipe
jaraguaense,Maurício Berti, e o árbitro internacional Enio Bozzano
Jr. comandaram a oficina, que ensinou técnicas de arbitragem .e

treinamento. Das 32 pessoas, dez eram atletas da FME; seis eram
professores da redemunicipal, 12 eram acadêmicos de Educação
Física da "acuidade Jangada e quatro ex-atletas. O encontro durou
a tarde inteira, com atividades teóricas e práticas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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H VÔLEI DE PRAIA
A dupla brasileira Emanuel e Ricardo fez a festa em Salvador (BAl,
neste dominqo, com a conquista do bicampeonato da etapa do
Circuito Mundial de-vôlei de praia. Os campeões olímpicos
derrotaram na final Márcio e Fábio Luiz, de virada, por 2 sets a 1.

�� VÔLEI DE PRAIA
As brasileiras Juliana e Larissa perderam o tít�lo da etapa
de Salvador do Circuito Mundial de vôlei de praia ao'serem

,

superadas pelas norte-americanas Wlash e May, por 2 sets a

1, no sábado, com parciais de, 16/21,21/18 e 15/12.

��TÊNIS
Mesmo sem entrar em quadra nesta última semana,o brasileiro
Gustavo Kuerten subiu duas posições no ranking de entradas,
enquanto se manteve na Corrida dos Campeões.Guga passou a

sero número 289 do mundo (oitavo do Brasil).

.,.. Jogadores se

reapresentam hoje
depois da derrota por
2xl para o Joinville no

sábado

JARAGUÁ DO SUL - O
,

time do Juventus se rea

presenta hoje de manhã no,
Estádio João Marcatto de

pois da derrota do último sá

bado em Joinville, por Zxl
na prorrogação. A diretoria
e a comissão técnica irão

definir o' futuro dos atletas,
pois o tricolor já tem data

para jogar pelo Campeonato
Catarinense da Série AI. No
dia 11 de janeiro, às 20h30
em Jaraguá do Sul, o [uven
tus recebe o Avaí. ,Ontem a

diretoria se reuniu para defi
nir os próximos passos do
clube.
Segundo o presidente Lia

Tironi, o primeiro objetivo é

acertar a comissão técnica.

"Vamos decidir isso em con

junto. A minha vontade é

que o Itamar (Schüller) per
maneça, mas vou respeitar a
decisão da maioria". Sobre a

campanha dotricolor; o diri
gente disse que foi exce

lente. "O Juventus saiu do

nada; foi campeão da B 1,
chegou com o objetivo de
subir para a AI e foi além,
disputando às semifinais do
returno", a�anou Tironi.
Ele também elogiou a

atuação do time no último

sábado, mas criticou a

arbitragem de Jefferson
Schmidt, que expulsou três

jogadores do Juventus. "Ele
foi tendencioso. Isso irritou
todomundo. Mas temos que
dar parabéns, pois lutaram
até ofím do jogo". Sobre o

time do ano que vem, Tironi
disse que a política contin�a
sendo a de "pé no chão".
"Vamos,montar um time de

CATARINENSE: DESPEDIDA COM RAÇA

Juventusjá começa. a pensar
.

, I

#
•

na Série A 1 do Catarinense

acordo com as nossas con

dições financeiras", adian

/touele.
O JOGO - No jogo de sá

bado, o Jec tomou a inicia

tiva e, com 15 minutos, le
vou perigo quando Vagui
nho completou cruzamento

parafora. O Juventus come-

çou a jogar melhor e, aos 20

minutos, abriu o placar com
o atacante Roni, que apro
veitou cruzamento de Carlos

Rogério e cabeceou para o

gol. O Joinville marcou dez

minutos depois, mas o

.atacante estava impedido. O
time da casa saiu vaiado para

Roni (O) enfim desencantou e marcou seu primeiro gol na competição,aos 20 minutos do
orirneiro tempo

,o intervalo.
No segundo tempo, com

menos de umminuto, Carlos

Rogério fez falta na entrada
da área e acabou levando o

segundo amarelo, indo mais

cedo para o vestiário. O [ec
era só pressão com um

homem a mais, e acabou

empatando aos 39 minutos,
com Vaguinho chutando
rasteiro. Com o empate, a

partida foi para, a prorro

gação. Logo no início, Acás
sio faz falta em Fabiano e é

expulso também. Numa

confusão, Dega e Faritick
também levaram vermelho.
O [uventus teve a chance de
marcar no fim do primeiro
tempo, quando Renato Tilão
cobrou o tiro livre indireto,
dentro da área, nas mãos do

goleiro Gilberto. O gol da vi
tória saiu no segundo tempo,
com Emerson cobrando
pênalti. O adversário do [ec
na final do returno será o

Atlético de Ibirama, que fez
3x 1 no Caxias em casa.

RAPHAEl GÜNTHER

.. DESEMPENHO ,

Ad'ilson Esteve bem, prlnclpalmente nas saídas de bola. Não
teve culpa nos gols. (7)

,

Pereira Não estevemuito bem e subiu pouco para o ataque.(6)
Acássio O zagueirão esteve muito bem,mas revidou uma falta
e acabou sendo expulso.(6)
Renato Tilão Sempre muito bem, tranqüilo e fazendo poucas
faltas. Um dos melhores jogadores do tricolor no campeonato. �
(7,5)
Grisley Muito bem de novo. No segundo tempo da '

prorrogação, saiu com cãibras e acabou voltando-no sacrifício.
(7,5) ,,'

Oega Marcou bem, mas acabou se desentendo com Fantick e

acabou expulso.Iõ)
Fábio Lopes Jogou com raça, vontade e foi muito bem na.
mercação.tz.s) '

'

Carlos Rogério Fez boas jogadas no primeiro tempo e, em i
uma delas,acabou saindo o gol do Juventus,mas foi expulso no
início da etapa final.(7)
-Roni Enfim, desencantou, Fez o gol do Juventus no primeiro I

tempo,o primeiro dele na competição.(7)
Bill Entrou no lugar de Roni e levou, por várias vezes, perigo ao
gol do Joinville.(7)
Paraná Atuação discreta, mas acabou participando da
tabelinha com Carlos Rogério que resultouno gol.(6,5)
André Entrou para reforçar a marcação e fez o seu papel.Iô.S)
Joni Não esteve bem e acabou substituído.(6)
Paulo Rossi Entrou no segundo tempo para puxar o contra

ataque,o que fez poucas vezes. (6,5)

'T RESUMO DO JOGO
Juvenfus Adilson, Pereira, Acássio, Renato Tilão e Grisley;
Dega, Fábio'Lopes, Carlos Rogério e Paraná (André); Roni
(Bill) e Joni (Paulo Rossi).Técnico: Itamar Schüller.
JoinvUle Gilberto,Alex (Fabiano), Emerson, Lica e.Alessandro:
Elizeu, Ceará (Felipi), Fantick e Marcelo Silva (Rafael Carioca);
Ma rcin ho eVag u in hO.Técnico:Vagner Benazzi.
Gols: Roni (Juventus), 20 do 10 tempo; Vaguinho, 39 do 20; e
Emerson,5 do 20 da prorro'gação (Joinville).
Cartões Amarelos: Pereira, Grisley, Joni e Paulo Rossi

(Juventus); Fabiano, Lica, Elizeu, Rafael Carioca e Vaguinho
(Joinville). Vermelho: Carlos Rogério, Acássio e Dega
(Juventus);Fantick (Joinville).
Arbitragem: Jefferson Schmidt, auxiliado por Carlos
Berckembrock e Joel Vrosnki.
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R, Pref. Waldemar Grubba, 4385
Jaraguá do sul/se

I'

CONCRERIO
Atefatos de Cimento

.

\.;
.

'(47) '376-1'917

e-mail: concrerio@lpa.com.br ,

I Rua Berlha Weege, 1275 - Barra do Rio Cerro

Representante Autorizado: Silver Serviços Ltda

RODOBENS',
CONSÓRCIO' ,

* MAIS chance: (até 04 contemplações
I

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 se(usadas como lance).
* MAIS lance: (FGTS pode ser usado

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

renda e sem avalista).
* MAIS, MAIS: (as últimas (60) parcelas sem

taxa de administração e sem seguro)

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

.seu Representante). •

•

Rua: João Januário Ayroso, 80 - sala 03 - Jaraguá Esquerdo - JUNTO AO CONSORCIO UNIÃO

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

I

CASAS PRE·FABRICADAS

�VU
teI

Representações Ltda

FINANCIAMENTO

.JUNTO A CAIXA

ECONÔMICA
FEDERAL

JARAGUA DO SUL - se Ematl: casas@layout.arq.br .

Rua dos Imigrantes,500 si 31 - Bairro Rau - ---F-one: 047 37-0-6103.Hamal 31.Implslltanctcselodequalidada

IMÓVEIS

1 VENDE-SE
SíTIO no

Ana Paula II

Transteb
Transportes e Terraplenagem ltda.

�

Serviços de Retro Escavadeira
Trator de Esteira - Caminhão
�

.9926-2580

ALUGA-SE - Próx. a Preto
Tr: 370-8968.

CZERNIEWCZ - Procura
se, pi dividir, c/3 qtos. Tr:
8822-0300.

ITAPOÁ - Vende-se, cl
18Óm2 à 30m da praia. ou
troca-se em Jguá. Tr:.
.275-6858.

O·
. 2:

'§
Vi
�
.8

�

VILA NOVA - Precisa-sé,
de pessoas pi dividir. Tr:
371-5209 após 18h.

com 12.000m2,
nascente de água corrente.

Valor a combinar;

Tr: 9909-7554
cf Valde

VENDO
Móveis para loja de roupas, 35 araras

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

cabides. Todo material é usado mas em ótimo
estado de conservação, ria cor branca.

_.. I

.

Tr: 370-0303
horário comercial

SCHROEDER - Vende-se,
15x45m. R$ 4.000,00. Tr:
9962-7006. VENDE-SE

CASA NA BARRA
Oportunidade de material, �I laje, 1'20m2,

3 qtos, garagem pi 2 carros,

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

fUft4W Tr: (47) 37&-3.898
9982-0902

VENDE-SE - 15x30m cl
meia água. próx. a

Malwee. R$ 18.000,00.
Tr: 370-9932.

ALUGA-SE
QUITINETES
E QUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diári,o.
Próximo ,WEG

370-3561 cl proprietário

� ::�!e:sL:n��os
Chega de Procutar!

. Fale com Ivan no
..

273�6787
e acabe com esse tormento

VENDE-SE
CASA'ALV_
Terreno de 3700m2 cl pé de

frutas e palmito. Ideal pi chácara.
Localizado no bairro Rio Molha.

R$ 55.00.0,00_
. Aceita-se carro no negócio .

Tr: 370-8070
9979-9188

CASA�APARTAMENTO-TERRENO

CONSTR!JÇÃO - REFORMA -,rSITIO

1 a PARCELA PARA

10/11/05

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

Tr: (47) 375-0183
.

com OS,mair

CORRETOR DE IMÓVEIS
Roberson RicardoWolf

CRECI7402

AMIZADE - Casa nova cf 75,00m2, 3
quartos. R$ 82.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

'%�

Barão do Rio Branco, 620 ., Centro-

-

CEAlLZSTL

Telhas ESlTlaltadas'

Telha 'Portugu�s�
Telha Romana
Telha Americana
Telha,Plan

Meia Telha
Cumeeira

Ponteira(Pat� de Leão)
Venda Direto de Fábrica

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

-

"

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

TERÇA-FEIRA,25 de Outubro de 2005

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

Deixe seu filho feliz.
'Deixe ele escolher o que é' melhor.

-
-

da criança merece um TI ..

Estes cel-ulares por apenas �
8-

RS .99,00 ou 1 + 9 de RS 9,90· �

ó
c,

oro

E
::I

Q)
'O

�'�
1::
8
E
8

Nos planos conta fixa TIM Light ou TIM Brasil

634-0400 Oxford - 633-6660 Centro / São Bento do Sul
644-5465 Rio Negrinho - 642-3004 Mafra - 273-0888 Jaraguá do Sul

telefonia e segurança

A me/lLor opçãopara sua.e"lPresa, escritório e residê1l.cia.
Produtos e serviçospara telefo'lia, redes de iqformátict4

segura1l.ÇQ eltltrô1l.ica e automação de �o1l.domí1l.ios.

.

Racks para distribuição
de redes

CONEClIVI,DADE P�OFISSIONAL PARA APLICAÇÕES EMPRESARIAIS
Telefones Fone operador para televendas

Conector 11000
71006

Patch éord.

Mesa operadora PC XE e :
* Monitoração estado do:

ramais e troncos
. * Bilhetagem de ligaçõe�
* Controle de ligações atrave,

de gráficos com dados por setor,
ramal ou por conta.

-

* Identificador de chamadas
* Programações PABX

Representante autorizado

CENTRAIS TELEFÔNICAS
(PABX) E PERIFÉRICOS

PABX xr 42 E Xt72 Terminal TCID

Nos menores PABX digitais do'mundo,vantagens
-

em tecnologia, desempenho e economia

'O qu_e quer que você

possafazer ou sO'l.ltar
quepode, comece-o•.
A ousadia é ge'l.iaJ,
mágica epoderosa.

COlTLecejá1-
.. CENTRAL DE ALARME VIDEO INTERFONE

MONITORAMENTO
DE IMAGEM CFTV

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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! Condições especiais e prazo de até 60 'méses(veículos acima 2003)
u .

.

Gol Plus GIII 1.0 2001, Gasolina,Prata,4Portas,Des/Limp. Tras. R$ 18.500
Parati CL 1.6 1995,Gasolina,Branca,Des/Limp. Tras. R$ 9.500 ,

Escort SW GLX 1.8 1997,Gasolina,Azul,4 Portas, Completo. R$ 15.600
Marea SX 2.0 1999,Gasolina,Cinza,Completo + AirBag Duplo. R$ 19.900
Palio EDX 1.0 1997,Gasolina,Branco,4 Portas,Completo + Ar Cond. R$ 11.900
Palio EDX 1.0 1997,Gasolina,Branco,4Portas,Completo + Ar Cond. R$12.900
Palio ED 1.0 1996,Gasolina,Preto,4 Portas,Trava Elétr,Des/Limp.Tras. R$11.800
Scenic RT 1.6 2000,Gasolina,Cinza,Completo + AirBag. R$ 28.000 ,

Scenic RT 1.6 2000,Gasolina',Verde,Completo AirBag. R$ 27.500
Vectra GL 2.0 1998,Gasolina,Azul,4 Pneus Novos,Completo. R$ 20.500
Omega CO 3.0 1993,Gasolina,Prata,Completo + Teto Couro. R$ 15.500
Vectra GLS '2.0 1995,Gasolina,Dourado,RLL,Completo. R$ 13.500
Goll GLX 2.0 1997;Gasolina,Dourado,Completo Teto. R$ 17.500
Santana CLll.8 1996,Gasolina,Cinza,Vidro/Trava/Dir.Hidr. R$ 14.800
Kadett GL 1.81997,Gasolina,Branco,Vidro/Trava,Des/Limp.Tras. R$11.500
Pointer GLI 1.8 1996,Gasolina,Marron. R$ 10.000

Logus CL 1.8 1996,Gasolina,Branco. R$ 10.300
, Escort Hobby 1.0 1995,Gasolina,Vermelho. R$ 8.800
Escortl.6 1991 ,Gasolina,Branco. R$ 6.800

Chevy 1.6 19,93,Álcoo�Branco. R$ 6.500
Belina 1.8 1990,Álcool,Azul. R$ 6.500
Chl\vette SL, 1.6 1986,Gasolina,Azul,RLL. R$ 3.800

Troca - Vende· Financia
Fone/Fax: (47) 370�2010/ 370-4750

Vectra Flex bege 2005 R$ 48.000,.00
Vectra GLS ' azul 2000 R$ 29.300,00
Córsa Sedan cinza 2001 R$18.000,00
Corsa 4p azul 1998 R$13.800,00
Celta 'Prata ,2001 R$17.500,00
Celta 2p prata 2002 R$1'8.500,00
Celta 2p prata 2002 R$18.000,00
Palio 4p MN vermelho 2005 R$ 25.800,00
Uno 4p cinza 1997 R$12.500,00
Uno 2p branco 2001 R$13.o00,00
Ford Ka GL cinza 2001 R$16.500,00
Parati 4p branco .1998 R$16.30o,00
Gol2p 1.6 prata 1996 R$12.800,00
Clio Sedan Previlege prata 2004 R$ 32.000,00

Av. Waldem<lf �nlbba, 4158 � Jaraguá do sul/se

Celta 1.4 4p único dono
Palio Fire 4p único dono
Astra Sedan 1.8 completo
Zalira CO único dono
Uno Mille Fire único dono
Palio Fire EX 4p
Scenic RXE 2.0 completo 8V
Celta 1.0 2p
Gol GIII dir/hidra. 4p
Blazer DLX Executive 4.3
GolI GLX 2.0 MI completo
Fiesta GL 4p
Polo Classic 1.8 Mi
Versailles
Uno 4p
Chevette L 1.6 alc
Kadett SL
'sanara NX 350
Monza SLE 4p c/ lrio eletr.
Kadett Turim

,

.
2004
2003
2002
2002
2002
2002
2001
2001
2000
1999
1997
1998
1997
1996
1994
1993
1992
1998 R$ 6.500,00
1990

'

1990

vermelha
branco
prata
cinza
branca
bege
prata
prata
vermelha
,preta
azul
prata
branco
vermelho
azul
verde
verde

. POLO SEOAN 1.6, COMPLETO PRETO 2005 I
PALIO ELX, 4P BOROÔ 2004
CLlO 1.0 EXPRESSION, 4P C/ AR _ VERDE 2003

Saveiro CL 1.6 MI 1999 vermelha R$16.500,00 PEUGEOT 206, 4p, COMPLETO PRATA 2003
Mondeo 2.0 4p compl 1997 verde R$17.800,00 SCENIC RT 1.6, COMPLETO BRANCO 2002
Santana 2.0 compl 2003 cinza R$ 30.500,00 CELTA 1.0, 2P C/ GNV PRETO 2002
Palio 1.04p 1997 verde R$13.500,00 ZAFIRA 2.0, COMPLETO, C/ GNV + OVO PRATA 2001
Goll.0 2p ar cond 2003 branco R$19.500,00 ESCORT SW, COMPLETO PRATA 2001
Gol city 1.0 2p 2005 cinza R$ 22.000,00 COURIER 1.3, C/ AR + OH BRANCO 2000
Goll 2.0 compl 2001 prata R$ 33.000,00 PALIO EX; 2P ,

BRANCO 2000
Kombi Standart.GNV 1985 branca R$ 7.500,00 F-l000 Xl HSO, DIESEL, COMPLETO + COURO' , VERMELHO 1998 'f

. CorsaMilenium 1.6 4p 2003 branco R$ 22.000,00 KA 1.0, 2P AZUL 1998
Goll.8 2p ale 1998 R$ 6.000,00

I I ESCORT GL, 4p, COMPLETO CINZA 1998
Saveirill.8 GNV compl 2001 branca

. R$ 25.000,00 PALIO EL, 4P ROXO 1997
Monza 1.8 compl 1991. azul 'R$ 9.500,00 OMEGA SUPREMA, 1l0MPLETO CINZA 1996
Palio ,1.0 4p ar cond 2003 azul R$19.900,00 CORSA WINO, 2P VERMELHO 1996
Kal.0 1999 vermelho R$13.500,00· LOGUS CLI, 2P AZUL .1995
Goll.0 2p ar cond 2000 azul R$15.800,00 EScORT GL, 2P PRATA 1994
Fiorino Furgão 1.0 1995 branca R$ 9.000,00

VIVotorantim I'Finanças
ESCORT GL, 2P AZUL 1993

Corsa Sedan 1.0 4p 2001 preto R$18.500,00 GOL CL 1.8 C/ RODAS DE LIGA BRANCO 1993
Celta 2p 2003 branco R$17.800,00 KAOmSUE,2p cniZA t990
Corsa Hatch 1.0 4p compl 2002 preto R$ 26.000,00 . PARATI GL, 2P VERMELHO 1990
Del Rey 1.6 ale 2p 1988 prata R$ 5.200,00 FUSCA BRANCO 1984
Monza 2.0 4p compl 1994 . azul R$ 9.800,00
Un02pl.3 ' 1985 branco R$ 3.500,00

Celta 1.0 2p aq/ldl/tr/el/alm/ve/cd
Astra GLS compl + GNV '

Gol Plus 1.p16V 4p Idt cinca
Gol Plus 1.0 16V 4p aq/ldt amarelo
Corsa Sedan Milenium aq/dt prata
Corsa Hatch Mileniu.m 4p/te/al/aq/ldt prata
Fiesta 4p/básico branco
Astra GLS completo verde
Vectra GLS completo/ac.digital azul

Vect�a GLS completo verde
Vectra GLS completo verde
Escort Hobby aq/ldt bege
Uno ,Mille completo - dh verde
Urio Mille básico verde
Honda NX 4 Falcon
onda CG 150 Titan KS

R$ 17.800,00
R$ 33.000,00
R$lUOO,OO
R$ 19.500,00
R$ 19.500,00
R$ 108.000,00
R$ 13.000,00
R$ 25.500,00
R$ 22.500,00
R$ 21.500,00
R$ 19.000,00
R$ 8.400,00
R$ 6.600 + 18x250,00
R$ 8.000,00
R$ 10.800,00
R$ 5.500,00

"

Veículos VeículosFRONTAL TJ371·4570 / 376·2895
370-0164Vectra GLS 2001 Prata completo Gas

Vectra Gls· 2000 Azul completo Gas
Silverado 2001 Prata completo Die Gol Verde G 95 R$ 6.500,00 + 251261,107
Ka 1.0 2p 2002 Prata ar/II/dt Gas ou 12.000 à vista
Focus 1.8 4p 2001 Branco completo Gas Gol16V Plus Cinza G 01 R$ 21.500,00
Fiesta 1.0 2p 2000 Branco ar/dh Gas Fusca 1.5 Branco G 71 R$ 6.000,00
Escort Europ.l.8 1993 Cinzll rl/lt/dt Gas VersallJes Ghla Bordô A 92 R$ 8.900,00 completo
Esc!!,!t Hobby 1.0 1994 Vermelho basico Gas Santana Quantum Preto G 90 R$ 7.500,00
Escort Rx3 1.8 1988 Bordo II/dt/rl/ve Ale Vectra GLS Branco G 94 R$ 10.500,00 + 46x 170,00
Cu(ier 1.6 2004 Branco. basico Gas Omega GLS Cinza G 94 R$ 1.6.500,00
Fl0002p 1989 Prata ac/dh Die Pick Up C20 Azul G/GNV 89 R$ 20.500,00
Palio Wegon 1.6 1999 Preta completa Gas Pick Up Corsa Bordô . Gás 97 R$ 13.500,00
Uno EP 1.0 4p 1996 Verde ve/trv/II/dt Gas Monza Branco A 87 R$ 5.000,00
Uno Mille 1.0 2p 1993 Cinza basico !las Uno Vermelho G 96 R$ 10.500,00
Uno Mille 1.0 4p 1994 Cinza II/dt Gas Florlno Branco \ G 95 R$ 9.500,00
Goll.0 MI2p 1997 Verde dl/arq Gas MB 1924 Azul O 83 R$ 3.300,00
Goll.0 2p 1996 Prata II/dt/al. Gas Classe A Prata G 99 R$ 28.500,00
Goll.0 2p 1,996 Prata basico Gas Fl000 HSO XLT Azul O 98 R$ 46.000,00
Saveiro 1:6 2p 1994 Branco tolda ai Alc 'Ford Ka , Preto G 02 R$ 17.800,00
Saveiro 1.6 2p 1994 Bege basico Alc Peugeot 405 Prata G 94 R$ 10.500,00
Logus 2.0 2p 1996 Prata completo Gas Moto Titan Branco G 90 R$ 2.700,00
Parati GL 1.8 1989 Prata II/dt/aq Gas Suzuki Preto G 98 R$ 2.600,00
Santana 1.8 1987 'Branco completo Alc Scooter Azul G 99 R$1.800,00

Rua João Planinschek, 293 - Nova Brasília

,

HILGENBERG AUTOMOVEIS
FONE: 370,.2227

·2002
2002
2001
2001
2001
2001
1999
1999
1998
1998
1997
1995
1995
1993
2002
2004

CG Tltan 04/04 azul G
Blazer 02/02 branca G
Falcon 02/02 verde G

Scenic RXE 2.0 + rd/cd,v/abs/compl ' prata 02 R$ 40.000,00 YBR 125 02/02 preta G
Palio 1.0 02/02 azul G

Fiesta Hatch ar cond./limp/desem/4p prata 03 R$ 24.800,00 �r���::8!dge 00/00 vermelho G

Gol 1.6 ar condicionado e desem. tras. branca 03 R$ 17.800,00 99/99 verde GNV
Ka completo 99/99 preto G

Gol 1.6 c/ desein. e ar condicionado prata 03 R$ 18.300,00 Uno 1.0 99/99 cinza G

��:��Io�/�R' .

98/98 verde G
Parati 1.6 + ar c/dh/trv!limp/des/larol m. prata 03 R$ 31.500,OP 98/98 branca G

Corsa Wind c/ ar qte/limp/des+ar verde 97 R$ 12.500,00 Flesta· 1.0 4p 97/97 verde limão G
Ranger Americana Tungge 96/96 amarela A

Corsa Wind 1.0 aC/limp/des/4p branco 01 R$ 18.500,00 Corsa Wlnd 96/96 branco G
Eclipse 95/95 verde G

;, Uno Eletr. vel/trv/4p azul 96 R$11.500,00 Escorl Europeu 94/94 azul G
, Gol CL

.

91/91 branca A
" Uno Eletr. 2p b'ranco 9,3 R$ 7.500,00 Uno Mille 91/91 branca G

Clio 1.6 completo prata 01 R$ 25.000,00 Verona GLX 90/90 vermelho A
Quantum CL 89/90 azul G

Biz Sundow 50Cc preta 02 R$ 2.500,00 0.20 Bonanza, 86/86 cinza O
'Chevette 86/86 branco A

Moto Strada roxa 00 R$ 4.700,00 Monza 1.8 85/85 branco A

verde 04 R$ 4.700,00
Bellna 84/84 verde A

Titan 150 Flat 147 80/80 amarelo G

Corsa Sedan 1'.6 + ar cond branco 03 R$ 23.5�0,00 Fusca 72/72 branco G

Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 Cepo 89256·502 Jaraguá do Sul sc Rua Valdemar Grubba N° 3841 Centenario
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COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA

I'

Siena 4p completo/gas
Vectra GL completo/gas
scenic EXP 1.6 16V completo
Scenic RT 1.6 16V completo
�cenic RXE 2.0 completo/bc/gas
Clio RN 1.0 4p completo/gas
S10 2.2 2p/gas
Ka gas
Palio Fire 2p/gas
Gol Special/2p/alc
Go11.0 Plus GIII 4p/gas
Gol Special 2p/gas ,

Corsa Milenium 4p/gas
Moto Honda CG Titan ES
Fusca 1.600 2 carbu/gas
Celta 1.0 2p/gas
Cherokee Laredo 178CV/cpmpleta"
Mondeo CLX FD completo
Fiat Doblo Adventure completo
Parati CL 1.8 MI2p
Pampa GU.8 ale
Corsa Pick-up GL 1.6/gas

preto
preto
prata
verde
verde
prata
brinca
vermelho
'cinza
branco
cinza
branc,o
prata

,2004
2000
2004
2001
2000
2003
1996
2003
2002

, 2003
2001
2000
2001
2005
1995
2003
1998
1997
2004
1997
1992
1998

, Corsa Wegon c/ trio
Gol c/ opcionais/4p
Escort SW completo
Corsa Wegon 1.6
Corsa Sedan c/ dh e trio 1.6
lIadett GL 2.0
EscorHur'opeu GL 1.8
Monza GL 2.0 c/ ai GNV
Corsa Pick-up 1.6 c/ trio
Escort Hobby
Elba c/ trio
Uno 1.3 alc.

Voyage 1.8 gas.
Escort 1.6 alc

, Astra 1.8 Sedan 4p/compl

2001
2001
1998
1998
1997
1997
1995
'1995
1995
1995
1991

, 1990
1989
1987
2000

R$ 28.50Ó,OO
R$ 21.500,00
R$ 15.200,00
R$ 4.800,00
R$ 11.500,00
R$ 17.500,00
R$ 16.500,00
R$ 18.8Qll,00
R$ 4.500,00
R$ 4.500,00
R$ 11.300,00
R$ 8.300,00
R$ 7.500,00
R$ 18.500,00
R$ 5.300,00
R$ 4.200,00
R$ 3.800,00
R$ 4.800,00

R$ 14.800,00
R$ 17;000,00
R$·17.00o,00
R$ 14.500,00'
R$ 7.800,00
R$ 7.700,00,
R$ 14.200,00
R$ 12.000,00
R$ 12.500,00
R$ 12.800,00
R$ 10.800,00
R$ 16.000,00
R$ 11.500,00
R$ 6.500,00
R$ 15.500,00
R$ 18.500,00
R$ 8.800,00

Toyota Bandeirantes,carroceriamadeira

'!I0tor 709 dh/5marchas/tracadá e redusida
1994

Siena 2001 branco G R$ 19.500,00
Brava HGT 2001 -l(ermelho ,

G R$ 24.500,00
Escorl SW GL compl ,

2000 ' cinza G R$ 18.500,00
Escorl SW GLX 1999 verde G 'R$ 18.500,00
Escorl GLX 1999 praia G R$ 18.200,00
Veclra GL compl. 1998 azul G R$ 22.000,00
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
AslraSW GLS

'

1995 vermelha G R$ 13.800,00
Mondeo CLX 1995 prelo G Rn2�500,00
Renaull R�9 1995 praia G R$ 11.500,00
Omega GL 1994 ,branco G R$ 14.800,00
Ranger XL 6Cc ,

1994 preta G R$ 17.500,00
Escorl L 1993 vermelho A R$ 9.500,00
Chevy 500 1993 verde G/GNV R$ 8.000,00
C'hevelt 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 branco G R$ 3.500,00
1983 verde G R$ , 3.500,00
1983 G R$ 3.500,00

cinza
grafite
azul
branco,
hranee
branco
prata
branco
bordo
azul
bordo
bege
grafite
azul
'prata

marrom

BR 280 - km 60 - Guaramirim

, Votoraiftim

www.williamveiculos.com.br

branco
2001 branco
2001 branco

2001 prata
2001 cinza

2000
.

preto
1999 branco

1999 prata
1999 prat� :
1998 vermelho
1997 . branco

1996 prata

Sanlana Cli 1.8 GNV branco 1995
Veclra Challenge GNV grafile 2001
Fiesla 1.0 4p Gas azul 1999
Palio EX 4p Gas vermelho 1997
Parali Gllll.0 16V Gas vermelho 2000
Voyage 1.6 4p ar cond Gas branco 1993
Gol CL 1.6 Gas branco 1992
Corsa Super 4p Gas cinza 1997
Corsa Pick-up GL 1.6 Gas preta ,199,6

, Chevelte 1.6 Ale dourado 1988
Voyage 1.6 Gas branco 1982
Voyage L 1.6 Gas azul 1983
Elba CSL 1.6 Gas bordo 1990
'Pampa 1.6 Gas branca 1985
Brasilia Gas ',cinza 1978
Parali 1.6 Ale branca 1984
Uno EP 1.0 Gas azul 1999
Voyage 1.6 Ale gralile 1986
Escorl Conv. Gas gralile 1991
Chevelte (Tubarão) Gas bege 1975,
Honda CBR 450 Gas azul 1989
Honda CG 125 Titan Gas verde 2001
Honda CG 125 Titan Gas verde 2002
Sundow Web 1 DOce Gas

'r pralà 2003
Yamaha DT 180 Gas branca 19�5

azul
vermelho
branco
branco
verde
verde
vermelho
preta
cinza
azul
branco
vermelho
prata
grafite
azul
grafite
brancD

, grafite
grafite

R$ 14.500,00
R$ 19.500,00
R$ 17 .800,00
R$ 12.91)0,00
R$11.000,00
R$ 6.000,00
R$11.900,00
R$ 34.500,00
R$10.000,00
R$ 7.900,00
R$ 7.800,00
R$14.500,00
R$ 18.900,00
R$ 11.800,00
R$ 29.700,00
R$ 7.800,00

, R$19:500,00
R$10.500,00
R$12.000,00

ME
Automóveis

373-6424
verde
prata
branca
verde
bordo
cinza

prata
verde
azul
dourada
prata
azul
azul
branco
marrom'

azul

2000
1998
2002
1986
1996
1999
1998
1997
1988
1'985
1995
1994
1993
2001
1989
,2000
1998
2005

VEíCULOS

Rua Bernardo Dornbusch, 330'
Entrada Clube Atlético Baependi

Jaraguá do Sul

ligue! Temos multas opções para você!

®

�Ri.iC�R
t-1 o TO RS

Fone/Fax: 371 �9992 / 8809-8210

www.artcarmotors.com

Omega 3�0 co
Tempra 2.0 s.ouro
Uno 1.0 EP

Corsa'1.0 Super
Corsá 1.6Wagon
Corsa 1.0 Sedan
Palio 1.6Week.
DT 180 cc Trilha
Fusca 1�3
Del Rei 1.6 CHT

grafite
azul
branco
verde
verde
branco

preto
azul
amarelo

,

grafite

gas
gas

c gas
gas
gas

gas,
gas
gas
gas
alc

�orsaWind 4p It/dt 99
• Corsa Sed,an te/al/ve!limp/des 01
Celta VHC 1.0 2p 03
GolMI 98
Gol Cli 1.6 2p 96
Gol CL 1.8 alc ,89
Gol Bóia I 97
Blazer Executive 4.3 G/GNV/couro 97
Escort GL 1.6 alc 95
VDyage CL 1.6 gas 93
Fiorino Pick up 1.5 92
Escort SW c/ ar/dh/te 97
Palio Fire2p' 04
Pali02pED 97
Scenic RXE compl 00

Vero!1a LX 1.6 alc 91
, Vectra GL 2.0 98
lIadett GL ve/te 96
Palio EL 2p"1.5 dh/limp/des/te/al 96

aguaril-
sua·paI

Uno 4p EX ;. [j�
,

S10 Turb. die gab/comptii:CDUrocl
Corsa Sedan modo Noilo-te/al!s\9f
Celta 1.0 4p vhc/kit +',;>
Renault Clio 1.0 RL ;"i

Vectra CD 2.0 compl-teto
Vectra GLS 2.2 c�mpl ';

,

Vêctra GLS compl " j

Gol GIII, completo ••

Go11.0 2p ,>

Go11.0 2p MI -�:

Go11.6 .�

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

ESCORT GL 2001 MARROMI COMPLETA / COM GNV

SAVEIRO 1.8 2001 CINZA / D,.H.I T.E.I V.E.
GOLF 1.6 2001 AZUL COMPLETO· + COURO e AIR BAG

CORSA SEDAN 1.0 2001 PRETO I T.E / A.L. / DESEMB TRAS.

VEClRA 2.2 2000 PRETO / COMPLETO
-

UNO SX 1.0 1998 PRATA / 4 PORTAS / LlMP e OESEMB. TRAS.

S10 DELUXO '1997 BRANCAl COMPLETA I DIESEL"
ESCORT GL 1-6 1995 VERMELHO /2 PORTAS/ R.L. / DESÉMB. TRASEIRO

PARATI GL 1.6 1987 PRATA / AR.Q.I LlM E DES. TRAS.I R.L.

UNO ELETRONIC 1.0 1993 VEMELHO(AL/ �IMP � OESEMB, TRAS/ RODA LIGA

MOTO FALCON NX 2001 VERDE

SCENIC RT 2.0 comp.
LAGUNA RXE comp.i:couro
GOL ESPECIAL

'

SANTANA QUANTUM 4p
Gol1000 c/ opc.
ESCORT SW GL conípl
ESCaRT SW GL compl - vidro
MONDEO CLX compl
DEL REY 1.6 GL
BELlNA II

Tempra 8V'compl
UNO 1.31E
Uno Mille

, 'CORSA SEDAN 1.0

Gol Special
Gol4p/ger
Gol 4p dir/ger
Parati '1.6

GoI1�6,
Go11.0
Gol Spécial
Astra compl
Corsa

Corsa 1.0 2p
Corsa 1.4 2p
Escort compl
Ka GL

Escort GL

01

00
97

93

93

02
95

99

98

95

98

97,
91

02

02

prata
verde

'branco
verde

cinza

branco

.cinza
cinza

verde

azul

cinza

azul

branco

"Demais modelos novos é
seminovos censulte-nos-

1994
1995
1996
1997
1999
2000
2000
1989
1973
1989

371-4225
Av. Pref. Waldeinar Grubba, 1033 - Baependi

1.0/4p/dh/vte!ldt
Corsa Sedan 1.0/4p/te/al/dt/aq
Gol GIII Plus Gas 1.0/4p/ac/dh/te/al
Saveiro GIII Alc 1.6/lona/prot/RII
Celta Gas 1.012p/ac/vte/ldt
Gol GIII16V Gas ' 1.0/4p/ldt/aq
Gol! Gas 1.6/4p/compl-ve
Astra GL Gas 1.8/4p/compl
Gol! Gas 1.6/4p/compl-ve
Fiat Uno EX Gas 1.0/4p/ldt/aq/vte
Corsa Sedan GLS Gas 1.6/4p/compl
Palio EDX Gas 1.0/2p/ac/ldt

2.0/4p/compl
1.6/4p/compl

Árduíno
Veículos

Votol'snthl1 I Finanças
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Estamos

aguardando
, 99/99Branco Carroceria ,R$ 53.000,00

VW 8.150

00/01 Branco Chassi R$ 58.000,00
s

sua parceria
n

o
Corsa Sedan 1.8 (mod. Novo) 2003

ac/dh/ve/trv/al

R$ 32.000,00Fínancas
:> -

VW 16.200 BT Toco

99/99Branco Baú R$ 85.000,00WWW.CIRCUITOVEICULOS.COM
Rua Reinoldo Rau,355 Centro Jaraguá

FONE: (47) 373-4617 /9991�9q05 Scenic P. Hiflex 1.6 gas/alc/4p/com 05 R$ 61,800,00
Gol CL 1.8 cinza 1988/1988 Astra GL 1.8 gas/4p/compl 99 R$ 26.800,00
Uno Mille Brio preto 1991/1991 Corsa Wind 1.0 gas/2p/limp/des/aq/mt 95 R$ 1,0.300,00
Uno Eletronic 1.0 verde / 1993/1993 CoroUa XLI 16V gas/4p/compl. 05 R$ 51.800;00
Uno Mille EX ' branco 1998/1999 CoroUa XEll.8 gas/4p/comp/bc/aut/ad 00· R$ 27.800,00
Corsa Wind cinza 1994/1994 Escort Hobby 1.0 gas/2p/lim/des/aq 96 R$ 9.200,00
Corsa Wind branco 1995/1995 Fiesta 1.0 gas/2p/básico 97 R$ 10.800,00
Corsa Wind branco 1997/1997 Gol GL 1.8 alc/2p/básico marrom 89 R$ 6.800,00
Corsa GL 4p preto 1995/1996 Gol GL 1.8 alc/2p/limp/des/aq vermelho 94 R$ 10.500,00
Palio ED 4p cinza 1998/1998 Golf GL 1.8MI gas/4p/compl verd,e 97 R$n800,00
'Palio EX 4p branco 1998/1.998 Civic LX gas/4p/compl prata' 04 R$ 46.000,00

Honda Fil LXL gas/4p/compl/hidr dourada 04 R$ 44.500,00Gol CL 1.6 branco 1992/1992
'Omega Suprema GLS gas/4p/compl azul 94 R$ 15.600,00

,Gol CL 1.6 branco 1992/1993 Palio EDX 1.0 gas/4p/limp/desm/multi t branco 96 . R$12.100,00
Gol CLl1.6 branco 1996/1996 Polo Clas 1.8 gas/4p/compl prata 99 R$ 18.800,00
Vectra GI:S branco 1995/1996 Ranger gas/GNV/4p/dh/ac/cd fabrica branca, 02 R$ 37.500,00
Saveiro branca 1999/f999 Santana gas/4p/compf azul 00 R$ 23.800,00
Chevy 500 DL azul 1990/1991 Santana 1.8 Kit GNV alc/4p/compl branca

\
03 R$ 28.500,00

,Chevette bege 1983/1983 Uno Mille gas/2p/limp/des/aq R$ 7.300,00
Rua ·28 de Agosto, 586 - Centro - Guaramirim/SC Vectra CD 2.0 gas/4p/compl/aut R$ 16.800,00

111'05
GADOTTI
I'l4 ta •• [lt'J

Prata 2002 -,

Kia Sportage Turbo co,mpl+couro Branca 2001

Fiesta 1.0 4p Zetec Verde 2000

Azul 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/t'rv Cinza 1993

Prata 1993

Cinza 1993

Preta 2004

2002'

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

praia 05 Gas Grand Blazer DLX 4.1

Doblo ELX 1.3 Fire comp branco 03 G,NV Corsa Sedan 1.0 compl Gas

Cella 1.0 HVC 2p aJc vermel 03 Gas Corsa Wagon GLS 1.6 branco 98 Gas

Zall;a '2.0 compl branca 02 GNV Corsa Wagon 1.6 comp branco 98 Gas I

Corsa Sedan 1;0 alc !branco 02 GNV Blazer DL compl 2.2, branco 99 GNV
Suzukllnlruder 1400Cc prela 01 Gas

Marea ELX compl verde 99 Gas
Suzuki ORZ·400 E amarela01 Gas

,Gol1..6 2p , \ branco 96 Gas
Fiesla 4p 1.0 bordo 01 Gas

Palio EX 1.0 4p
Blazer DLX 2.2 compl branco 98 GNV

branco 00 Gas

Parati 1.8 4p GIII branco 00 'GNV Blazer DL 2.2 compl ' branco 98 GNV

branco 98 GNV Blazer 4.3 v·6 OLX cinza 97 GNV

Aslra Sedan GLS 2.0 com branco 00 GNV Veclra GLS compl verde 97 Gas

Gol! 1.6 compl vermel 99 Gas Alfa 164 comp azul 95 GNV

Scenlc RXE 2.0 compl branca 99 GNV Verona GL 1 :8i 4p
I

br�nco 94 gas

Polo Classic 1.8 MI c branco 99 G.. Monza 4p 650 comp bordo !i3 Ale

Grand Blazer DLX TB' praia 99 Die 0-20 C. Dupla compl prela 91 Dle

rfdando
,2004
1999
2000
1993
2000

1989
1999
1994
1996
1992
1988
1977
1999

'

1998
1970

R$ 4300,00
R$ 12.500,00
R$13.800,00
R$ 8.500,00
R$14.500,00
R$ 6.500,00'
R$ 13.800,00
R$ 10.500,00
R$ 11.500,00
R$ 7.300,00
R$ 6.800,00
R$ 2.000,00
R$ 26.000,00
RS 35.000,00
R$ 1.500,00

completo
completa+GNV

4p/básico
vdr/alarme1trava
básico
trava/alarme
trio elétrico
básico'

,

cõmpleto - ar

completo
completo
ap 1.6 alcool

Palio fire 1.0 4p c/ ar
Vectra 2.2 Expression Top
Go11.0 16V 4p
Polo Top Classic 1.8 compl/To'p,
Palio ELX 1.0 4p compl
Vectra 2.2 GLS Top/GNV
Corsa Super 1.0 2p
Escort GL 1.� Zetec comp!9to
Palio Weekend Stile Top
Paljo 1.0 4p
S-10 De Luxe Pick-up/top
Escort Hobby 1.0
Kadett 1.8 Life

Chevy 500LS Pick-up
Fusca 1300

,2004
2002'
2000
2000
2000
1999
1999
1999
1999
1998

1998,
1996
1994
1984

Rua Erwino Menegotti: 91 � 372 ...2143 CONSULTE: rot'adoautomovel.com.br/kamy

latomóveis
1>24'74-

2000 Vermelho Scenic compl 2000 azul meto
I -scDuro,·l '97 Azul Met. Strada ,1999 verde met.

cte/aGs\S12003 Azul Ranger compl 1997 cinza meto
"

Vermelho,
Polo compl 2003 cinza meto

2003 Goll000 Plus 1996 branco
2001 Cinza Met. Goll.8 1993 azul met.

lo t1997 Branco Corsa Pick-_up 1.6 1996 branco

'Bordo Omega Suprema compl 1993 cinza,
1995 Santana Quantum compl 1989 cinza

I 1995 Azul Uno 1989 vermelho
2002 Prata Vectra GLS compl 2000 azul meto

2001 Prata Met.
Vectra ,Gls corilpl 1994 azul meto
Palio 4p 1997 branco'

1998 Cinza Met. Fusca 1979 bege
1996 Branco Monza 1987 cinza met.

Azul Met.
' Strada 1997 azul met.
'Strada 1994 vermelha

�- l

se
Rua Erwino MenegoUi, 30 - Vila Rau

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA - VEMDE - TROCA - FINANCIA - CONSIGNAÇÃO
I

1999 gaS/dh/ve/lrv/aUlimp/deS/par.pers
cinza chumbo 2001 gaS/4p/limp/des/lrv/al
azul 1990 alc/4p/dh/des/porla mala elelr.

1994 básico
1999 gaS/dh/ve/4p/lrv/aUlimp/des/all
1992 ga�/ac/ve/lrv/al
1983 alc

Escorl Wrgon Gl 1.8
Gol Plus 1.0 16V GIII

branco

Corsa Wind 4p/gg/branco/G
Corsa Wlnd 4p/ac/aq/limp/des/99/verm./G

.

Astra Sedan GlS compl/OO/azuVG/GNV
Astra Expression Sedan compl/02/cinuilG
Corsa Hatch dh/aq/llmp/des/03/branco/G

. Corsa Hatch ve/te/03/prelo/G
Corsa Classic Sedan ac/aq/lre/03/prata/G
Corsa 3p/llmp/desm!aq/03/branco/G
Celta 3p Super/llmp/des/aq/04/prelo/G
Celta 5p lImp/desem!04/branco/G
Corsa Classic Sedan/04/prala/G

Corsa Hatch 4p 1.0 ar/trv/al
Golfl.6
Goll.0
Gol CL 1.6MI compl
Corsa Hatch 4p 1.0
Corsa Super limp/des/aq
Uno SX 1.0 4p + trio
Saveiro 1.8 CLI
Ka 1.0 compl- air
Fiesta 1.0 4p
Uno CS IE 1.5
Corsa Hatch 1.6 4p ve/tr/ac
Escort HObby
Chevette 1.6 gas
Santana GL 2.0
Santana GLS ar/dh/trio .

Verona LX 1.6 gas
HiluxSW4dir
Fusca 1300

Monza Sl2.0
Gol Cl 1.6 praia

azulEscorl Gl 1.8 16V
Verona GLX 1.8 dourada

2001
2000_
1999
1998
1998
1998
1998
1998
1997
1997
1996
1996
1995
1988
1992
1992
1991
1993
1984

branco
azul'
branco
preto
branco
azul.
branco
branca
azul
azul
azul
cinza
vermelho
dourado
bordo
azul

bege
cinza
branco

Slrada Adventure 1.8/compl/bc/03/Prela/G
Escort 1.6 Gl vdr/lrv.elet./95/azuI/G
F250 Tropical Cab.Oupla/OO/prela/O
Escort GlX 16V/compl/00/verm/G
Escort Gl �.6 compl/Ol/cinza/G
Cllo RL 1.0 basico/OO/vermelho/G
Clio RN 1.0/16V/te/ac/aq/lim/dI/02/prata/G
Scenic RT 1.0 16V compVrIl/03/prata/G
Clio EXP 1.0 16Vcompl Sedan/03/azuIG
Gol CL 1.8 MI compl-dh/97/branco/G
Gol! 2.0 compVbc/top de Iinha/Ol/verde(G

Chevelle l 1.6 prata
Camionela Chevy SE 1.6 branca
Kadell Gl _ prata
Fusca 1.600 branco

Caminhão F40ÍlO branco

1987 gas
1997 gas
19B6 gas
1979 dle/carroceria aberta/motor mwm
2003

2004
2005
1997 alc/gaS/compl/ac/dh/ve/lrv/aUall
1993 básico
2001 gas/compl c/ ar dlg. E duplo arbaig'
1990 ve

Rua: Angelo Rubini s/no Barra'do Rio Cerrol

Moto Tilan 125

Moto Titan 125
praia
azul

Moto Titan 150 vermelha
Polo Classic 1.8 Mi azul

Escor! l modo Europeu azul
Gol! 2.0 prata
F1 000 SR Cabine Dupla prata

_

Focus Sedan Ghia 2.0 2002
Uno Mille Eletronic 2p 1994
Corsa Wind 4p 2001
Celta 2p 2001
L200 4x4 cabo Dupla .

1997

GGOOII 11•60y,PIUS
-'

I. "',,.;, ,-:�fs <-l' ,�0�1
- .

2000
(:1 .ê .1999 "

lT PI_' i)!}, i i cf::: . i',.�
2001
1995
l!Í94
.1996
2000
1985
1965
1985

prata
\

branco
verde

prata
preta
branco
vermelho
vermelho

branco,
prata

-

prata
branco

prata
cinza
vermelho

amarelo
branco V Votorantim I Finanças

LB automóveis 373-4047
BR 280 KM 60, 329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

Blazer 2.2 complela-i-rll azul
,

Corsjl1.0 cinza
Corsa 1.0 II/de/aq/al prata
Corsa 1.0 4p II/de/aq branca
Monza SUE •

bege
Omega 4.1 CD comp+gnv bordo
Apollo GlS compl azul
Gol Gllll.0 BVm/de/d"'aq prata
Gol 1.0 MI prata
Gol Cl 1.6 branco .

Parat! GL 1.8 completa + rll cinza I

Elba Weekend completa prata
Palio 1.0 EDX 4p compl 'verde
Palio 1.0 4p EOX ve/te/al/II/de/aq v�rmelho
Strada Worklng 1,8 Flex compl+GNV branco
Tempra 2.0 16V H� compl/cad/comp.de bordo prata
Tipo IE 4p compro ar bdrdo
Uno Mille c/II/de/aq <i' vermelho
Uno Smart 1.0 4p c/ opcionais cinza

- Uno SX 1.0 4p completo .azul
Uno SX 1.0 verde
Escorl 1.6 l azul
Escorl 1.6 alcool azul

-

Escort 1.8 GL bordo
Ranger STO Americana completo preto
Verona LX 1.6 bege
Verona 1.8 LX verde
Verona 1,8 GLI completo·ar prata
Peugeot 306 completo cinza

Peugeot 405 completo cinza
Scenlc 2.0·RXE completa
HORda Drean

1999 R$ 29.900,00
1998 R$ 12.900,00
2000 R$ 14.900,00
2001 RS 15.900,00
1984 RS 3.900,00
1995 R$ 17.900,00
1992 R$ 7.900,00
2003 R$ 22.900,00
2000 R$13.900,OO
1996 R$ 11.900,00
199B R$ 17,900,00
1996 R$ 9.9qO,OO
1997 'R$ 13.900,00

���� :� ��::�g:�g �

: ::� i" "":� lUgg;�4;é
1992 R$ 6.900,00
2001 RS13.900,OO
1997 R$ 12.900,00
1997 RS B,900,OO
1993 R$ 8,900,00
198B R$ .4.900,00
1991 R$ 6,900,00
1995 RS 23.900,00
1990 R$ 5.900,00'
1991 R$ -6.900,00
1994 R$ 9.900,00
1995 R$10.900,OO
1995 R$10,900,OO
2000

,
RS 25.900,00

1994 RS 1.900,00

gas
lias
gas
gas
die
gas
gas
gas

l�jlS" '.

alc

gas
gas
gas

gas
gas
die

gas
ale

:Fiestª Class 4p '"

Sªntana 'c/,ar +.:�lr
Escort L

-

Strada Working
Escort GL 1.6

Fiesta • OH + TRIO
Ka AC + opc
Eco Sport XLS 1,6 completa
Ka Gl cl OH ..TE+AC
Ka Gl c/opc
Fie.ta Gl cl AC + opc
Ka Gl·cl AC + TRIO + KIT+
Escort Gl 1,6 AC + DH + TE.
Flesla GlX • DH + TRIO "1.6"
Ka Completo
Flesla 4p
Ka Kil + Roda II
Corsa Sedan 1.8 lIex completo
Corsa Hatch MN1.8 compU!lex
Celta c/opc
Celta c/opc
Corsa Sedan Classlc 1.6 compl
Corsa Classic cl opc
Corsa Hatch Mod. No•• Compl
Corsa Hatch Mod, Nov • c/ opc
Celta cl AC
Corsa Wind 4p-cl opc
Corsa Mlllenlum c/ Trio
Corsa Wind 2p • c/ opc

4
4
4
3
3
1
1
O
O
O Paratll,O Completa + Roda

!lB Palio ElX completo MN
9B
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
O

Fo, Trio + k.it+ IIe, branca
Gol 1.0 Bv cl opc verme

Gol1.6 cl OH + opc'lIex branca

Gol G3 cl OH + AC+TE+KII+ preto
Gol plus 1,0 Bv completo+GNV- prata
Gol 1.0 cl Trio + Klt + cinza

cinza
verme

prata
verme

azul

preta
branco
branco
branco
azul

prata
braneo
branco'
branco
branco

prata
cinza

cinza

azul
cinza

.verme

verme

cinza
azul

branco

verme

prata
prata
branca

Mercedes Benz 1113

Jeep
Escor.t L
Del Rey GL

Rua Prel.Waldemar
Grubba, 3721
Bairro Vieiras

Palio Fire completo
Palio EX 2p cl opc
Uno Mille 4p cl AC'
Palio EX 2p clopc
Palio Weekend (·AC)
Palio EX 4p Trio + opc

.

Uno 4p Trio + Klt+

Clio Exp. Sedan OH+Trlo+opc
Clio Aul. C/ opc
Scenic RT 1.616v completa
Scenic RXE 1,6· completa
Cllo Sedan 1,0 cl AC

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

Corsa Sedan des/pelicula verde 1999
Escort Hobby dourado 1994
Gol CL 1.6 des/ar quente azul 1992 '

Escort SW GL ac/dh/limp/des/eng.carret. azul 1998

Ford Ka . prata 1998

Renault Megane 1.6 completo
Palio 4p te/limp
Yectra Gls completo
Fusca
6011000 Farol de milha
Monza completo
Pick up corsa 1.6 j.rodas/ar quente
C.amioneta 020
Senic RT 1.6 completa
Gol Plus limp/des/aq/j.roda
Uno EX limp/des/ve/te
Uno ac/ve/tell!mp/des/aq/4p
YeronaGL4p

vermelho'
branco

.

azul

bege
branco

prata
branca
bordo
branca
vermelho
verde

vermelho

branco

1998
1998
1994 .

1980
1993
1993
1997,
1992
2002
1996
1999

1997

1995

VEICULOS

(47) 3700013
R$ 16.500,00
R$ 14.200,00

'

R$ 13.800,00
R$ 6.800,00
R$ 2.600,00

R$ 8.800,00
R$ 11.800,00
R$ 9;000,00
R$ 8.800,00
R$ 13:800,00
R$ 6.800,00
R$ 9.000,00

R$ 18.000,00

Polo Classic

Gol 16v 4p completo - dh

Golt GTI completo
Quantum GLS completa
Fusca 1500 .original
Voyage GL 4p/aq/des
Omega GL 2.0 completá
Kadet GL completo-ar
Kadet Lite aq/des
Suprema CD autem, completa
Kadet SL travas/alarme

Tempra Ouro completo
Mondeo CLX som/rodas/completo

97

98

95

90

73

94

94

95

94

94

90

94

97

MOTOS
2003
2002
2002
1996 J

CAMINHÕES
2004/2004
2003/2003
1997/1998
1997/1997
1989/1989
1985/1985
CARROS ,

2004/2004
2004/2004
2002/2003
2001/2001
2001/2001
2000/2001
2000/2001 '

2000/2001
2000/2000
2000/2000
2000/2000
1997/1997
1995/1995
1995/1995
1994/1994
1994/1994
1994/1994

CG 125
FALCON
TWISTER
DR 650

8150
M.BENZ 710
VW/8140
M.BENZ 3100 SPRINTER F
7.90 S
VW/6.90

VERDE
AZUL
BRANCA

BRANCA
BRANCA
BRANCA
BRANCA
BRANCA
AMARELO

VERMELHA
VERMELHA
VERMELHA
VERMELHA
VERMELHA
BRANCA
CINZA
BRANCA
CINZA
PRATA
AZUL
CINZA
VERDE
VERMELHA
BRANCA
VERMELHA
PRATA

TITAN-
400
250
SUZUKI

GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
'GASOLlNA

DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
,DIESEL

GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA

GNV_ ,

GASOLIIIA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLl�A
GASOLINA
GASOLINA
GASOLlNA-

PALIO FIRE
UNO MILLE FIRE
FIESTA
SIENA EX
CLlO sçdan RT 1.0 16V
FIORIND IE
PALIO WEEKEND ELX
GOL PLUS 16V
ASTRA GL
VECTRA GLS
CORSA SUPER
UNO MILLE SX
TIPO 1.61E
KADETT GL
SANTANA compl GL I 2.0
MONZA GLS
ESCORT 1.0 HOBBY

Estamos
Celta 1.0 VHC Super 4p único dono branco

Paratl Tour 1.0 completo/GlIJ/4p prata meto

Palio 1,0 16V completo - dh/Flre/4p branca

Gol! 1,6 completo+couro+rll branca

Goll.0 compl!couro/rodas/GlIJ/4p prata meto

Goll.0 compl-ve/37km orlg,/GlIJ/4p cinza meto

'Astra GL 1.8 compl/rodas/2p azul mel.

Vectra 2,0 GLS/completo branco

Vectra 2,0 GlS/completo/som branco

Santana GlSl/compI!4p/rd/top linha vinho mel.

Uno Mille 1.0 IE/ll/dI/2p/unlco dono bordo mel.

Omega GlS 2,0/compIJteto solar preto mel.

Escort Xr3 1 ,6/compl/teto solar/ac bordo mel.

Moto CBX 200 Strada roxa

R$ 23,800,00

R$ 30,000,00

R$ 22.000,00

R$ 33.000,00

R$ 23,000,00

R$ 22.000,00
I

R$ 24.000,00

R$ 21.000,00

R$ 22,000,00

R$ 16,700,00

R$ 9.800,00

R$.15,000,00
R$ 6.900,00
A consultar

2005 G

2003' G

2002 G

2001 G

·2001 G

2001
.

G

1999 G

1997 G

1997 G

1996 G

1996 G

1993 G

1988 A

2000 G

aguardando
•

sua parceria
Rua Walter Marquardt, 2105 ao lado Granitos D'ltalia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 25 de Outubro de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais

\

CORREIO DO POVO 7;,,:;

21 ;Motos usadas, Revisadas e com garantia;
21 Ganhe a revisão com 1000km de uso;
21 Financiamento até 36x sI entrada .

CONSÓRCIO COMPRO
DE CAMINHÕES,

. CARROS E OUTROS
Pagamento em dinheiro

(somente acima de 15 pagas)
Ligue ja cJ o último boleto em mãos ou

passe credito, saldo devedor, nome da
administradora por e-mail

consorciocompro@ferra.com.br ou
Fone. 479972-5588(47) 370-2353

Goll 1.6 Generation
j Fiat Uno EX 2p

Ford Ka
Vectra GLS 2.0
Fiat Uno SX 4p
Blazer DL 2.2 compl
Corsa 1.0 2p
Corsa 1.0 4p
Gol Mll.0 811
Goll.6 MI
Blazer DLX 4.3
Renault Megane
L-200 4x2 compl
Stlverado DL 6cc
Daewod Spero DLX
Kadett GL 1.8
Pointer CLtl.8
Santana Clt compl
Escort Europeu 1.6
Kadet 1.8
Saveiro 1.6 Turbo básico
Caravan 6C compl
Goll.6 AP
Betlna 1.6 CHT
Suzuki Vitara .

Jeep 4x4

2003 �reto G
2000 ranco G
1999 branco

\
G

1998 g�alite G
.1999 cinza G
1998 branca G/GNV
1998 branco G
1998 azul G
1997 branca G \
1997 branco G
1997 bordo G/GNV'
1999 branco G

.

1996 �reto D
1997 \ ordo D
1995 prata G
1994 vinho A
1994 vinho G
1995 brancO G
1993 vinho G
1992 branca G
1992 bordo A
1990 bordo G/GNV
1989 marrom' G
1986 branco G
1993 preto G
196.2 azul G

Senic Rl completa/
De RS 39.500,00

na compra

por RS 37.500,00

Av. Prel. Waldemar Grubba, 4170 - Centenário - Jaraguá do Sul/SC
compra - vende - troca: financia - novos e usados

;i§iiij,I,.®iliti4:t1.fi'4,ift,m,t1Mirn,lll,i;'4Ja'ttmlij,t
C�lta 2p 02 preto &
'Escor! Europeu 1.6 94 vermelho A
Gol 4p cl pacote + 05 preto &

Gol4p 16V 99 azul &
Gol IODO 16V 98 cinza ÍI
Gol! GTI2p 94 . vermelho G·

Peulieot 406 compl 98 verde G
Mlcroonlbus MB 1800 96 branca O

Tempra 2.0 corilpl 96 azul· a
Santana Quantum GL compl 94 bordô A :::t.Santana compl + teto 94 bordô a

Omega compl 94 Azul G/aNV
Chevette 89 bege A

Ford Landal em couro 80 azul aNV
. Jeep em couro/dhJ!relo a disco 63 bordo '6'
Audl A3 couro e automatlco 03 preto G
Mondeo GLX 95 azul aNV
Palio EOX completo 98 chiza G
'F 1000 Turbo Diesel Cablnada 84 prata O
Verona 96 preto a

Scenlç compl
I 99 verde meto a

Volvo compl. 460 95 vermelho a
. Fusca 80 branco G
'Escor! orlgln,al 89

.
prata G

OFERTA DA SEMANA

SÓ'ORTAS
Serviços Automc;;tivos

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 Grubba, 2391

www.soportas.com.br
e-mail: jaraguadosul@soportas.com.br

CBX - Vende-se, 97. R$ 7311.
3.600,00. Tr: 273-1798.

YBR - Vende-se, 04/05.
CBR - Troca-se, por R$ 1.000,00. + financ.
Falcaon ou Tornado. Tr: Tr: 376-4112.

.

9975-0117.

Rua Angelo Rubini, 777 - Barra do Rio Cerro - Defronte Posto Km7

VEíCULOS

-

KADET - Vende-se, GL.
1;:8.97. Tr: 9112-3138.

FIORINO - vende-se,
9,4/94. caçamba de fibra.

R$ 9.000,00. Tr: 9121-
2687.

f
I

..

+ financ. Tr: 376-40.50.

VERONA - Vende-se, 94.
·entr. + financ. Tr: 275- PARATI- Vende-se, 92. c/
2085. som. R$ 8.500,00. Tr:

376-4050.

_ QUANTUM - Vende-se,
_ 95/95. compl. GNV: Tr:.

. 275-0647.
FUSCA - Vende-se; 80.
mo t o r 1.3 O Q. R$ SAN:rANA - Vende-se, 99.
2.800,00. Tr: 9124-4345. coinpl. GNV. Tr: 9962-

3664.
FUSCA • Vende-se, 84.
Tr: 9902-0967. VOYAGE - Vende-se, 83.

à ale. R$ 4.000,00. Tr:
FUSCA - Vende-se, 77. 9962-3664.
Tr: 372-3277:

-U'

CG - Vende-se, 98. vermo
R$ 2.800,00. R$ 273-
1209.
-

CLlO - Vende-se, 02.

prata. R$ 21.000,00. Tr:
•

372-0098 ou 275-0402.

JIPE - Vende-se, 4x4,.
vermo 92. Tr: 372-0098
ou 275-0402.

Compramos
seu Ticket/Vale

Restaurante

ou Refeição.
Pagamos· a vista.

Fone: 9943 1480

61 meses
R$ 22.090,OO---�R$ 493,54
R$ 24216,OO-----R$ 497,19
R$ 27.210,OO----R$ 558,66
R$ 28,43Z,OQ-...-..--R$ 583,75
R$ 32.070,OO--R$ 625,62
R$ 35.715.00------R$ 696,73
R$ 37.627,OO--R$ 734,03
R$39.580,OO--R$, 772,13
R$ 40.95Q,QO---R$ 798,86
R.$ 44.837�QO-"":"R$ 874,68
R$ 47,779,OO----R$ 932,08
R� 67.007,OO-·-R$ 1.307,18

I,

I,

li

(47) 370-3015
www.fachiniveiculos.com.br
Rua Presidente Epitácio Pessoa 570, sala 02 • Jaraguá do Sul

Av. Bernanrdo Dornbusch, em frente 2222 • Vila Lalau - Tel: '371-7212 Cei: 9963-7641
\_ ,

60 meses

Honda Fan 125 --RS 1'04,40
YBR 125 K _"""__--R$ 110,00
.CG 150 KS------RS 120,25
VBR 125 E ---··-RS 122,86
C 125 BIZ ES ---R$123,73
XTZ 125 K ------R$ 138,13
N.XR 125 Bras K-R$ 143;26
CG 150 Sport·_---R$ 161,24
NXR 150 Bras.--R$177,4B
CBX 250 Twister---R$ 200,10
Yamaha XT 225---R$ 208\60,
XR 250 Tomado--�-R$ 219,04

PLANO BUGGY
menor índece de aumento

60me_s I 03 créditos pi mês

R$ .12.474,OO-------R$ 241,17
R$ 14.553,00·-----R$ 281,36
RS 16.632,00-------R$ 321,56
RS 18.711 ,OO-------R$ 361,75
R$ 20_790,00·----.-R$ 401,95

Confira outros créditos, motos e prazos...

COl'i'e"Ao atraves da tab$la do labrfeanta

Rua: João Januário Ayroso, nQ 80 sala 03 « Jar:aguâ Esq!Jerdo
site - www.uniaocatcom.br --- E-mail: uniaosilver@neluno.com.br

( 47) 371.8153/9936.1·30� /9122-6233

Novos e Semi-Novos
; Antes de comprar seu
earrn novo consulte-nos

CG 125 - Vende-se, 00.

motor novo. bom est. R$ prata. Tr: 376-3388.

12.500,00. Tr: 9979-'
TITA.N _ Vende-se,lANDOW - Vende-se, 79. 0605.
125KS. R$ 500,00. +

. �3�560,0�.r eJ�:o '99�5� . OPALA • vende-se: 76.
36X R$ 290,00. Tr: 371-

0117.' R$ 3.800,00. Tr: 372-
0735.

GOL - Vende-se, 97. 1.6.
MI. Branco. R$
12.500,00. Tr: 9142-
4641 ou 275-2li25. BIZ - vende-se, 04. cl

'EªCORT _. Vende-se, partida. Preta. R$

hdbby. 95. R$ 4.000,00. KOMBI - Vende-se, 97, 4.500,00. Tr: 8802-9187.

As melhores/marcas.. A melhor administração ...

Consórcio

UHIAO
- -!:

I /
Jlanos readJanclo,son/7oS'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
TERÇA-FEIRA,25 de Outubro de 2005

CO/OVO
Gravador de CD e Leitor de OVO

---------------

o Q)

ITi cc 'Q)
-:::J=

I
c o
<1l �'

Q) o_o.

I,� E
"O Q), '

o""

I�� Velocidad� de Gravação até 52x e leitura
I � 8-'deDVD até 16x '

,

I � ]j As maiores velocidades do mercado para
o .

I § ro gravarCD e lerDVD

12 .g Ultra silencioso.
c o

1(1) cE <1l
o :J
"'0-

I'" c

<1l Q)
"O

I�
I�
Q)

:D R OVD
O primeiro do mundo compatível

com todos os formatos

Compatível com DVD-R/RW,
DVD+RlRW, DVD-RAM e CD-RlRW

Gravação em DVD+RL de 8.5GB Dual

Layer
Formato Dual Layer que permite alta

capacidade em DVD de 8.5GB em até 4x

31
Dl

cgl
,:I .

�I
�I
3
�I
�I
c

�I
OJ

!I

,

?oS:��J fm��í��,���i��CVeBI��?d?igniçãO por t�nspond.r, Vidros
.

e travas -elétricas, Ar condicionado, Direção hidráulica. �ir' bag duplo, fabricado no Brasil.

CLIO SEDAN Privilege 2006,' ,

Motor 1.0 16v-76cv Hí-Power Ar condicionado. Direção hidráulica, Computador de bordo. CO playel" \

com comando satélite, Vidros e travas elétricas', Farol de neblina. Indicador de temperatura externa,

Desembaçador do vidro trazeiro, Bloqueio de ignição por transponder; Volante com regulagem de

altura, Acelerador eletrõnico, Ai!' bag duplo. Vidros dianteiros e travas elétricas, Fabricado no Brasil.

CLIO Expression 2006
Motor 1.0 8v 2p Direção hidráulica. Vidros e Travas elétricas. Alarme, Pára-choques
na cor da carroceria. Faróis com duplo refletor óptico, Barras de proteção lateral,
Hodômetro digital, Fabricado no Brasil.

'

____"*'_""'�'®"%�_<>,._�W'&.'><='W>."%""'��"».�%.�����W'&.��
, ,'m pintura sólida. Frete grátis para todo o Brasil. (2) Preço à vista do Olío Seda�Ptivílege Hí-Power 1,0 16v !6cv 05!G6 com pintura sólida, Frete grátis para todo o Brasil. (3) Preço à vista da ScénicAuthentique 1 ,6 16v !'15cv 05106 com pintura sólida.

FinanciamentoRenaul! através da CIA de Crédito Financiamento e Inveslimento Renault do Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Taxa de Abertura de Crédito (TAC) não inclusa, As taxas poderão ser alteradas, se houver mudanças significativas no
nceiro sem prévio avis�. (4) Taxas de juros vállda-para as Unhas Clio e Scéníc 05/05; 05/06 Okm nas seguintes condições: Financiamento pelo CDC (9rédito Direto ao Con�umidor) com entrada de 50% do valor à vista + saldo financiado em 18 vezes, com 0% de juros + IOF +' R$ 2,15 por

lâmina do boleto bancário. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostradose/ou mencionados são opcionais e/ou aces, ek»: referem-se a versões específicas, Modelos, códigos e valores estão sujeitosa alterações conforme politicade comercialização da fábrica, A Renault reserva-se o direito de
alterar as especifíc. de seus vaie, sem prévio aviso.Este anúncro subst�tui as ofertas e preços dos anúncios anteriores. Ofertas válidas somente na data de veiculação deste anúncio para veiculosem estoque na loja. Preserve a vida, Cintos de segurança em conjunto com air bags podem salvar vidas.
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100cc •CONFIRA OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO

.. 6..
. n

.•
BAÚ PORTA CAPACETE",�.CARACTER.STICAS .

.

..

____

Painel com indicador digital de marchas e indicador de' combustívef
li·

. '.J� fi d·
.

1·· 6'"'rava no gmuao � ;' () . ai traseira aro i·,·

Transmissão· semi,,-automática com 4 velocidades
Amortecedor 1raseiro com 2 re,gul;agens
Pedaleira traseira suspen:sa fix.à inc> chassi
Novo conjunto óptico. com' lanterna e piscas com efeito cristal 6!

fanll com lente lisa - Freio dianteiro a tambor de 130mm
CoreiS: a�ul. preta, vermelha e prata

EMPLACAMENTO· GRÁTIS
+ 1 CAPACETE
+ 1 PAR DE LUVAS

CALOTAS - Vende-se; 4 pf
APARELHO - Vende-se, 2 Opala. 69 à 77. R$ 25,00.
de debrum. + 100 fios. cada. Tr: 373-0489.
Tr: 273-0779.

CÃO - Compra-se,
.AR - Vende-se, Cônsul. piquinês. Tr: 376-1224.
21BTUS. R$1.000,00Tr: Mal. Deodoro da Fonseca,320(calçadão)
374-1163. CÃO-Vende-se,Pintcher. Centro Comercial· Fali 1°piso sl.36

N° 01. Tr: 370-4461.

MAIOR ECONOMIA

PELO ,MELHOR
PREÇO

Rua Donaldo Gehring, 103 - CentrQ
Fone/Fax: 372-3680
e-mail autotecltda@netuno.com.br
site: www.autotecsegurança.com.br

.

! CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTAE TONER

#��I\��� ,
,,� ..

MELHOR QUALIDADE Autotec Segurança Privada Lt�a

I A MELHOR INSTALADORA'.
AGORA C.OM O MEL' RE

I i 370'8880
Marecha.1 D. Fonseca. t 020 Sala 02

--

C'OMPRAMOS CARTUCHOS VAZIOS'
Jaragua do $ul - SC Centro

. Compras online msn: pclinkinformatica@hotmail.com
...............................................................................................................................................................................

9124-4345.:

CAIXA DE SOM - Vende
se. Tr: 370-4461.

BICICLETA - Compra-se,
ergométrica. Tr: 370- CARTA - Vende-se,
0975 após 20h. c o n tem p I a da. R $

42.275,00. Tr: 370-9619
BICICLETA � Vende-se, cf ou 9965-9920.
amortecedor. R$ 350,00.
Tr: 372-3277.

MÁQUINA - Vende-se, de overlock e reta. R$ se. R$ 30,00. Tr: 273-
escrever elétrica. Tr: 372- 650,00. Tr: 273�0779. 6473 -,

3277.

BICICLETA - Vende-se,
ergométrica. R$ 170,00.
Tr: 9168-9003.

MOSTRUÁRIO - Vende-· VENDE-SE - Geladeira,
MÁQUINA - Vende-se, se, em estoque de loja. Tr: freezer e pia cf armário.

CHUTEIRA - Vende-se, de lavar. 5Kg. R$ 250,00. 9172-1760 ou 376- Tr: 8409-3110 ou 371-

Nike, total 90. nO 40. R$ Tr: 275-4073. 3125. 5021.

100,00. Tr: 273-0779 ..

BICICLETA - Vende-se,
masco 18". R$ 70,00. Tr:

MÁQUINA - Vende-se, de PISCINA - Vende-se,
sorvete americano.' R$ 1000L. R$ 35,00: Tr:

ESTEIRA - Vende-se, 1.300,00. Tr: 371-7341. 275-4073.

mecânica. R$ 70,00. Tr:
9124-4345. MÁQUINAS· - Vende-se, TOTAL SHAPE - Vende-

VIDEO GAME - Vende-se,
Play Station, na ex. cf 6
jogos, 2cc, 1 mem. cardo

Adap. De voltagem. R$
350,00.Tr: 8406-2148.

úarall.fia de qualidade e diversão
Você só ell.coll.tra 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

Av. Marechal Deodoro, 320.- Centro
Centro Comercial Fali - Sala 34

Jaraguá do Sul I SC

Telefone:

(47) 276-1268,
Os melhores acessórios para você bombar o seu game
0--

Rua Berlha Weege, 1087 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- Fone: (47) 376-2206 • E-mail: Rlanetagame@ibesl.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



" 1 O CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

,

TERÇA-FEIRA, 25 de Outubro de 2005

senac

Jaraguá do Sul

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MONTAGEM E

MANUTENÇÃO D� MICROCOMPUTADORES

Aulas totalmente práticas
,

Laboratório compatível com o Mercado de Trabalho
Material didático

.
-

, -

, :

)

Certificado reconhecido pelo MEC'

Carga Horária: 88 horas
. -

Sábados

Inscrlções pelo fone- (47) 275-8400

SENAC "ÓTIMO N-O SEU CURRíCULO"

Mais recursos.
elhores

élRA8A1Jio TEMPORÁRIO. RE<RutAMElifO

Rua Epitácio Pesso,a, 933 Te/. 276..()700

Jaraguá do Sul

Auxiliar de Controle de
Qualidade

Cursando técnico têxtil ou
completo. Para atuar com
controle de gramatura.
Experiência de 01 ano na

função.

. Auxiliar de Produção
Ensino médio cursando: Residir
próximo ao bairro .centenárlo.

Caixa

Segundo grau completo.
Experiência de seis meses na

função. Disponibilidade para
atuáção aos saoaoos-e

domingos.

'NFOR�AÇOES.:

Rua dos Imigrantes, 410 Vila Rau E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br

Coordenador de Produção
Ensíno superior completo. Três
anos.de atuação com liderança
de selares de produção. Cursos
na área de liderança e qualidade.

Conhecimentos no sistema
ERP - Datasul.

Eslaglário em métodos e

processos.
Cursando Técnico ou

Superior. Conhecimento
em auto oac, interpretação
de desenho. Para o ramo

metalúrgico.

Ferramenteiro.
Ensino médio cursando.

Conhecimento em moldes para
borracha ou injetora.

Mensageiro..
Ensino fundamental completo.
Residir em Jaraguá do Sul.
Ter Carteira Habilitação

categoria "ab", disponibilidade ',

para atuar em segundo turno e
. aos finais de semana.

Repositor
Ensino médio completo ou em

curso, disponibilidade para
atuar aos finais de semana,
boa comunicação, residir

em Jaraguá do Sul.

GUARAMIRIM

Ajudante Geral
Ensino Fundamental

Completo. Disponibilidade
R

para atuar em norano normal.
Residir em Guaramirim.

Auxiliar de Cozinha.
Ensino Fundamental cursando.

Residir em Guaramirim.,

.

Auxiliar de Produção
Necessário residir .

em Guaramirim ou

proximidades. Para atltaçãO
em primeiro turno

Consultor Comercial
Cursando .ensmc superior

, em marke!ilig ou

Administração. .

conhecimento em informátlca
básica (editor de texto,

planilhas). Ter carro próprio.
E vivência na área de
vendas. Residir em

GuaralOirim ou proximidades.

Estofador
Experiência de dois anos

na funçâo. Necessário
residir em Buaramírim ou

proximidades. Para atuação
em primeiro turno.

Gerenle de Hotel

.

Ensino médio completo.
Necessário residir em

Guaramirim. Disponibilida
de para trabalho em

terceiro turno.

Gerenle de Produção
Técnico Têxtil.'Vivência

de,03 anos com'

gerênqia;'coordenação
no ramo deconíecção.

Conhecimento
em.inlorrnática.

.

Para atuar em .

Massaranduba.

se, cl exp. e ref. pi
pernoitar. Tr: 372-1475.

MOTORISTA - Precisa
se, pi caminhão. Tr:
9961-9055.

PEDREIRO • Precisa-se.
R$ 5,00. (à hora). Tr:
376-4112.

DISTRIBUiÇÃO PROGRAMADOR
Precisa-se, de pessoas Precisa-se, de sistemas.
pi produto. Tr: 372-1406 Tr: 370-3287.
ou 9905-9518.

VENDEDORAS - Precisa-
DOMÉSTIGA • Precisa- se. Tr: 371-5353.

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
Você ganha o que merece?

Seja um Distribuidor'

Independente Herbalife

Ganhos ilimitados,
conforme seu empenho.

.

Ligue: Círico & Leila .

.

Fones: (47) 376-2953/9905-9214
www.decidavencer.com.br/cirico

-
. .,

CAD DEAÇUCAR
,ETINOP

TECHpRESS
Indústria de Plásticos Ltda.

Venda de filhotes
Poodle
Boxer

.

Oachshund (Cofap)
Lhasa Apso
YorKshire
Pinscher
Hamster

Contrata- Ajudante de Produção e

Operador de Maquina (exp. Leitura de
,

desenhos e Instrum. de Medição)
maiores de 18 anos, não fumantes.

Os interessados comparecer para cadastro
de ficha das 08:00 as 16:00 'na BR55 Km

.280 n010346 Guaramirim ao lado do

Galpão de Eventos.

(47) 275-3351
Rua João Planincheck, 1820 • Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul

Empresâ reprêse�timte 'de multinaCion�l'j
líder no setor de Telecomunicações, seleciona
Consultor de Vendas para Área corporativa .. ':

« ;; � <>
v , , v"'� "

Produto com excelente aceitação,
mercado em franca expansão .'

Pré-requisitos:
* 2° Grau Completo

o.u Cursando .

* Desejável experiência
em vendas e veículo próprio.

Oferecemos:
*. Comissão atraente
* Ajuda de custo
* Benefícios
* Premiações

.. Costureira
Ensino fundamental completo
ou em curso. CQnhecímento di)
um ano com máquina retae
overlok Residir próximo ao

bairro Jaraguá esquàrdo e bairro
amizade.

Recepcionista Bilingüe
Para Atua,r em hotel, com inglês

Intermediário.

Vendedor
- Possuir moto ii celular.

Já ter atuado com vendas
externas de produtos

alímeQtíeiOs ou bebidas no

mínimo seis riiéses.

\ Vendedor de Autopeças
Necessário experiência miníma
de um ano com vendas de

autopeçes. Residir em Jaraguá
do S�I ou micra-região.

'Cronometrisla,
Ensino médio completo.

Conhecimento de dois anos na

funçâO. Disponibilidade para
atuar em Massara.nduba.

.
Enfestador

Ensino Fundamental Completo.
Conhecimento de'seis meses

.

na função. Residir em
Guaramirim ou proximidades.

'Recepcionista
Ensino Médio Completo.

Boa comunicação,
facilidade no

atendimento ao publico.
Residir em Guaramirim

Talhador
Ensino Fundamental

Completo. Conhecimento
de sels meses na função.
Residir em Guaramirim ou

proximidades.

Interessados enviar currículos via e-mail para:
h!ltroncorporativo@netuno.com.br

Precisa-se
de pessoas sérias para
cl seu próprio esforço

.

desenvolver negócio
lucrativo.

,

. Tempo parcial e integral.
ir: 275-2385

9102-6658
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, o Efeit:odaCafeína
A substância estimulante mais consumida no mundo éurna droga que pode detonara saúde

Mas bastá urna xícara do produto para que a dor de cabeça desapareça como por encanto. O tratamento baseado na mesma substância
causou o problemacorno se um médico gerasse a doença e em seguida oferecesse para curá-Ia. Não teríamos 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 tanta dificuldade para interromper o uso, como acontece com 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.cerno grande vilão, tolera-se o seu uso.

UMA DROGA CHAMADA CAFEÍNA

'Tecnicamente, a cafeína é chamada de trimetilxantina. Trata-se de um derivado da xantina correlato ao ácido úrico formado no

organismo e um tóxico 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 quantidadesno chocolate.
,

Apesar da defesa de alguns setores, multiplicam-se as evidências dos prejuízos que a cafeína causa para a saúde. Veja os princtpats:
I ,

I �
,/

§ ,» Sensação de fraqueza ao longo do dia.
» Alteração do humor, levando à depressão.

"_ - -._ -_

» Dordecabeça.
» Distúrbios e desconforto abdominal.

» Prisão de ventre.

» Agrava a tensão pré-menstrual ou.cólicas menstruais.
» Insônia e ansiedade.

» Taquicardia ou batírnentos cardíacos irregulares.
Esses e outros problemas podem ser desencadeados pelo uso de 250mg de cafeína por dia. Sem se .aperceberern, muitas pessoas
chegam a ingerir 300 a 900mg por dia.

:. Ao olharmos para essa listai vemos que esses problemas são usualmente atribuídos ao estresse e dificilmente ao uso do café. Mas é
r exatamente isso que a cafeína produz noorganismo: estresse, ou melhor, distresse. Quando entra em contato com o organismo, a
i,- cafeína provoca um aumento da produção de hormônios do estresse pela glândula supra-renal. Entre eles, destacamos a adrenalina e a
: noradrenallna, 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 têmeteitos

; 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

1 muitos interesses econômicos por trás, sempre haverá defensores, inclusive ligados' à ciência médica. Igualmente no passado, as
:: companhias 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 dós maiores produtores mundiais de café pode não ser muito pbpular. Estamos, porém,
ínteressados na sua saúde. E ela não é produto do acaso; deve ser conquistada com escolhas inteligentes no dia-a-dia. A cafeína é uma
substância que se incompatibilize com nossos melhores interesses. Não espere que sintomas mais graves apareçam.
Decida' pela diminuição gradativa até deixar éompletamente o uso do café e de outros 'produtos ricos 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 valexperlrnentar uma diminuição da fadiga crônica, ansiedade ou estado depressivo, melhora da

capacidade mental e provavelmente um sono mais tranqüilo.
'

-;

táríos
plantes
doenças

,�HERBALIFE
PERCA PESO OEFINITIVAMENTE!
.sauoe e corpo em equilíbrio

do jeito que você sempre sonhou,

Faça uma Avaliação Nutricional
totalmente gratuita!

� Ligue e agendaremos um horário!

Receituário
lj}.Jns(ri.

CRM/SC 1242 ' TEGO 030/79
o S01$RACIL 1.079

ÉTICA'
RESPEITO
QUALIDADE

(47) 275-8764
farmácia de manipulação
www.receituarlo.com.br

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometrioseão gratuita!

-3796
Luciana S. Viana
Consultora de Saúde
(47) 273-0432 / 9179-0179
saudeemdia@hotmail.com.br-:

í
.

387
,289 - SI. 01
á do sui - se

Manipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
R,ua João Picolli, 110 - Centro

Su::4te Uf'�
O milagre da Babosa trazendo

mais saúde para vecê
.

FOREVER FREEDOM é
especialmente indicado
na osteoporose, artrose,
tendinite e artrite. Repõe
a cartilagem dos ossos

9122�8146 / 275,-6294
Registro Ministério da AgriCUltura RJ 052&1-2 '

,

Psiquiatria
PHD Universidade de Pisa -Itálía(j)®
Mestrado em Psiauiatria ' UFR/D®
Residência Médica em Psiquialría ' um}!)(%)

(j)
. Residência Médica em PsiqU/�tria Infanto-JuveruJ - UFRJ

Rua A,nita_�ªr�aldi, 52· êe�lrr�araguáílo'-Sul(SC
,f.,STel.: (�7) 371-9303.;,,_ ", - .,',',

INSTITUTO DE
PSICOLOGIA

PUL
(47) 372-2522 / 371-0121

PSICOLOGIA
ACUPUNTURA E OSTEOPATIA

FONOAUDIOLOGIA
PSICOPEDAGOGIA

MASS�TERAPIA
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Causas Civeis e Criminais, (47) 372-0556/9912-8114
Comércio e Industrial, Furtos e

(49) 9126-1472 (oeste/Se)
. Roubos, Caso Extra Conjugal,
Desaparecimento de Pessoas, Atendimento 24 horas em'

Investigação Trabalhista e Contra todo o Brasil e exterior
E$pionagem Industrial.
Credenciado a SSP/SC n2 154/93 Sigilo Absoluto

I

.

- 1 a Habilitação
.

- Alteração de categoria
- Renovação

- Carteira provisória
- Segunda via'

Assistência Técnica em Refrigeradores,
Máquina de Lavar, Freezer,
Ar Condicionado, etc.

Frete de Kombi com carretinha

Centro de Formação de 'Condu'qres. Veraviqe llefrigerações

Fone (47) 374-0548 - autounica@pop.com.br
Rua: Mal. Castelo Branco, 1889 -'Scnroed�r-S

. , '

- -' ,

ENCANADOR. E 'ELETRICISTA

Promoção R$ 420,00 à �ista
1 + 3xR$ 112,50

275-2124
Augusto Flor
Técnico

9975-0045

Tr: 9997-2569 cl Bruno ou 9917-9859

Rua Gumerc'indo da Silva, 616 • Ce'ntro DISK.ÁGUA
DlSKGÁSRua João Planinchek, 27 - sala 3 - Jaraguá do Sul- se

\
R. 288 OUo Mayer, 66 - Vila Lenzi - (próximo a papelaria bom preço) :: Jaraguá do Sul - se
,f FONE/FAX (47) 275-1555

CÉL. 8412- 8518

,� Email: apoiobnu@terra.com.br

LOCAÇAo E COM. DE EQUIPAMENToS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

(47) 376-3684
9975-0200

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EXPRESS .

PARA COMPUTADORES.
- ATENDE-S� EM EMPRESAS OU À DOMiCíLIO -

Fone/Fax: 370-8669
Rua.25 de Julho, 1153 - Sala -1 - Vila Nova

275-3114

R� re Pedras eCoItreto. . ,

(ompactadores de Solo �rvl�os com R:troescavadelras
(olocaíâo de Tubos de Concreto Tratores e Esteiras

Remolão de Rocnas Caminhões Bascúiantes
Drena�em Com�ressores oe Ar

.

Pavimenta�o cf lajotas Loteamentos completos .

R: \Ví�ando 1v!('Ilslul . Bal' JellW 275·11�1/9104·2393

Aline - mulata 23 anos

Dani - loira 24 anos

Amanda - morena clara 20 anos (iniciante)

PROMOÇÃO DO MÊS
Vem pagar R$ 50,00 a hora

e R$ 30,00 meia hora
Atendemos 24h

Precisamos de garotas para trabalhar acima de 18 anos

Tudo para seu lar e sua festa!

TIRRAPlANAGIM '

POUSADA COM ACOMPANHANTE

. Rodovia BR 280, km 70 - Próximo Unerj
.Járag,uá do sul/se:

.

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
A melhor carne da região

275-0052

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




