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CONTRADITÓRIO

LHS pede apoio para partidos
antagônicos como PSDB e PT'

I TERÇA�FEIRA I

INICIATIVA

Gonçalves é pedreiro e quer
concluir ensino médio

• PÁGINA 4

EVENTO
ctSAR JUNKES

Ide Exposições Perfeito Manuel de Aguiar, em Guaramirim, sedia a 7a Expofeira, que deve gerar negócios da ordem de 15 milhões

Mais de 15 mil pessoas Já
visitaram a 7a Expofeira

itima edição da Expofeira Agroindustrial de Guaramirim,
iLada pela Prefeitura e Aciag (Associação Cormercial,
�trial e Agrícola de Guaramirim), reuniu aproximadamente

.

pessoas no primeiro final de semana. Apesar do mau tempo
'Xta-feira, representantes políticos, empresariais e comunidade

VÔLEI

taCatarina é vice-campeã
rasileira Infanto - Juvenil

r Sseleções de Santa Catarina e São Paulo fizeram
, iI1jogo digno de final, na tarde de sábado, quando
t ISPUtaram o título do Campeonato Brasileiro Infanto-

�venil de, Voleibol da Divisão Especial. Depois de
\lar perdendo por 2 sets a O, os catarinenses foram
Irás e conseguiram levar a partida para o tie-break,
aSnão conseguiram manter a vantagem e perderam
�r15/6. • PÁGINA 8

em geral prestigiaram a solenidade de abertura do evento, no

Parque de Exposições Perfeito Manuel de Aguiar.
A feira prossegue até o próximo domingo, dia 5, com a exposição
de produtos e serviços de 65 empresas. A programação apresenta
shows de diversos estilos musicais para animar o público.•PÁGINA 5

Vestlhdo O COrpo e

a alma das pessoas

I':
\

!Duas Rodas
Industrial

www.marlsolsa.com.br

N° 4.960 1

ANÁLISE

Acordo salarial
. _, .

gera semmano

o Dieese promoveu
ontem em Jaraguá do Sul
seminário de análise das

negociações coletivas de
trabalho e estratégias para
o segundo semestre de
2004.

• PÁGINA4

IDENTIDADE-

Cultura e tradição atraíram
1� 1 mil à Festa das Etnias

aSAR JUNKES .-,

A s- edição
da Festa das

Etnias superou as ,

expectativas dos

organizadores ao

reunir

aproximadamente
1,1 mil pessoas,

no sábado

• Cotação U$$
Comercial
Paralelo

Venda
c>.,,,/}

.. �

2,9470
3,1700

Turismo
• Cotação Euro

2,9800

VendaCompra

3,5503

R$: 795,79 (agosto)·CUB
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Aos deuses do Olimp-
; Apesar dos esforços de

dirigentes e organizadores
e1i{ separar o esporte da

política, não há como negar
, �;,ipfluência da política nos

jogf?s. olímpicos. Durante a

Guerra Fria, os dois blocos

qU'e dominavam o mundo
exerciam toda influência dos
Estados nas competições
.o»:

esportivas internacionais
[) ,

como uma espécie de mar-

keting do modelo adotado e

defendido. Em 1980, os

países capitalistas - por
decisão de Washington -

bilikotaram os Jogos Olím

�r;os de Moscou. Quatro
anos depois, as nações
comunistas, lideradas pela
então União Soviética,
deram o troco e não cornpa
teceram às Olimpíadas de

2-Los Angeles.
As provas onde o desem-

penho dos atletas é analisa
do por juízes, cuja subjetivi
dade é um dos critérios de

avaliação, não deixam

dúvidas da interferência da

política. Basta um mínimo de

atenção e bom senso para

perceber que atletas de

países desenvolvidos têm

sempre uma nota melhor que
os concorrentes de países
pobres ou sem força política
e econômica. Há um exem

plo clássico desta constata

ção que ocorreu agora nas

o Brasil foi o caso do
maratonista Wanderlei
Cordeiro de Lima, que só
não venceu a prova que
originou os jogos porque foi

impedido por um fanático,
que invadiu a pista e o

segurou. O fato suscita vários

questionamentos: onde
estavam os seguranças? Por

que um louco que já havia

...Ser homenageado como herói do espírito
olímpico é prêmio de consolação para
quem teve os esforços jogados no lixo

Olimpíadas de Atenas. As

notas dadas pelos juízes a um

ginasta russo foram tão

injustas que o público do

ginásio vaiou por mais de dez

minutos, só parando a pedido
do próprio atleta.

O que começou com uma

idiossincrasia foi se trans-
\

formando num consenso que
levou os jurados à incômoda

situação 'de constrangimen
to. Entretanto, o que marcou

aprontado em outra ocasião

estava solto? E como uma

pessoa dessa escapa da

vigilância dos responsáveis
pela organização e segurança
dos jogos?

Ninguém tinha dúvidas
de que o brasileiro venceria

a maratona se não fosse o

incidente, já que liderou
toda a prova até ser

agarrado. Todavia, o Comitê

Olímpico Internacional não

acatou J recurso do Brasil e
lhe negou a medalha de
ouro. O Brasil queria que
fossem considerados vence

dores o italiano Steffano
Baldini e Wanderlei Cordei
ro de Lima. O caso será jul
gado pela Corte Arbitral do

Esporte, em Lausanne, Suí
ça, onde se espera, além da
medalha Barão de Couber

tin, o reconhecimento da
vitória do brasileiro.

A fatura estaria liquida-da
se o atleta prejudicado fosse
dos Estados Unidos, Grã

Bretânia, França ou de outro

país rico e poderoso, mas as

chances de Wanderlei são
mínimas; Ser homenageado
como herói do espírito
olímpico é um prêmio de

consolação para um atleta que
foi prejudicado e teve todos
os seus esforços de anos

jogados no lixo. Apesar do
reconhecimento mundial, a

justiça estará mesmo nas mãos

dos deuses do Olimpo.

FRASES c

(Jj;

'"Ofumo já foi a principal cultura agrícola do município. Hoje, só ficaram em pé os silos, que
eram usados para secar folhas de tabaco':

I .

• N1arisa Bom.coordenadora municipal do Programa de Controle doTabagismo,destacando trabalho contra o tabagismo que Schroeder
.

iniciou há 12 anos, com a troca da cultura de fumo pela bananicultura.

,

JVlundo I Pessoas & Fatos
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!JI' IRAQUE .... EUA

�,.,Sadr pede suspensão,
l á'os combates
! Ó clérigo rebelde xiita Muqtada al-Sadr pediu
i q:seus seguidores em todo o Iraque para

, sys'penderem os ataques contra as forças

f ,invasoras e iraquianas e planeja integrar-se ao

I 'wocesso político nos próximos dias.

Enquanto isso, as exportações de petróleo
iraquianas foram totalmente suspensas ontem

depois de uma série de ataques de insurgentes
contra a infra-estrutura petrolífera, a principal

, ferite de renda do país. Entretanto, o preço do

petróleo no mercado internacional caiu. Com

"P' não exportação de petróleo, o pais perde
, ,U5$ 70 milhões por dia. (AE)

;1'

.. �ÚSSIA

'Aviões foram alvos de

terror;d iz autoridade
As a�toridad�s russas determinaram que as

duas quedas de aviões comerciais no fim da
noite da última terça-feira (30) foram causadas

por explosões resultantes de atentados.

Entretanto, ainda não se sabe exatamente

coQ'lo as explosões foram provocadas.
u

Investigadores russos continuam tentando

compilar as informações para determinar

Coma foram perpetrados os atentados

praticamente simultâneos �ue deixaram 90

mortos na semana passada. 'Os aviões caíram
-CO-mO resultado de explosões'; disse uma

autoridade. (AE)

." CORREIO DO POVO
Dirclorn/I'rc"idcnle: Yvounc Alice SellIlIiickr:1

Diretor cditorinl/lHlminisll'uti\'o: Francisco :\!I'CS

Soldado sentia 'prazer'
em abusar de presos
Um soldado que confessou participação no

escândalo de abusos de prisioneiros iraquianos
declarou ontem que sua colega Lynndie
England participou "prazerosamente" da

atividade de desnudar os presos e coloca-los
numa "pirâmide humana'; uma cena gravada
em fotografia e vista ao redor do mundo.

Durante audiência do caso de England, o soldado
Jeremy C. Sivits afirmou que ajudou a escoltar
um detido à prisão Abu Ghraib e que um

sargento ordenou que parassem de dar "fortes

pisões nos dedos das mãos e dos pés" de um dos

detidos,mas Charles Graner Jr. e outros empilha
ram sete detidos nus e os fotografaram. (AE)

� FRANÇA

Jornalistas franceses
e a "era do nada"
Há alguns dias, jornalistas americanos no

Iraque se passavam por franceses para se

beneficiar da indulgência, quase do

reconhecimento, que os iraquianos têm pelo
combate que a França empreendeu contra a

guerra dos Estados Unidos ao Iraque.
Ninguém mais está protegido. Os

seqüestradores foram taxativos: os jornalistas
franceses são estrangeiros, ocidentais, cristãos.
A palavra não tem mais sentido. As lógicas se

confundem. Pensamos em um jogo de xadrez
no qual um dos jogadores respeita as regras e

o outro não. (AE)

� PALESTINA

Todos osassentamentos
deGaza serão removidos
o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, quer
todos os 21 assentamentos judaicos da Faixa

de Gaza sejam esvaziados ao mesmo tempo
em vez de ocorrer em três etapas. A posição
reflete uma importante mudança no plano
unilateral de retirada israelense.
O objetivo de Sharon seria evitar choques entre
colonos judeus e forças de segurança, além de
se esquivar dos confrontos dentro do gabinete.
O plano de "desengajamento unilateral" prevê
originalmente que os assentamentos sejam
removidos em três estágios até setembro de
2005. Quatro pequenas colônias judaicas na

Cisjordânia também seriam desmanteladas. (AE)

.... FRANÇA

Acusado de incêndio em
centro judaico é judeu
A polícia francesa deteve um homem que teria,
colocado há pouco mais de uma semana fogo
num centro comunitário judaico, incidente que
levantou denúncias de aumento do anti
semitismo na França. O suspeito é na verdade
um judeu.
O centro comunitário no leste de Paris, que
servia sopa aos pobres, foi destruído num

incêndio durante a madrugada de 22 de agosto.
A polícia encontrou expressões anti-semitas O

chanceler israelense Silvan Shalom visitou Paris e

exigiu que a França adotasse punições mais duras
contra responsáveis por atos anti-semitas. (AE)
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ERRAMOS
No Especial Guaramirim 55 anos, na página 7, a foto çorretai
O primeiro prefeito eleito, Emílio Manke Júnior, e seu irmão,
Felipe Manke (esquerda).
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Repórter do Jornal
Correio do Povo,
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WaldirGiese*

Observei a imprensa fazer a cobertura da reunião que acone« lic
na SociedadeVieirense, aberta a todos, que tinha como objetivo lan, e di
o "Plano 22", organizada pelosmilitantes e simpatizantes a candidatll
para prefeito do Sr. Moacir Bertoldi.Com certeza ato democrático

neutro, que todos os postulantes ao cargomerecem e tem direito,
Como sou nascido jaraguaense, procuro acompanhar o que

passa também no cenário político, afinal, está ali o comando tu
.

daquilo que irá acontecer para todos que nesta bela cidade morsn

Estive presente no citado evento, mais precisamente lá chegand
às 15:50 h., momento em que recebi a presença da imprensa.

Como amovimentação da comunidade ainda era pequena nell

momento, decidicircular pelas dependências, auxiliando a distrib
.

mais cadeiras no local, devido a falta destas pela chegada de pesso�
ainda em pequeno número. Percebi, após breve calculo que havia el

tomo de 300 cadeiras.

Fiquei surpreendido quando, a partir das 16:20 h., o salão estaI'

sendo tomado pormuitas pessoas que chegavam em blocos, causand
a lotação máxima por volta de 16:40 h., portanto além do horári:

estipulado para início do cerimonial, e que final, iniciou-se com arriil

devido a necessidade de acomodar as pessoas que chegavam nesl

momento.

Acredito que as 500 pessoas a qual o repórter se referiu en DI

reportagem tenha sido verificado antes deste horário, pois é 110m! ia

que a cobertura da imprensa ocorra quando lá chegue, e piI ,

compromissos outros se retire para continuar o seu trabalho.
Pelas fotografias em anexo, acedito poder dar noção mais exata .

que estou escrevendo, pois é uma prova concreta do que li presenciei,
acredito em tomo de 1500 pessoas, já que todas as cadeiras estav�
ocupadas, e bemmais pessoas encontravam-se nos lados e no fundo
salão, em pé. .

Interessante como as pessoas demonstram sua fé nas mudanç�
que são prometidas a cada nova eleição, esperança esta que sen1P�
temmovido o povo brasileiro a construir uma grande nação.

E a imprensa, que tem Se esforçado em dar cobertura a tudo o qUo

é importante para o nosso município, com certeza mais uma vez v:
demonstrar a sua imparcialidadeem bem informar a todos os que ne

confiam.
Parabéns a todos, pois o Brasil somos todos nós, e cada um teJ11 uni

pedacinho de tudo aquilo que já se construiu.

*Professor,mestrando emAdministração Escolar
11

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo
Je

di lto'
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o Ire

oal
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

corT1

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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POLíTICA

�MAURILlO DE CARVALHO------------------------------------------------------------,if-t';---,

Caravana
rn período eleitoral, os candidatos se

Ivoroçam e saem por ai a cata de festas

aglomerações na tentativa de

onquistarem uns votinhos.

eleitor não tem mais sossego. Nas

estas, as caravanas de candidatos
assam mesa por mesa

umprimentando todos, com largos
orrisos e gestos afáveis, além das

romessas, é claro. Tem uns que, na

aior cara-de-pau, exageram e se

entem como em família, apesar de
nunca ter sequer dirigido um bom dia

ao distinto público da hora.

�Compasso de espera
O transporte coletivo na região
continua sendo um dos campeões de
reclamações. E as autoridades sabem

disso. Sabem mas nada fazem. Tanto

que os candidatos a prefeito têm

planos e projetos para melhorá-lo.

Ontem, por exemplo, o ônibus da linha
João Pessoa, no horário da 12 horas,
simplesmente não circulou,
deixando dezenas de usuários na

mão. Muitos não tiveram como

chegar ao trabalhei. A empresa não

cumpriu com a obrigação de

atender a comunidade.

�Carreata
Cerca de 500 veículos participaram
domingo à tarde de carreata pelas principais
ruas de Corupá. Os candidatos

peemedebistas a prefeito e vice, Kurt

Linzmeyer e Alceu Moretti, respectiva
mente, desfilaram em carro aberto

acompanhados dos candidatos a vereador.
Eles distribuíram santinhos, adesivos,
bandeirinhas, além de apresentarem o

jingle da campanha. O encerramento da

atividade aconteceu com a concentração
dos militantes e simpatizantes na Praça
Arthur Müller, onde houve discurso dos

políticos.

�Isonomia
Profissionais de Engenharia e Arquitetura
do Estado decidiram enviar ao presidente
da Confederação Nacional da categoria e

aos parlamentares catarinenses corres

pondência solicitando empenho para

que discuta o aperfeiçoamento da lei
federal que fixa o salário mínimo da

categoria, estendendo-o para os servi

dores públicos das três esfera de poder.
A decisão saiu durante o 80 Congresso
Estadual, ocorrido em Florianópolis, nos
dias 27 e 28, que teve como tema

"Cidades sustentáveis e exercício

profissional':

� Round
Ainda não terminou a batalha entre

aposentados e pensionistas e o gov�rn�
federal sobre o desconto previdenciár!Pl
decretado pela administração LU�L�
mantido pelo Supremo Tribunal Federal:
Um grupo de sindicatos federais, e'nh�
eles o de Auditores Fiscais da Receitacvai
recorrer da decisão no Tribunal
Internacional de Haia, Holanda, e na C9{Jt�
Interamericana de Direitos Humanor�.p'9
Costa Rica.

... i
Pelo jeito, a batalha promete nóVos
rounds, que poderá dar muita dofJCl�
cabeça ao governo.

'flU'J

i . ·1

eputado atribui alianças
volução política
jARAGUÁ DO SUL - o

smo discurso apresentou o

putado federal Adelor Vieira
MDB) quando questionado
1reo apoio prestado a partidos
,diferentes tendências. Ele
redita que a maleabilidade

c iS coligações demonstra

rolução na política, entre

to, destaca o cuidado que se

1ve ter ao referir-se sobre as

�" lianças para não ferir de

�.. nninad os partidos. "Ente
�Imos que o PMDB precisava
�Iquar-se à realidade de casa

micíp io para atender às

«ess id ade s locais. Não
emos um trabalho vertical",
�umenta o deputado. Ele frisa
ue ° partido tem capacidade
e entender as questões
ocalizadas, que sobrepõe aos

nteresses dos governos estadual
macíonal.
Questionado sobre o apoio
licitado a partidos de esquerda
direita, dependendo das

'fi O·

eputado: "O partido teve de se
· àdequar a cada município"

alianças firmadas em cada

cidade, odeputado diz que seria

irres-ponsabilidade
.

traçar
críticas ao vento. "Não ata

camos partidos, mas criticamos
ou elogiamos projetos", destaca.

Na região, em apenas dois

municípios os peemedebistas
lançam candidatos a prefeito -

Guaramirim e Corupá. Nà
opinião do deputado, o partido
deveria ter trabalhado as

candidaturas com mais

antecedência para consegui�
concorrer com mais

representantes na cabeça-de
chapa. "Mas estamos na batalha
porque os peemedebistas não

estão fora, estão concorrendo a

vice e a vagas na câmara de

vereadores", enfatiza, acre

scentando que a sociedade vai

ganhar com a flexibilidade

política porque haverá "menos

paixão na briga por vaga no

Executivo e Legislativo",
avalia.

• Líderes peemedebistas
da região estiveram
sábado pela manhã na

Expofeira de Guaramirim

para acompanhar o

governador no evento.

• Cerca de mil militantes

peemedebistas reuniram

se com o governador,
deputado federal Adelor
Vieira, deputados
éstaduais Mauro Mariani e

Dionei Valter da Silva.

Educadores Maristas participam
do XII ENDIPE

Um grupo de cinco educadores do Colégio Marista São
� LUís estão participando do XII ENDIPE( Encontro
Nacional de Didática e Prática de Ensino). Evento este

II que acontece na cidade de Curitiba,PR entre os dias 29
de agosto e 01 de setembro.

.

� Os Encontros Nacionais de Didática e Prática de Ensino
Sào promovidos por pesquisadores e docentes de

Didática e Prática de Ensino, são realizados de dois em.

dois anos, em diferentes Estados brasileiros, com o apoio
das Universidades e Centros Universitários.
A temática deste encontro é Conhecimento local e o

, conhecimento universal, com sub temas na área da

· cOnstrução do conhecimento, múltiplos olhares,
,

enfoques no processo de ensinar e aprender entre
OUtros.

'"

a
ACORDO

� [EC]

Governador considera alianças
j ru

sinal de flexibilidade política;
FÁBIANE RIBAS

�LHS não acredita

que união com

siglas reflitam em

descrédito
J'Ã.RAGUÁ DO SUL - Apesar de

pedir voto para o 13 (PT), 45
(PSDB) e 15

\
(PMDB),

o governador do Estado, Luiz
Henrique da Silveira (PMDB),
acredita que as diversas alianças
firmadas para as eleições deste ano
são reflexos da flexibilidade

política. N a microrregião da
Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu),
os peemedebistas estão coligados
com legendas de esquerda ou

direita, dependendo dos interesses
partidários de cada localidade. Os
acordos com diferentes partidos,
na opinião do governador, não
colocam em xeque a credibilidade
do partido.

"Cada cidade tem suas

características e peculiaridades e

por estemotivo as negociações fora
respeitadas. O que foi tratado em
âmbitomunicipal foi acatado pelo
diretório estadual", alega o

governador, acrescentando que

política não se faz de cima para
baixo. Como em cada cidade a

situação política é diferente e os

apoios são distintos, o que Luiz

Henrique aponta ser impres
cindível é a adequação do discurso
à realidade local para não

comprometer possíveis negocia
ções. "A versatilidade partidária

) )�"i
CÉSAR JU�KES

\

,fI:J'�
í ob
bnh

Governador: "As alianças com PSDB ou PT não põe em xeque a credibilidade do PMDB Pb�
q :J

PMDB concorre com chapa-pura.
Na opinião do governadon os

trâmites políticos feitos para! as

eleições municipais.lil não
comprometemacordos paraopléíto
de 2006. "O que for negociado
nessa campanha não reflete lá na

frente, mesmo porque os inth'e'sses
são outros", considera.

mostra que estamos vivendo um

momento de evolução partidária;
isso não significa que o partido caiu
em descrédito, mas que nossa sigla
é democrática", defende.

Em Jaraguá do Sul, os

peemedebistas estão coligados com
o PT, partido de esquerda que

apresenta candidato a prefeito. Em

Guaramirim, houve a mesma

aglutinação, embora os

peemedebistas tenham lançado o

cabeça-de-chapa. O contrário

ocorre em Massaranduba e

Schroeder, onde se uniu com o

Partido Progressista, apresentando
candidato a vice em ambas as

cidades. Apenas em Corupá o

timentos.

De acordo com os números

da Previdência, a despesa com

pagamento de benefícios e

sentenças judiciais aumentará

dos R$ 13 2 bilhões inicialmente

projetados na LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) para
R$ 138 1 bilhões.

Dívidas - Desse montante,

R$ 3,5 bilhões servirão para

começar a pagar a dívida com

os aposentados entre 1994 e 1997
e R$ 2 bilhões para corrigir os
benefícios dos mesmos. Além

disso, R$ 800 milhões foram
alocados para o aumento real do

salário mínimo, de acordo com o

crescimento do PIB per capita.
Comparando com 2004, o

aumento da despesa previ
denciária é ainda maior: R$ 16
bilhões. Ou seja, cerca de 41%.
do aumento de receita que o

governo espera ter em 2005 será

consumido para pagar os

benefícios do INSS. Outros R$ 9
bilhões serão queimados com o

I
aumento das despesas de pessoal.
O reajuste recentemente

concedido aos militares, por
I

exemplo, terá um impacto de
mais de R$ 2 bilhões sobre o

Orçamento do próximo ano.

Programa tenta equilibrar as contas da Previdência
BRASÍLIA - O governo deve

anunciar um grande programa
de ajuste para tentar equilibrar
as contas da Previdência e pagar
a dívida que tem com os

aposentados. O projeto or

çamentário de 2005 prevê uma

receita de R$ 6,76 bilhões com a

recuperação de créditos e de R$
1,95 bilhão com um "esforço
adicional" que será feito pelo
Ministério da Previdência. Sem
essas medidas, o déficit pre
videnciário estouraria e o

governo não conseguiria fechar
o Orçamento de 2005 sem

reduzir o volume de inve s-

'1 ([1• O governo negocia com 0-

FMI mudanças nos critérrÓ� I

de cálculo do superávit
ivnl

primário. Até setores no:

conservadores da equipe' (J'
econômica se empenhanf1Cl
para promover a mudanÇàíTl

.;

• O governo tenta recuperar,
o nível de investimento CGm .

a aprovação das

parceria�:-'.jPúblico-Privadas, ,.

bombardeada pela oposiç-�o
e criticada pelo vice- •

presidente José Aleno-
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PROPOSTA

Aumento real, de salário
ainda longe se ser realidade

MARIA HELENA DE MORAES

....Trabalhadores das
indústrias da Borracha
terão reajuste pela
inflação

}ARAGUÁ 00 SUL - A ausência

de mobilização do trabalhador e

da pouca participação nas

assembléias é um dos motivos

apontados pelo presidente do
Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias Químicas, Plásticas,
Borrachas e Papelão, Sérgio
Ferrari, para justificar a dificuldade
em conseguirmelhores índices na
campanha salarial deste ano.

Sábado, aproximadamente 50
trabalhadores compareceram à
assembléia promovida pelo
sindicato para discutirem a

proposta salarial da Patronal, que
concedeu um reajuste de apenas

6,30%, o que representa a inflação
dos últimos 12 meses, para os

trabalhadores das indústrias de
borrachas de [araguá do Sul e

Região.
De acordo com o sindicalista,

as negociações com os empresários
das .indústt ias 'da Borracha

acon,teceram este mês, já que a

data-base é agosto. Em três

rodadas, foi fechado o acordo que
repassa apenas a inflação dos,
últimos 12 meses, quando a'

I'

Assembléia foi realizada no sábado com a participação de cerca de 50 trabalhadores

proposta do Sindicato era o INPC um piso salarial de R$ 429,00. No real é pouco, só mesmo' para
mais 5%. Com o fechamento do entanto, a contraposta final dos arredondar", explica Ferrari. Ele
acordo, o piso salarial dos patrões foi de repassar somente as informa ainda que o salário dos
trabalhadores das indústrias da perdas", lamenta Ferrari. trabalhadores nas indústrias
Borracha será de R$ 374,00. O presidente do sindicato Químicas teve um reajuste de
Atualmente é R$ 340,00. "

argumenta que, apesar do visível 1,62% acima da inflação. A data-
"Desde o llllClO das reaquecimento da economia e da base dos trabalhadores do Papelão

negociações coletivas o Sindicato inflação mais baixa, praticamente é em outubro. Até lá, Ferrari espera
vinha insistindo na proposta de todas as categorias têm fechado o mobilizar os trabalhadores para que
reposição das perdas inflacionárias, acordo coletivo com base na se consiga um acordo acima da
mais 5% de aumento real, além de inflação. "Quando existe aumento inflação.

I'I

}ARAGUÁ DO SUL - Dirigentes
sindicais de Santa Catarina, de
vários segmentos e centrais

sindicais, participaram ontem de
um seminário sobre avaliação das

negociações coletivas e estratégias
para o segundo semestre deste ano.
O Seminário é uma promoção do
Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística e

Estudos Sócio Econômicos) e foi
ministrado pelo economista José
Álvaro de Lima Cardoso.
Aproximadamente 60 sindicalistas
de Santa Catarina estiverem

presentes ao evento, que
aconteceu no Sindicato dos
Trabalhadores do Vestuário de Dirigentes sindlcais de todo o Estado participaram do seminário

INFORME CP
I

�

Jaraguá do Sul e Região.
De acordo com Cardoso, o

primeiro semestre deste ano foi o
melhor desde 1996, sendo que 79%
das negociações conseguiram, no
mínimo, o INPC. Desse total,
informa o economista, 47%
conseguirammais o INPC. Mesmo

assim, na avaliação de Cardoso,
essamelhoria não é significativa se

analisarmos O nível salarial baixo e

as perdas acumuladas nos últimos
anos. "De qualquer maneira,
estamos iniciando um novo

processo, decorrente do

reaquecimento da economia e

inflação mais baixa", analisa o

economista.

TERÇA-FEIRA, 31 de agosto de 2004

Operários da construção civi
r

fazem curso de qualificação
}ARAGuÁ DO SUL - O Centro

Politécnico GeraldoWeminghaus e

o Núcleo de Engenheiros da Acijs
(Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul) deram início a

uma parceria com o intuito de

qualificar o operário da construção
civil. O Cepeg está oferecendo

supletivo de ensino fundamental e
médio e 21 cursos de qualificação
profissional. A assinatura do
convênio que formaliza essa parceria
foi assinada na sexta-feira passada,
durante a solenidade de entrega dos
certificados dos formandos do

primeiro curso, pelo diretor doCentro
Politécnico, professor Alfeu

Hermenegildo, e pelo presidente do
Núcleo de Engenheiros, Alessandro
TrupelMachado.

O primeiro dos 21 cursos a serem
oferecidos encerrou na sexta-feira.

Participaram 17 operários da

construção civil, todos empregados
em empresas associadas aoNúcleo,
que receberam informações sobre
Leitura e Interpretação de Projetos.
O presidente doNúcleo informa que
somente poderão fazer o curso

funcionários de empresas vinculadas
aoNúcleo. Atualmente, de acordo
comMachado, 18 empresas da área

0de construção civil integram o

Núcleo, sendo que nesta prm
expertencia, participa ,F

funcionários de 15 empresas. ,Ii,
O próximo curso - Inspec eV

Recebimento deMateriais - u1i;i Pa

sexta-feira ( 3). De acordo co na

professorHermenegildo, a inte r 5

é
-

capacitar o operário nti

desenvolvimento de tar ;ári

pertinentes, como receber, orgar 3d
e controlar materiais, insu Un

medicamentos e equipament in

acordo com as boas prática! Ir

armazenamento, agilizana te

desenvolvimento e asseguran tel

qualidade da obra. iré

O presidente do Núc A

argumenta que a iniciativa te

realização dos cursos nasceu dei C(

ao fato de que 80% do trabalha ,o

da construção civil o ens liz:

fundamental. "Temos dífícul
em encontrar mão-de-u
qualificada", assegura Macha
proprietário da Hexagonal.
trabalhadores de sua empr
concluíram o primeiro curso, e

eles o pedreiro LuizCarlos Gonçal
35 anos. "Quero terminar o em

, médio também.Minha irltenção,
fúturo, é fazer o curso de Téc
em Edificações, aqui mesmo
Cepeg", resume:

r

Primeiro curso encerrou na sexta-feira, com a entrega dos certifica0

.... INTEGRAÇÃO
Aperfeiçoamento Técnico
o Núcleo de Automecânicas da Acijs/Apevi
promove aperfeiçoamento técnico

denominado de Integração
Eletromecânica,com o objetivo de ampliar
e atualizar o conhecimento técnico dos
funcionários das Automecânicas de

Jaraguá do Sul e região.O evento acontece

no período de oito a dez e 15 a 17 de

setembro, das 19h30 às 22h30 e dia 18 de

setembro, das 8 às 17h, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul. Serão
abordados assuntos como Sistema

Elétrico; Rotinas Fundamentais de

Manutenção;Sensores em Geral;Sinais do
Sistema de Injeção; Termodinâmica e

Estequimetria.

.... BENEFíCIOS

Planos de Previdênda
As empresasWeg e Marisol são as únicas de Jaraguá
do Sul a manter planos de previdência privada aos

colaboradores, operadas pelas próprias. Essas

empresas têm, respectivamente, 98,7% e 71 % dos
colaboradores como aderentes da previdência
complementar, cobertos com o plano básico, que
complementam os benefícios de risco do INSS e o

plano suplementar, que se refere à aposentadoria.
A Weg implantou o sistema há 13 anos e cerca de
10 mil contribuintes com mais de um ano de

empresa garantem uma adesão de 98,7% e um

patrimônio da Weg Seguridade de RS 128 milhões.

Na Marisol a previdência complementar existe
desde 1996 e a meta é formar reservas que

garantam uma renda mensal de até 80% da renda

auferida na ativa.

concurso: 593
01 - 25 - 27

29 - 49 - 59

Dirigentes sindicais do Estado avaliam negociações coletivas

� PARCEIRO

Cartão Bascard
Representantes do Banco Português de

Negócios, através da Operadora
Financeira Créditus, assinaram no dia 23
deste mês, na sede da Acats (Associação
Catarinense de Supermercados) o

contrato para dar suporte financeiro à

operação do Abrascard em Santa Catarina.
O presidente do Banco Português de

Negócios do Brasil, José Castelo Branco.

Revelou que a instituição financeira
estabeleceu meta de emissão de 250 mil
cartões num prazo de três anos. Para o

primeiro ano a meta é de 50 mil cartões.
Também estavam presentes ao ato da
assinatura do contrato, além do

presidente do Banco, os seus diretores.

concurso: 1344
32 - 47 - 73
79 - 80

concurso: 447
06 - 12 - 24 - 27 - 28 - 34 - 35

39 - 47 - 48 49 - 55 - 58 - 60
63 - 64 - 79 - 92 - 93 - 97

concurso: 03862
1 ° Premio: 41.428
2" Premio: 46.943

3° Premio: 04.867
4° Premio: 10.270
5° Premio: 21.316
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lVI rnalista fala sobre moda

a empresários do município
pri
�ipa ARAGuÁ DO SUL - o

IS. ;alista Jackson Araújo, editor

.spe evista da Moda da Folha de

'iniCi raulo es teve em J araguá do

o co na sexta-feira última para

inte I sobre a importância da

rio ntidade regional a em-

tar iários da moda, profissionais
xgar adêmicos do curso de Moda

1SU Unerj. O evento aconteceu

ento )lndicato dos Trabalhadores

tica! Indústrias do Vestuário e

ana rou com, a presença de

uan renas e pessoas, lotando o

irÓrio.

Núc A palestra do jornalista faz

tiva ie do projeto de resgate do

lde! ceita de Santa Catarina

lalha lO estado que faz e dita moda.

ens lizado de Santa Catarina

cuia
le-u

Moda Contemporânea, o projeto
tem o aval de empresas líderes
em seu segmento e de im

portantes entidades de ensino.

Palestras, workshops e concursos

são os recursos usados para

despertar a consciência para a

importância da moda como

estratégia empresarial.
Santa Catarina Moda Con

temporânea nasceu pela iniciativa
de 12 empresas de projeção nacional
que dividem o prósperomercado da
moda. São empresas que atuam em

segmentos tão distintos como

confecção, calçados, surfwear e

cama, mesa e banho. Todas, no
entanto, têm em comum o objetivo
de fomentar a produção de design
no estado.

CÉSAR JUNKES

!on Araújo falou sobre a importância da identidade reqional

eeling Estofados inaugura
how-room' em Jaraguádo Sul
jARAGUÁ DO SUL - Foi

ugurada na última sexta-feira,
eeling Móveis e Decorações. A
,3está instalada na rua Adélia

'cher, 12, em frente ao Hotel
lan, no centro da cidade. Com

2, a loja servirá também como

OIV·room da Feeling Estofados,
presa instalada no Bairro Barra
Rio Cerro.
O proprietário da empresa,
frcio Coelho, disse que sentia a

essidade de ter um espaço para
ender me lhor os loj is tas e

lIsumidores da região. "Também
nderemos aos clientes de outros
�ares do Brasil e doMundo, que

:ao
rão em nosso shaw-roam a

oportunidade de conhecermelhor
nossos produtos", informa.

A Feeling Estofados atende
todos os Estados do Brasil, além do
exterior. "Nossa missão é gerar e

desenvolver soluções em

decoração de interiores, nos

adequando às necessidades de
cada mercado", explica Coelho.

Atualmente, a Feeling possui
um parque fabril de 5 mil metros

quadrados de área construída,
composta pelas unidades Feeling
Estofados Ltda., Orbhes Espumas e
Colchões e também da Feeling
Móveis e Decorações, esta última
que será dirigida pela Sra. Dionísia
Coelho.

CÉSAR JUNKES

GERAL

ATRAÇÃO

Expofeira atrai 15 mil pessoas
no primeiro final de semana

FABIANE RIBAS

.,.Portões do parque
de exposição abrem

hoje a partir
das 18 horas

GUARAMIRIM

organizadores da sétima edição da

Expofeira Agroindustrial estimam
que aproximadamente 15mil pessoas
prestigiaram o evento, no final de
semana. Realizada pela Prefeitura e

Aciag (Associação Comercial,
Industrial eAgrícola deGuaramirim),
a feira teve início na sexta-feira à

noite, no Parque de Eventos Perfeito
Manuel de Aguiar, e prossegue até o
dia 5, com exposição de produtos e

serviços oferecidos por 65 empresas.
Apesar de o tempo não ter

colaborado no dia de abertura,
liderançasspolfticas, empresariais e

público em geral prestigiaram a

solenidade. Representando ogovemo
muniêípal, o Secretário de Desenvol
vimento Econômico, Maurici Za
nghelini, destacou o empenho da ini
ciativa privada e a parceria com o

poder público municipal como fór
mula de sucesso para o desenvolvi
mento da cidade. O presidente da

Aciag,MárioGlasenapp, prestou re
conhecimento à dedicação dos inte
grantes da comissão organizadora.

Depois do corte da faixa, as

Público acompanha a exposição de produtos e serviços de 65 empresas
autoridades conheceram os estandes vezmais os empreendimentos. Às 19 horas começa o festival da
Iocalizados nopavilhão inrerno e na Hoje, os portões do parque de canção e show com a cantora

área externa. Em seguida, foi eleita exposição serão abertos às 18 horas. Franciele, na Tenda Shaw.
NajaraLetíciallheo, de 18 anos, como
rainha da 7a Expofeira. JeniferKleirl,
de 17 anos eTàinanAlice Franzener,
de 15 anos, foram escolhidas 1 ª e 2ª

princesas, respectivamente.
Na manhã de sábado, dia do

aniversário de Guaramirim, o

governador LuizHenrique da Silveira
(PMDB), visitou a feira e destacou o

desempenho da classe empresarial e
da determinação em expandir cada

Os

Schroeder vacina 95°10 das

crianças contra a polio

Marisa:"Meta foi alcançada, mas vacina ficará à disposição até dia 3"

SCHROEDER - A Secretaria de
Saúde e Assistência' Social
vacinou 95% - 871 de um total de
921 - das crianças até cinco anos

contra a poliomielite e 689 - 91%
das crianças de um a cinco anos -

tríplice viraI (sarampo, rubéola e

caxumba). O balanço parcial da
campanha de vacinação foi

divulgado ontem. Asecretária de
Saúde, Aline Mainardi, disse que
a meta estabelecida pelo
ministério (95%) foi quase

!eling Móveis e Decorações irá atender os consumidores da regiâo atingida. Mas reforçou que o

governo municipal quer atingir
100% das crianças nesta faixa
etária.

A enfermeira Marisa Born,
responsável pela área de

imunização, lembra que a

campanha termina no dia 3 de
setembro e está à disposição nos

postos de saúde do município.
Segundo dados da Gerência

Regional de Saúde, Schroeder está
com omelhor índice de vacinação
entre os municípios do Vale do

Itapocu,

Além dos expositores, quem for a 7'. Expofeira poderá ver o carro de
Fórmula-1 da equipe Williams, pilotado pelo colombiano Juan Pablo

Montoya. Também tem a oportunidade de conhecer os produtos da
feira de artesanato e saborear comidas e petiscos na praça de

alimentação. A mostra de animais, criados por produtores do

município, também tem atraído a atenção do público, principalmente
os faisões e os coelhos. Na área externa, há exposição de empresas
de transporte, revendas de automóveis, caminhões e equipamentos
agrícolas, construtoras, móveis, entre outras.

Dia Nacional de Combate ao

fumo é lembrado com pedágio
SCHROEDER - Um pedágio

educativo realizadoontem em frente
à Prefeituramarcou o DiaNacional
de Combate ao Fumo, comemorado
no domingo, dia 29.O ato organizado
pelaSecretaria deSaúde eAssistência
Social em conjunto com aSecretaria
deEducação teve comoobjetivo levar
conscientização através da troca de
um cigarro, por um produto
industrializado à base de banana.

A coordenadora municipal do
Programa de Controle do Tabagismo
eOutros Fatores de Risco deCâncer,
MarisaBom, informOu que os agentes
comunitários de saúde repassaram

orientações sobre osmales causados

pelo cigarro e um questionário
respondido pela população. ''A idéia

/

deste questionário é saber o número
de fumantes e ex-fumantes existentes
no município", diz a secretária de
Saúde e Assistência Social, Aline
Mainardi. O questionário também

apresenta uma terceira questão
importante que é a verificação do
interesse dos fumantes em largar o
vício. A secretária explicou que está

em fase'de implantação um programa
através doMinistério da Saúde, para
fumantes interessados em largar o
vídeo. "Essas pessoas já podem se

inscreverno programa, que começará
em novembro e terá o medicamento

disponibilizado gratuitamente pelo
Ministério daSaúde", alertaAline que
aguarda apenas a liberação dos
medicamentos.

Pedágio contra fumo trocava cigarro por um chocolate
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Tradição de 4 culturas leva

1, 1 mil à'/Festa das Etnias'
.CELlCE GIRARDI

� Culinária alemã,
húngara, polonesa,
neqra e italiana foi o

destaque do evento

}ARAGUÁ 00 SUL - A quinta
I edição da Festa dasEtnias superou as

expectativas dos organizadores.
Aproximadamente 1,1 mil pessoas
prestigiaram o evento, realizado no

I
sábado à noite, e puderam conhecer

peculiaridades da cultura alemã,
italiana, polonesa, húngara e negra.
A gastronomia foi a tônica da festa.
Enquanto o público saboreava pratos
típicos de cada etnia, assistiram à

, apresentação do coral do Circulo
Italiano. Após a janta, aconteceram
asdanças folclóricas do grupo negro,
húngaro e alemão e, em seguida, a

" banda Som da América garantiu a

'�ação da noite.
.Na avaliação da coordenadora

do evento, Maria TerezaNora, esta
)oi 'çonsiderada uma das melhores

,

�diç�es e acredita que a organização
,
terá de pensar numa estrutura ainda
maior para os próximos anos. "O
númerode pessoas aumenta cada vez

CÉSAR JUNKES

Grupos folclóricos apresentam danças típicas durante a 5a Festa das Etnias, de Jaraguá do Sul

mais e para atender à demanda
teremos de encontrar uma solução
para garantir que ninguém fique de

fora", destaca. Ela explica que a

intenção da festa das etnias é preservar
e repassar as tradições de cada cultura
com intuito de que permaneça na

memória das pessoas, não apenas dos

t.

,P�sto da Vila .Lenzi substitui
agências bancárias e lotéricas

aSAR JUNKES

I Correspondente bancário da Vila Lenzi é o lodos três instalados em JS

}ARAGUÁ DO SlJL - Foi Priesler, gerente geral da Caixa
lançado oficialmente ontem o em J araguá do Sul, os

atendimento através do correspondentes bancários

"Correspondente ban-cário", na foram disponibilizados em três
Vila Lenzi. O equipamento, que supermercados, considerados
era uma reivindicação .antiga locais de grande circulação.
da comunidade, possibilita que Além do supermercado Lenzi,
se �xecute ali serviços que até um segundo correspondente foi
então eram realizados nos instalado no Supermercado
ba�cos ou pelas agências Kazmierski, na Ilha da Figueira
'lotéricas. O contribuinte poderá e no Supermercado Fronza, no
ieç_eber os benefícios sociais do Bairro São Luís.
governo federal, como o Bolsa A proprietária do super-
Família. Da mesma forma, mercado, Araci Lenzi, a

poderá ter acesso ao PIS, FGTS implantação do equipamento
e seguro-desemprego, além da vem para facilitar a vida de
abertura da conta Caixa Aqui, muitas pessoas. "Muitos clientes

saques, depósitos em conta- nos questionavam quando o
",,'

corr e n te e pagamento de correspondente seria instalado.
bloquetos de contas de água, Muitos idosos e pessoas que vêm
luz lt telefone. de outros bairros aguardavam por

Segundo Adriano Milton esta facilidade", comenta.

descendentes. "Também é uma

maneira de mostrarmos que as

entidades estão organizadas", salienta,
acrescentando que a festa reúne

adeptos de todas as idades, desde
crianças até idosos. "Desta forma

preservamos a cultura das etnias que
colonizaram a cidade, por várias

()

gerações", reforça. c,

GAS1RONOMIA-Opúbli
co pôde saborear pratos come 'goulas
ch aomolho páprica e strudel (húnga
ro), pierogi aomolhobranco (polonês),
acarajé (negro), eisbein, salsichão e

chucrute (alemã), além de polenta,
macarrão e galinha caipira (italiana).

Arquitetura de Minas Gerais

inspira trabalho fotográfico
}ARAGUÁ po SUL - o espaço

cultural da biblioteca da Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá do
Sul) está servindo como moldura

para imagens que estão associadas
à religiosidade do Brasil, desde os

tempos em que o país era uma

colônia portuguesa. Na exposição
"Um olhar pelos caminhos deMinas
Gerais", o arquiteto e fotógrafo
Gustavo Luciano Ginjo faz uma

viagem por construções que

acompanham a história nacional e
suas influências principalmente
lusitanas.

A comunidade pode apreciar
um acervo formado por imagens de
igrejas barrocas de cidades -como

Mariana, Ouro Preto, Congonhas
do Campo e Tiradentes, totalizando
16 fotografias, entre 15 de

construções mineiras e uma do
Chafariz dos Contos, situado
próximo a Casa dos Contos, em
Ouro Preto. Segundo Ginjo, ao

documentar edificações como estas

a proposta foi a de divulgar a

, influência da arquitetura barroca
nas igrejas mineiras. "A mostra

comprova o fascínio que este tipo
de arquitetura despertava na época,
até mesmo para impressionar os

devotos. O estilo barroco é utilizado

pelo clero como um instrumento

persuasivo para reavivar o fervor

religioso dos fiéis sensíveis às

imagens místicas, pela via do
fascínio vis ual", explica.
Mesmo tendo a arquitetura e

urbanismo como atividade

profissional, Ginjo faz da máquina
fotográfica uma companheira
inseparável. "Sempre gostei de

'1

fotografar, principalmente obras e

monumentos arquitetônicos de
várias cidades. A fotografia, para
alguns, se toma um instrumento na

arquitetura. Desde 1997, formei um
acervo com cerca de 3 mil fotos de

,

diversas cidades brasileiras e

algumas cidades da América

Latina", informa.
Os nove dias de, exploração
resultaram na sua primeira
exposição. "Não é toda hora que
você tem espaço para expor
trabalhos seus. Vi que na Unerj eles
valorizam novos artistas e abrem (

espaço para isso. Gostei da

oportunidade de apresentar meu
trabalho na Instituição, e se possível
gostaria de fazer novas exposições",
destaca.

• A exposição "Um olhar

pelos caminhos de Minas

Gerais'; encerra hoje, mas a

comunidade pode conferir
das 8h às 22 horas no hall
de entrada da Biblioteca
Padre Elemar Scheid.

• A exposição "Um olhar

pelos caminhos de Minas

Gerais'; o arquiteto e

fotógrafo Gustavo
Luciano Ginjo faz uma

viagem por construções
que acompanham a

história nacional e suas

influências principalmente
lusitanas,

CP NOTAS
�SCHROEDER

Schroederfest tem 12 candidatas a rain�
Doze candidatas estão inscritas para o concurso de rai a

da 12a Schroederfest, que acontecerá entre os dias 11 c i
de setembro. A festa comemora os 40 anos do munici
de Schroeder. A escolha da rainha acontecerá no dia 18,8
clube Caça e Tiro Bracinho,junto com o baile típico ale

� DOAÇÃO
A

Computadores serão doados em outubr e

o núcleo de informática continua até dia 31 cor
r

c a m pa n h a de c o I e ta, r e c u p e r a ç ã o e' d o a ç ã o
r

computadores. Os equipamentos doados serão recupera.
o

pelas empresas nucleadas, que irá repor as peças, deixan:
os em condições de uso. As entidades com interesse r

receber os equipamentos devem efetuar inscrição com O

pelo fone 275-7005 ou com Edson 273-1112. A entrega
computadores acontecerá no dia 4 de outubro dura
reunião 'plenária da Acijs-Apevi. Os equipamentos pode
ser entregues em qualquer empresa participante do Núc
ou para a Acijs.

n

lu�DEBATE

Forum de Cultura no Sesc
o Sesc promove no dia 30, a partir das 19 horas,r1i
dependências do Sesc, o Fórum Permanente de Cultura: It

o tema "Patrimônio Histórico: Material e Imaterial: Dese C

ou Preservação?". Foram convidados agentes cultue
o

er
artistas, lideranças na área de Patrimônio e pesl0C(
interessadas, para um debate. O encontro visa debate

o

importância da Preservação do Patrimônio, como fonte c

informação cultural e turística na vida cultural de Jara� o

do Sul e rnicrorreqião.
81

a

�INSCRIÇÕES �
Gincana de Conscientização no Trânsito er

A Comissão Municipal de Educação para o Trânsito e cr

organizando, em parceria com o Sesc, a 1 a Gincana m

Conscientização no Trânsito. Com inscrições abertas aI cs

dia 3 de setembro, no Setor de Trânsito da prefeitur ;a
promoção é dirigida a estudantes do ensino médio

et
escolas de Jaraguá do Sul, com o objetivo de conscienti I
os jovens, de maneira criativa, sobre êl: importância cr

valorização da vida no trânsito. Os interessados devem reti

o regulamento e as fichas de inscrição na secretaria de: E

escola.O evento é limitado à participação de dez equh 5

que concorrerão a dois prêmios: a campeã terá direitoa e

final de semana na Colônia de Férias do Sesc, em Cacu It

na cidade de Florianópolis; a segunda colocada ganhará nl

passeio ao Beta Carrero World. A gincana será realizada UI

Colégio Marista São Luís em 18 de setembro - primeiro el

da Semana Nacional do Trânsito.

o

�VIAGEM Idl
Missão empresarial ao Salão do AutomóV en

o Núcleo das Transportadoras da Acijs e Apevi, com o ap (a

do Sebrae/SC, promove missão empresarial para visitale�

Salão do Automóvel, no Parque Anhembi, em São Pauloenl
saída de Jaraguá do Sul está marcada para o dia 22 et

outubro e retorno previsto para o final da tarde do dia

após visitação à feira. O investimento para associados

Acijs-Apevi e do Núcleo das Transportadoras é RS 200,O�
para os não-associados, o preço é RS 250,00. Este valor ln'

passagem, pernoite, café da manhã. As inscrições est

abertas e podem ser feitas com Osni, pelo telefone 21

7005 ou com loni, no telefone 275-7012.

�INICIATIVA IContação de histórias na biblioteca públ' .

Além de proporcionar um ambiente para leitura e pesqul Ia Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa vem otimi:an
seu espaço para outras iniciativas, como a c.ontaçao ,

Histórias, realizada por VOluntáriOS. da equipe da

Fu�dallCultural. As historinhas são contadas mensalmente, as 1

15 horas, por personagens infantis, tendo como plat
crianças, jovens e adultos. O acesso é gratuito para tOd
comunidade. A programação é a seguinte: dias 27 de agol

�

24 de setembro, 29 de outubro, 26 de novembro, 3,
dezembro. A Biblioteca localiza-se na Rua Ida Bona RO(

101. Mais informações pelo fone 275-1300.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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aRTE

cidente deixa vítima fatal
n� acidente na Rodovia BR-280 deixa um morto, no início da

rai adrugada de sábado. O fato ocorreu em Guaramirim, no
1 a ilômetro 51, quando o Chevette, placa LWY-5219 de Jaraguá
lici Sul, bateu com o caminhão Mercedes-Benz 1620, placa
18 iN-7909 de São Paulo (SP). O motorista do Chevette, Laerte

e� ffer, 41 anos, morreu no local do acidente. Já o condutor do

minhão, Clenilson de Souza Queiroz, 28, nada sofreu.

ATROPELAMENTO

)r edestre é atropelado na Barra do Rio Cerro
, rvolta das 23h30 de sexta-feira, o Corsa, placa LYZ-0920 de
OI

raguá do Sul, transitava na Rua Bertha Weege, Bairro Barra do
o

o Cerro, quando atropelou o senhor W.V., de 54 anos. O
�ra

smo fói atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de
an raguá do Sul e conduzido até o Hospital São Jose onde
se rmanece na UTI em observação.
101�--�----------------------�--��----------�
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de ESPORTIVAS
lúc

MASSARANDUBA

ivulgada a tabela do Municipal de Futsal
nze equipes disputam, a partir de sábado, o Campeonato
lunicipal de Futsal Adulto de Massaranduba. As equipes
lião divididas em duas chaves, e classificam-se os dois

, "limeiras de cada grupo para as semi-finais. Na Chave A

�e lião Morangos, Asa Branca, Glória, Landeira, 1" Braço/Juil
Cachoeira. Na outra chave estão Dipil, Amizade, Nosso

,se '

onto, Restaurante Zandoná e Renascer. A abertura oficial
ur,

erá às 15h 15 do próximo sábado, no Ginásio Alfredo
SI xobowski, logo em seguida começa a primeira rodada,
lte

om os seguintes jogos: Morangos x Asa Branca; Glória x

te andeti; 10 Braço/Juil x Cachoeira; Dipil x Amizade; Nosso
ra� onto x Renascer.

BICICROSS

arlosMiguel fica em segundo no brasileiro
piloto de bicicross de Schroeder, Carlos Miguel Strelow,

O er01ino_u em .s e q u n d o lugar na 9a e 10a etapas do

e ampeonato Brasileiro de Bicicross, que foram realizadas

Ia m Joinville, neste domingo. Com os resultados obtidos

ar as baterias da categoria "boys" Carlos Miguel mantém-se

ur
aterceira colocação do campeonato brasileiro. A próxima

, lapa desta competição acontece nos dias 25 e 26 de
10
nernbro em Brasília. Carlos 'Miguel volta às pistas no dia

111 I de setembro, em Jaraguá do Sul, na quarta etapa do
Ia
ampeonato estadual.

eli

el ESCOLARES
Ii� scola de Jaraguá do Sul na final estadual
a equipe de Futsal feminino do Colégio Evangélico Jaraquá
:u Ilá na final dos Jogos Escolares de Santa Catarina (até 14
á nos). As meninas conquistaram a vaga na etapa regional,
Ia uefoi disputada em Gaspar na última semana. Elas estarão

o ecidindo o título no próximo sábado, na cidade de Caçador.
e acordo com o técnico Maurício Berti, as atletas se

uperaram e voltaram para Jaraguá do Sul com o título

egional, após vencer a Escola Monte Alvone, de Ituporanga,
ar 5 x 4. "Agora estamos esperando a definição do

V
adversário para podermos disputar o título'; diz o técnico,

I
ernbrando que o campeão estadual vai representar Santa

P (atarina na etapa nacional, que acontecerá em novembro,
talem Brasília' (DF)."Para nós foi uma surpresa o resultado,já que
lo enfrentamos equipes de ponta. Em oito partidas, vencemos
2 ele e perdemos apenas uma'; comemora Berti. .

I
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Academias

Corpo &Mente
Para ficar de bem com a vida!

_ BODY BALANCE

_ BODY COMBAT

_BODY JAM
_BODYPUMP
t LOCALIZADA

t MUSCULAÇÃO
t ADULTO E ,INFANTIL

tPOWER POOL

t HIDROGINÁSTlCA

II �LEXlBILlDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

I \�EGUNDA À SEXTA; DAS 7H ÀS 24H, SEM FECHAR AO MEIO-DIA

GERAL/ESPORTE

ESTADUAL

Equipes jaraguaenses se dão
mal no estadual de Futsal

JULIMAR PIVATTO

.,. Em seis jogos,
conseguiram
apenas uma

vitória

JARAGUÁ 00 SUL - "Foi a pior
atuação da equipe neste Estadual".
Com essas palavras, o técnico

Augustinho Ferrari definiu a

rodada do Campeonato Infanto

Juvenil de Futsal, que aconteceu

neste fim-de-semana, no ginásio da
Arsepum. O time masculino, ADJ/
Wizard/CEJ, ganhou uma partida e

perdeu duas, e o feminino, CEJ/
FME saiu com duas derrotas e um

empate.
Segundo o treinador, que

acumulou a função nas duas equipes,
o feminino se saiumelhor, pois estava
desfalcada de duas atletas e jogou de
igualparajgualem todos os jogos, Elas
estrearam na sexta-feira contra

Caçador, onde perderam de 3 x 2,
'No �bado, perderam para Adiee/
Florianópolis pelo mesmo placar e
empatou em 1 x 1 com o Cefet.
Mesmo com a campanha, a equipe
conseguiu a vaga para a próxima fase,

Mesmo com os resultados negativos, a equipe feminina se garantiu na próxima fase
'

:�fl]jj-l
que será disputada dias 10 e 11 de 2, "Erramosmuito nafinalização e na semana ele irá conversar cdiPe1bs,
setembro em Florianópolis. marcação, que vinha sendo o nosso para que continuem com a3fm�sfua

Já o masculino, jogando pela ponto forte. Agora temos que buscar garra das outras rodadasL:1"Não
Chave 1; a equipe fez seu primeiro a classificação em Rio do Sul", 'podemos ser instáveis. Agor'iá 2�da
jogo contra o Anjo Futsal, onde comenta Ferrari. rodada as equipes vão mellí.6hl.'i\.Bo
perdeu por 3 x 1.No sábado, venceu Para o técnico, os atletas fugiram cada vezmais e s�mente esta'fã:'girtre
Curitibanos por 4 x O, mas acabou '. muito do planejamento tático os quatro quem estivepC.m�is
sendo goleado porRio do Sul por 8 x durante os jogos e nOS treinos dessa concentrado", explica. torrrn

':Jwim

Adesc em terceiro na chave
mars equilibrada do Estadual

Adesc vai em busca da classificação em São Bento do Sul

SCHROEDER - AAdesc/Angerô/
Grameyer/Mime terminou o turno da
quarta fase do Estadual em terceiro

lugar. Com uma vitória, umempata e

uma derrota, a equipe vai em busca
da classificação em São Bento doSul,

já no próximo fim-de-semana.
Os jogos aconteceram no

Ginásio Alfredo Pasold, onde a

Adesc estreou com a vitória de 3 x 1

sobre a AD Hering. No sábado,
empatou em 1 x 1 com Joaçaba e

perdeu de 5 x 2 de São Bento do
Sul. "Honestamente não fizemos
bons jogos, mas sabemos que o nível
entre as equipes está bem parelho.
Jogamos completo apenas contra

[oaçaba, o que atrapalhou umpouco
o esquema tático", disse o técnico
Glauco Behrens.

Na classificação da chave, a

Planor lidera com cinco pontos,
Joaçaba aparece em segundo,
também com cinco, em terceiro

Adesc com quatro e AD Hering
com um ponto, está em quarto. O

.
time da Schroeder jogou com:

Rafael, Lombardi, Diego, Leandro
e Cezar. Airton, Eduardo, Rafinha,
Eder, Ricardo, Felipe e Leonel.

-

Cerimônia marca abertura aos
, a-

J d S d P".,
. o (j

ogos a emana a' átna ,'-
H

JARAGUÁ DO SUL - Em
cerimônia conjunta promovida
pelas secretarias de Educação e

de Cultura, Esporte e Lazer/
Fundação Municipal de Esportes
na manhã de ontem, no ginásio
Arthur Müller, aconteceram as

aberturas das festividades e dos

Jogos da Semana da Pátria,
reunindo um público de

aproximadamente 500 pessoas,
entre estudantes, professores e

pais de alunos.
O evento contou com a

presença de autoridades do

município e a participação da
banda do 62º Batalhão de
Infantaria de Joinville - que fez
o acompanhamento musical e

executou os hinos Nacional e da

Independência -, de soldados
do 14º Batalhão de Polícia
Militar, além da apresentação do
Grupo de Dança de Rua da Scar.

A chama simbólica foi
introduzida no ginásio pelos
estudantes JairoWiest Medeiros

(Instituto Educacional Jangada)
e Aline Neves de Almeida

(Emef Alberto Bauer), que
acendeu a pira dos Jesp. O

juramento do atleta ficou por
conta de Jacson Shwarz, aluno
do Colégio Divina Providência

• Os Jesp têm como

objetivo promover a

continuidade do processo
pedagógico vivenciado
nas unidades de ensino.

• A escola campeã do Jesp I
ganhará o troféu Gerald.Q""�l
Werninghaus que é ,q�,�

, t �
oferecido pela família do' :� 'I
ex-prefeito. O atual }�'

,.1'campeão é o Colégio '

Divina Providência.
.

I
I

- unidade escolar vencedora'[ía
. edição 2003 dos Jogos l1a
Semana da Pátria - Trofh
Ger�ldoWerninghaus. '. �J

JESP - DestinadQ.,sI:j a

estudantes com idade e�R&:;lO
e 14 anos, os J esp envolvem
nesta edição 1.532 a�le�as

')ffL I

inscritos para representar 33
I .") r r

unidades de ensino, em
" ,-

competições desenvolví1�slde
ontem a sábado (04/09}.'As

r"I'}

disputas acontecem nas

modalidades de atleUsr{.{o,
"':) Ç;)

basquete, fu tsal, hanô.eboi,
tênis de mesa, vôlei e ��diezj
todas no masculino e ferrfIMbo,
em diversos locais da cidI�g.

�)J3'r

Amigos da
Informação

371 6524
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTES

CATARINENSE

Juventus vence Carlos Renaux
e assume o 4° lugar no returno
JULlMAR PIVATTO

....0 líder é o

Camboriuense, que
empatou em O x O

com os Operários

JARAGUÁ DO SUL - Com a

vitória de 2 x O sobre o Carlos

Renaux, no último domingo, o

Juventus chegou a dez pontos e

assumiu a quarta posição do
returno do Campeonato
Catarinense da Série B1. Mesmo

com oito desfalques, o time

conseguiu se superar dentro de

campo e venceu com gols de Cris
e Edvaldo, todos no segundo
tempo. A próxima partida do
tricolor é sábado, 4, contra o

Brusque.
O líder da competição é o

Camboriuense, com 12 pontos, que

empatou em O x O comosOperários
Mafrenses, emMafra. Mesmo com
a derrota em casa por 1 x O para o

Internacional, o Concórdia con

tinua na segunda posição com 11.

A terceira colocação é do

Figueirense B, com dez pontos, que
venceu fora de casa o Blumenau

por 3 x O e está melhor colocado

que o Moleque Travesso nos

Juventus conseguiu a vitória com dois gols no segundo tempo

critérios de desempate. Nas outras
partidas do domingo, o Real perdeu
em casa por 3 x O para o Canoinhas
e Brusque e Fraiburgo ficaram no

2x2:

JUNIORES - A equipe

juniores do Juventus jogou sábado
em São Bento do sul contra a

equipe da casa e perdeu pelo
placar de 2 x 1. Como venceu o

primeiro jogo por 1 x O, o tricolor
jaraguaense conseguiu a

o

classificação, já que o regulamento
dá vantagem para quem faz �ol
fora de casa. A equipe ainda não

conhece seu adversário na próxima
fase, pois a tabela será divulgada
hoje.

São Paulo fica com o título do Brasileiro de Voleibol
JARAGUÁ DO SUL - Numa

partida emocionante, a seleção
de São Paulo fica com o título
do Campeonato Brasileiro

Infanto- Juvenil de Vôlei da
Divisão Especial. A equipe
paulista venceu Santa Catarina

pelo placar de 3 s e ts a 2 e

confirmou o favoritismo apon
tado desde o início da

competição.
Na final, os paulistas

começaram melhor, abrindo 2

sets a O (25/20 e 25/05). Os
catarinenses não desistiram e

começaram a impor seu jogo,
conseguindo empatar a partida
em 2 x 2 (25/23 e 25123) e levar
a decisão do título para o tie

break. Mostrando mais vontade
e com a motivação de ter

empatado o jogo, os catarinenses Seleção catarinense (vermelho) não conseguiu superar a força dos paulistas

... FUTSAL

Malwee enfrenta
São Lourenço
Depois de vencer a Unoesc/ASME, em São

Miguel do Oeste, no último sábado por 3 a 2 na

abertura da segunda fase da Divisão Especial
do Campeonato Catarinense de Futsal. a

Malwee volta à quadra hoje, às 20h30min, para
enfrentar o time da Associação Atlética São

Lourenço, no ginásio Wolfgáng Weege. No
sábado a Malwee recebe a Anjo Química, de
Criciúma, também às 20h30min. O técnico

Marcos Moraes não poderá contar com o ala
Falcão e o goleiro Franklin que se encontram a

serviço da seleção brasileira. Os demais

jogadores estarão liberados para a partida e o

treinador pretende fechar o primeiro turno

com nove pontos ganhos.

RT
� MOTOCROSS

Chumbinhoé

campeão antecipado
Santa Catarina brilhou na 7a e penúltima etapa do

Campeonato Brasileiro de Motocross que foi disputada'
no Complexo Esportivo da Lagoa Trevisan, em Cuiabá

(MT). Foram duas vitórias e o título de campeão
brasileiro na categoria Open conquistado por Milton

Chumbinho Becker, de Araranguá. O outro vencedor

foi Gabriel Gentil, de Florianópolis, que reassumiu a

liderança na categoria 60cc e vai para a etapa final

com oito pontos de vantagem sobre Hectar Assunção,
de São Paulo. Chumbinho chegou a Cuiabá precisando
somar nove pontos a mais do que o vice-líder Eduardo

Saçaki para sagrar-se campeão brasileiro. Além de

vencer, o catarinense foi beneficiado pela ausência de.

Saçaki que agora é pressionado por outro catarinense,
Cássio Garcia, na disputa pelo vice-campeonato.

logo abriram 6 x 2 no placar. Mas
São Paulo reagiu e conseguiu
vencer o jogo, por 15 x 6.

Na decisão do terceiro lugar,
Rio Grande do Sul venceu Minas
Gerais por 3 x 1 (22/25, 25/22,
25/17, 25/22). Em quinto ficaram
os paranaenses, que venceram

os cariocas por 3 x 2 (25/20, 25/
22, 24/26, 25/27 e 15/11). Os
dois rebaixados para a primeira
divisão foram Pernambuco e

Paraíba.

TERÇA-FEIRA, 31 de agosto de 2004

Caxias e Tupy são os líderes
"

"

do Campeonato da 1 a Divisão

Tupy venceu o João Pessoa por 2 x O e alcança a vice-liderança

JARAG�-_'. DO SUL - O time do - 1.

Caxias empatou em O x O com o

Flamengo e é o atual líder do

Campeonato Jaraguaense de
FutebolAmador da 1 a Divisão com
oito pontos. Com um ameros está

o Tupy, que venceu o João Pessoa

pelo placar de 2 x O. No outro jogo
da rodada, Vitória e Cruz de Malta

empataram em 3 x 3.
O jogo entre Caxias e

Flamengo foi o mais tumultuado
da rodada, com cinco expulsões:
Paulo e Gaúcho pelo Caxias e

Vanderlei, Dino e Marcelo pelo
Flamengo. No clássico do Bairro
Rio da Luz, o Vitória saiu na frente
aos três minutos do primeiro tempo
com Beta. Paulo empatou aos 12,
Macio virou aos 19 e Paulo ampliou
aos 28. Aos 42, Beta desconta para
o Vitória e o empate saiu aos 26 do

segundo tempo, com Tato.

O Tupy venceu o João Pessoa
com dois gols de FernandoQuirino
(28' do primeiro tempo e 38' do

segundo). A classificação do

campeonato é a seguinte: 1QCaxias

-8; 2QTupy- 7; 3QVitória-4; 4Q
Flamengo - 4; 5Q Botafogo - 4; 6Q
Cruz deMalta - 3; e 7Q João Pessoa

ASPIRANTES - Na categoria
Aspirantes, a liderança é do Vitória
com sete pontos, que venceu o

Cruz de Malta por 3 x 1 com gols
de Maicon (2) e Dirceu. Ivalino
descontou para o Cruz de Malta,
que é o sexto com três pontos. O
Caxias venceu o Flamengo por 2 x

O com dois gols de Adriano, e é o

vice-líder com sete pontos. Já o

Flamengo é o quinto com quatro.
No outro jogo da categoria, o

João Pessoa venceu o Tupy por 2 x

O com gols de Geei e Emerson. Com
a vitória, a equipe ocupa o quarto
lugar com cinco pontos. O Tupyé
o lanterna e ainda não pontuou no

torneio.

.. ,

Rua Epitácio Pessoa. 1081- Fone 275-1862

APROVEITE O HORÁRIO IMPULSO

Das 6h às 23h30

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Associação dos Comercia_n,tes
de Materiais de Construçao de

Jaraguá do Sul e Região
275-7000/275-7019

ACOMAC:

Com a concorrência natural do mercado, o
bom negócio é procurar parcerias. Foi essa a

saída encontrada pelos donos das lojas de
materiais de construção que, em 1995,
uniram-se para discutir problemas
relacionados com a categoria, percebendo que
era necessário criar UlU grupo forte. Da
reunião daqueles empreendedores surgiu a

Associação dos Comerciantes de Material de

Construção � ACOMAC.

Segundo Oldemar Bonatti, Presidente da
ACOMAC, no início os comerciantes de
materiais de construção viam as outras lojas
do segmento COlUO concorrentes, mas

descobriram que a verdadeira concorrência

estava em outros ramos. As pessoas investiam

em carros Ou eletrodomésticos, que
proporcionavam condições de pagamento
mais facilitadas. "Com o surgimento da
ACOMAC, nós nos unimos e

conseguimos criar convênios com

a Caixa Econômica Federal,
Bradesco, Banco do Brasil
e Financiadora Losango,
oferecendo outras formas
de financiamento)
fazendo com que o

união e credibilidade

YicarFIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

"'310-4508
,-310-4991
Rua José Theodoro Ribeiro, 2193 • SI 02

consumidor voltasse a investir em
I

construção e reforma", salienta Bonatti.
Através do associativismo, as lojas
integradas à ACOMAC conseguem oferecer
mais opções de financiamento na aquisição
de material de construção, informa Bonattí,
já que o proprietário não precisa dispor de
financiamento próprio, podendo credericiar
se a bancos e financiadoras. Hoje, com as

taxas de juros reduzidas e a ampliação das
fontes de financiamento, o consumidor tem
à sua disposição uma gama de possibilidades,
enfatiza Bonatti.
A ACOMAC conta com aproximadamente
90 associados, com_ lojas sediadas em Barra

Velha, Bela Vista do Toldo, Caçador,
Corupá, Guaramirim, jaraguá do Sul, Mafra,
Massaranduba, Pomerodev.Rio Negrinho,
São Bento do Sul, São João do Itaperiú e

Schroeder, Maiores informações sobre a

ACOMAC, as lojas associadas e as

formas de financiamento

podem ser obtidas com a

consultora Geovana, fone
(47) 275 7019, e-mail
geovanatg'acijs.com.br,

Brodo

O brodo nada mais é do que um caldo

claro e perfumado, feito geralmente com
carnes, legumes e ervas cozidos em água e

coados. Este caldo serve de base para

sopas. Pode ser feito com carne de boi ou

frango.'

Sopa salgada
Se a sopa ou o ensopado ficou salgada
demais, é só adicionar batatas-cruas
cortadas em rodeias. Elas cozinham e

absorvem todo o excesso do sal.

Pincel para untar

AI�m de ser meio anti-higiênico, também
há quem não goste de usar os dedos parâ
untar fôrmas.OJeito então�. ter um pincel
especialmente para este fim.Quanto mai�
largo o pincel, melhor.

Bem frio

Para fazer um chantilly perfeito, use creme
de leite fresco bem gelado, assim como

também deVe sérresfriada a vasilha da

batedeira.

Adubo para as p.al'lta�
Para se obter um excelente adubos para as

plantas, basta triturar no liqüidificador
cascas de batatas e colocar nos vasos ou

no terreno.

1l�IJ�A••
•"IUA" ", COMIRI"fio

Fone/Fax
371-4139

Do fundamento ao acabamento
de sua obra

Te/. 47. 376·2929

Rua: João Planincheck, 1832 .

Nova Brasíl1a - Jaraguá do Sul

R: Ex", Antôn;o Carlos Ferreira, 851.',.
sala 01 • N_:>va B��i<: :__:l_aragu�<!_�u�_

BONATTI
BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

1--216-2000
Bona"i
Comércio de Materiais

Construção Ltda. ARTE LAJE
Nosso negócio é concreto

275-3462 370-7294 312-1011
Rua João Franzner, 153 - São LuizRua Angelo Schiochet, 77 - CentroRua Feliciano BonoOol. 1119- 8, do Rio Cerro

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

Empresa do Grupo

PROC ME/FC
EMPREENDIMENTOS

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
C

TERÇA-FEIRA, 31 de agosto de 2

Localização da Obra:
Rua Leopoldo Mahnke
(Próx. ao Clube Beira Rio) construsol

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�A VERDE - vende-
alv. nova,

110,000,00,Tr: 371-

lCRECI8054

A VERDE - vende

alv, c/1 06,00m2,R$
,�OO,OO,Tr: 371-2357
CI8054

�GA-SE - quarto
iliado, + coz, livre

,luz e gás, pi rapaz,
100,00,Tr: 370-5556

troca-se por casa em

�uá, alv cl 3 qtos, 1

,demais depene.Tr:
·1925

iTRO - vende-se,
m2, R$ 200,000,00,
ila imóvel menor

,Tr: 370-6624, CRECI

MIRANGA - aluga-
5 peças + garagem,
eira,R$ 140,00,Tr:
402 �.

AGO.� 2 ENDEREçoS PAUIMELHOR ATENDER VOCÊ!!!

Barão do Rio Branco, 620

ILHA DA FIGUEIRA -

vende-se, 3 casas, alv

portão de ferro, estrut. PI
2 pisos, Tr: 372-3277 cl
Veroni

JOINVILLE - vende-se,
alv. toda murada,
garagem pi 2 carros.Rs
25,000,000+ tlnanc.Ir:
276-3866

VENDE-SE - c/400m2, 2
salas, 4 qtos, 4 bwc, 2

coz, garagem, área de

serviço, energia trifásica,
terreno c/105,000m2, 6

lagoas, cachoeira. Tr:
370-7481 à noite.

VENDE-SE - próx. ao

centro de Guaramirim,
alv, cl 4 qtos, 2 bwc,
garagem pi 3 carros.R$
60.000,00.Tr: 371-6069
MATRICULA 24320

VENDE-SE - próx. ao
----�---- centro, 275m2, cl suite,

garagem pi 3 carros,
biblioteca cl escritório,
anexo sala comercial
80m2,R$ 115.000,00
negoc Tr 9137 -5573
MATRICULA 24320

a-se �por casa -ern

uá, praia, alv, 3 qtos,
agem, churrasquei
lr: 9983-1 925 '

a·se, casa mista ct VENDE-SE - de alv., cl
�Ios, sala, cozinha, 167m2, terreno c/560m2,

,c, lavanderia. Rua na rua João
as Claras, 436. Tr: Planicheck.Tr: 370-8097
�4594 após as 18:30. cl Tina CRECI 9839

VENDE-SE - de alv, cl
suite, 5 qtos, 2bwc, sala
de estar, coz, lav,
garagem, área pi festas,
202m2, terreno cl
2500m2, rua Berta

Weege.R$ 260.000.00.Tr:
376-1400

VENDE-SE - alv, 3 qtos,
2bwc, sala, lav, área pi
festa, varanda, garagem,
144m2, na praia do
Ervino, São Francisco.R$
50.000.00.Tr: 376-1400

.VENDE-SE-de alv., próx.
ao escritório da SAMAE,
com 5 quartos, 2
banheiros, garagem pi 2
carros e demais

depend.R$ 75.000,00.TR:
Rua dos escoteiros 114,
próx. ao posto marcai Ia.

VENDE�SE - cl 120m2,
alv, nova, 1 suite, 2 qutos,
terreno c/41 Om2.Parcela
se.Tr: 9977-5408
MATRICULA 24320

VILA LENZI - vende-se,
kitinetes. Rua: Arqui
medes Dantas.Aceita
carro.Tr: 371-1947

VILA LALAU - vende-se

ou troca-se, sobrado.
Troca por imóvel menor

valor.Tr: 371-3132

VILA RAU - vende-se,
madeira, ct 100.00

m2.R$ 35,000.00.Tr;
371-2357 CRECI 8054

VILA RAU - vende-se,
alv., c/3 quartcs.Râ
45.000,00.Tr: 371-2357

CRECI8054

-
APARTAMENTOS?

A LEIER têm

Vendas: 371.9165

www.leier.com.br
creei 1462-)

+ 2 dorrn. churras
queira. Tr: 372-3235.

VENDE-SE - próx. a

carinhoso, cl 2 quartos,
garagem, moveis
embutidos e demais

depene. um ótimo

apto,R$ 48.000,00.Tr:
371-6069. MATRICULA
24320

CHICO DE PAULA -

vende-se, ct casa:Tr:
371-3835 após 20hrs

FIGUEIRA - vende-se, cl
3 334 OOm2 de fronte

Indumak, servidão cl
4mt.R$ 130.000,00.Tr:
371-2357 CRECI8054

FOZ DO IGUAÇU -

vende-se, cl 614m2, cl
const. 105m2, base pi 2
pisos, alv pré-acabada,
quitado, escriturado,
asfalto,. Aceita-se troca

por casa em Jaraguá. R$
31,000,00, Tr.: 370-3357.

ILHA DA FIGUEIRA -

vende-se, c/1900m2,
fazendo frente pi Rua
José T. Ribeiro, em 20m
defronte Indumak. R$
200.000,00, GREG18054,
Tr.: 371-5512.

ILHA DA FIGUEIRA -

vende-se, ct
350.00m2.R$
30.000.00.Tr: 371-2357
CRECI8054

JARAGuA B4 cf 76

margas, na Tifa dos

Húngaros, casa c/3 qtos,
sala, copa, coz. lav,

bwc, 2 galpões cl engenho
de melado, cl nascente
de água. Tratar: 273-
1660.

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portada

! Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
rl� de� �� M4, s� des� de 4«a&� II«

ílZ�,� em�� etHt-� des� d4 rl�

FONE: 372·3680
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1438 - SI 03
Jaraguá do Sul- Santa Catarina
www.autotecseuranca.éom.br

1(jlsticidade
e requinte...

...para seu ambiente.

SCHROEDER - aluga-se
apto, no centro, semi -

mob ,cl 3 suites mais

depene. Valor a cornb.
.

BARRA VELHA - vende
Tr: 9133-3476 se, a 200m2 da praia, cl

escritura, Aceita carro no

nepóclo.vlor a cornb.Ir:
370-4810 ou 8803-7468

ALUGA-SE - quitinetes
rnob, entrada da APAE,
próx. WEG II. Tr: 370-
3561 cl proprietária.

ALUGA-SE - no Cond.
Resid, Concórdia, nas

Águas Termais de
Piratuba, Tr: 372-3192,

CENTRO - vende-se, ec
Jaraguá, 2 qtos, 1 suite
mais 1 uepend.Rs
88,000,00,Tr: 9119-7683

ITAPEMA - vende-se,
meia praia, a 50m do mar,
cl sacada, sala, 2 qtos,
todo mob, garagem,R$
75,000,00,Tr: 9131-3784

JOINVILLE - vende-se,
bairro Costa e Silva,
Lepeti, chalé, 3 qutos, e

demais dependências,
R$ 28,000.00+ pare.Ir:
,435-7575 ou 9108-7575

PROCURA-SE - rapazes
pi dividir apto, que já
possuam apto, Tr 9953-
2345

SANTO ANTONIO -

vende-se, 2 aptos, cl
sala com, 300m2,R$
78,000,00,Tr: 9137-5573
MATRICULA 24320

UBATUBA - vende-se,
próx, a praia, cl 1 suite

VENDE-SE - na praia,
95m2, centro, coz. sala,
sala de jantar, suite, 1 qto,
bwc, lav, sacada cl
c h u rrasqu e i ra ,Ac eita
imóvel em Jaraquá.Tr:
9977-5960 cl Anderson

VENDE-SE - 104m2,
novo, 3qutos, 1 suíte,
sacada ct churrasco,
Entrada + tlnane. Tr:
9977-5408,

10.3

TERRENOS

TERRENOS?

A LEIER têm

Vendas: 371.9165

www.leier.com.br
creci 1462-J

ALTO DA SERRA -

vende-se, et área
92,5m2,Vlor a cornb.Ir:
376-13960u 9962-1809

BARRA DO SUL - vende
se, 2 terrenos cl casa de
frente pi lagoa, R$
35,000,00, n: 371-2001
cl Frank,

CENTRO - vende-se
comi, ccnd. centro, cl
3,900m2, totalmente
aproveitáveis, Tr: 275-
3070. Creci 8950.

JOINVILLE - vende-se,
loteamento sre. A
ntonío.Rs 6,500.00,Tr:
9102-1895

NAVEGANTES - troca-se
por casa em guaramirim,
próx A praia.Ir: 371-0140
de seg, a sexta Alcides
ou 370-3561 Cida

PiÇARRAS
OPORTUNIDADE - 5
terrenos de 400m2 cada,
próx, ao Candeias, R$
6,000,00 cada Tr.: 372-
1395,

RIO MOLHA - vende-se,
cl 969.480m2,
escriturado, R$
180.000,00, Tr: 9112-
5501. (proprietário),

RIO MOLHA - Vende-se
cl escritura 20,000,00m2
terreno de 2,000m2

pronto pi construir, ampla
área verde ct nascente
riacho, Á 4km do centro

cl acesso asfaltado. R$
65,000,00. Aceita carro

como parte do pg, Financ,
saldo cl garantia, Tr: 370-
8563

SANTO ANTÔNIO -

vende-se, cl
380,OOm2,cl escnnra.ss
10,000,00,Tr: 371-2357
CRECI8054

SCHROEDER - vende

se, c/452m2, situado na

Rua 135 Frederico Irapp.
R$ 12,000,00, n: 370-
6847.

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:
VAGAS ABERTAS

23/08/04

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO - (0001 M) ambos os sexos, com e

sem experiência, residir nas regiões: Barra do Rio Cerro, Rio da

Luz, Tifa Martins, Tifa da Mosca, Garibaldi, Tres Rios -do Norte,
Nereu Ramos, Jguá Esquerdo, Vila Lenzi, Vila Nova, Ilha da Figueira,
Vila Lalau, Baependi, Ana Paula, Chico de Paula, Santo Antonio,
João Pessoa, Schroeder, Guaramirim, Guamiranga, Corticeira,
Estrada Nova, Vila Rau, Rodeio
- SUPERVISOR DE VENDAS NO RAMO TÊXTIL - (6563 EL)
- SECRETÁRIA COM CONHECIMENTO ALEMÃO - (6553EL)
'- ENGENHEIRO MECÃNICO - (6551 M)
- PROFESSOR DE INGLÊS - (6562 M)
- SECRETÁRIA - (6564 M)
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO - (6561 M)
- MECÂNICO DE EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO - (6542M)
- PINTOR DE ESTRUTURA METÁLICA - (6543 M)
- ENCARREGADO DE SETOR DE DESTOPADEIRA - ( 6490 M)
- MAITRE - (6549 EU6249M) com exp, para coordenar equipe.?e
garçons
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - (6539 EL)
- VENDEDOR - (6524 EL) conhecimento em decoração,
ambientes

desejável conhecimento em Auto Cad.
,

- GOVERNANTA - (6508 EL) para trabalhar em Hotel.
- VENDEDOR DE VEíCULOS - (6535 ES) com exp, e CNH
- CONFEITEIRO - (6545 ES) com experiência,
- AUXILIAR TÉCNICO III - (6527 ES) possuir curso técnico
eletrônico, conhecimento em elétrica, eletrônica, interpretação de

esquemas elétricos.
- ATENDENTE DE PADARIA - (6462 ES)
- TORNEIRO MECÂNICO-(6504 M) (6512 EL) (6544M)
- FRESADOR / FERRAMENTEIRO - (6505M) (6453ES) (6314EL)
(6528 EL) (6520M)·com experiência na função,
- OPERADOR DE CALDEIRA - (6506M) (6547 M)
- TALHADOR - (6514M) experiência na função
- FARMACÊUTICO - (6509M) (6546 M) curso superior completo,
- AUXILIAR FINANCEIRO - (6491 EL) contas a pagar, receber e
fluxo de caixa,
- VENDEDOR DE SEGUROS - (6443 EL)
- VENDEDOR - (6489 M) com experiência de dois anos em

vendas.
- VENDEDOR CONSÓRCIO - ( 6469 M) experiência de seis

meses.
- ESTAMPADOR - ( 6406 M) - com experiência de dois anos
em malharia.
- SOLDADOR - (6547M) ( 6390EL) com experiência,
- PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO "PCP" (6434 M) experiên-
cia mínima de quatro anos na área Têxtil.
- AUXILIAR DE LABORATÓRIO - (6548 EL)
- COSTUREIRA - (6424 ES) (6472 M) com experiência,
- PINTOR DE AUTOMÓVEIS - (6448 ES) (6526 el)conhecimento
em pintura automotiva, preparar peças e recuperação da lataria,
sistema de lixamento a seco, massa poliester e fundo ph, ,;
- PROFESSOR (6451 ES) - Professor para as áreas de: Artes
Gráficas/ Web Design/ Auto Cad 20, 3D e Solid Works.

- MARCENEIRO (6418 M) - dois anos de experiência, saber
desenvolver o projeto,
- FARMACÊUTICO/BIOQuíMICO - ( 6446 EL) experiência em

fabricação de xampús, sabonetes, cremes e afins,
- RECREADOR - (6412-EL) irá coordenar jogos, atividades
físicas
- ASSISTENTE DE VENDAS - (6358EL) conhecimentos em

informática (Corei Draw) e exp. em vendas.
- ASSISTENTEEXECUTIVA - (6359EL) exp. em rotinas

administrativas, financeiro, RH e atendimento.
- AUXILIAR DE TECNOLOGIA MECÂNICA - (6084 M)
- AUXILIAR DE OPERADOR DE PERFURATRIZ - (6318 M)
- OPERADOR IMPRESSOR DE CARTONAGEM - (6319M)
- RECEPCIONISTA - (6251 EL) Para trabalhar em Hotel possuir
curso de oratória.
- SERRALHEIRO (ALUMíNIO) - (591 O M) (6552M)
-'CASEIROS - (6020M) para Guaramirim
- BORDADEIRA (O) - (6291 EL) com exp. para trabalhar em
Guaramirim.

- IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6248 M) - Confecções de
etiquetas adesivas.

- OPERADOR 'OE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção
do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau
completo, sexo masculino. (Jaraguá do Sul e Guaramirim)
- COORDENADOR DE PROJETOS- (6575EL)
- AUDITOR CONTÁBIL- (6573EL)
- CONTATO PUBLICITÁRIO (VENDAS EXTERNAS)- (6572EL)
- AUX. FINANCEIRO COM EXPERIÊNCIA EM COBRANÇAS
(6560EL)
- TELEMARKETING- (6579EL)
- REVISORA (6578EL)-Experiência na função, residir nas
proximidades do bairro Jaraguá Esquerdo.
- PROJETISTA- (6574EL)
- MONTADOR DE MÓVEIS-(6570EL)
- ZELADOR-(6581 M)
- AUXILIAR DE DEPÓSITO- (6577M) Experiência mínima de 06
meses.
- MOTOBOY-(6582M) Habilitação AB.

Ruo Jorge ezerniewiCl, 124S(Ruo do Hospital}
ex. Postal 200 - eEP 89255·000

Fone {47} 371·431 r Fax {47} 275-1091
re.crutamento@humana.com.br

'

www.humana.com.br

___________________�. "._ .'ff."�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. 4 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

(Íi)QsIn:
Gestor de,Negócio Próprio
(Representante Comercial)
Enviar "Curriculum Vitae",
ale Antonia Falvino, para:

Rua 24 deMaio, 35
7l! ander- CEP 01041·001
São Paulo·SP ou e-mail:

afalvino@gelre.com.br

Buscamos profissional,masculino
ou feminino, que tenha seu próprio
negócio ou que queira atuar como:

Requisitos necessários:
• experiência e conhecimentos de Recursos Humanos (Serviços
Benefícios, Encargos Sociais e Dpto. Pessoal), para gestão
de negócio próprio;

• vivência ou capacidade em gestão de negócio próprio;
• atuar e residir em Jaraguá do Sul e conhecer o mercado
Local para prospecção comercial;

• possuir ou abrir uma empresa de Representação ComerCiai
e registro no Core.

SCHROEDER - vende-se,
c/ 8.500.00m2.R$
35.000.00.Tr: 371-2357 ALUGA-SE - centro de VENOE-SE - sorveteria e
CRECI8054 usinagem , c/ fresa, lanchonete na Praia do

, plaina e tornos, c/ Ervino.Ótimaloc.Tr.:9101-
- VENDE-SE - ou troca-se galpão.Tr: 9973-9680 ou 0467 c/ Cristiane
por terreno de maior valor 372-1969 ou 372-0064 c/
um Suzuki Swift SD 1.6 Adriana ou Guida.
16V 4P, cornpl., gas.
ss 12.000,00. TR 370-
·7986.

SCHROEDER - vende-se,
150m após prefeitura.R$
13.000.00.Tr 9962-3664

ALUGA-SE - ponto
comercial, na Rua:
Bernardo Dorbusch,
Baependi, c/ 150m2.Tr:
9992-4214

SORVETERIA - vende-se

comp, ou troca-se por
mal. de eonstr. R$
15 000,00. Tr.: 370-3101 ou

91351602

VENDE-SE - mercado c/
estoque. Tr: 370-9311.

BAR - vende-se, eomp.,
na Vila Lalau, c/ VENDE-SE - loja, no

estoque.Tr: 275-3737 centro, c/ elientela.TR:
275-1539,

LANCHONETE - aluga- comercial, Rua: Barrão do
VILA LENZI - vende-se, se, pesque e pague, Rio Branco, Ed. Klein, c/
c/ 525 00m2. R$ Garibaldi.Tr: 9973-3252 54m2Jr: 9975-1177
65.000.00.Tr: 371-2357 ou 9973-8449
CRECI8054

LOJA - vende-se, Rua
VILA LENZI - vende-se, Reinaldo Rau.Tr: 9919-
c/ 1.940.00m2.R$ 5545
140.000.00 (negociável)
.Tr: 371-2357 CRECI8054

VENDE-SE - próximo ao

pama, ótimo 400m2, c/
rua calçada e

eseritura.R$ 35.000,00.Tr:
9137-5573.
MATRICULA 24320

ESTOQUE - vende-se,
de confecções. Preço de
Ocasião. Tr: 371-8772 ou

9101-3494

GALPÃO - aluga-se, c/
150m2, na Rua: Felicia
Bortolini, 210. R$ 550.00.
Tr: 370-8097

VENDE-SE - R: Romeu
Bastos, c/ 935m2.R$
50.000.00.Tr: 9107-1459
c/ Agenor

LOJA - vende-se, de

roupa, c/ estoque e

móveis.R: Preto José
Bauer/ Vila Rau.Tr: 371-
7222 c/ Elizete.

VILA LENZI - vende-se,
casa c/ 78m2.R$
·12.000.00.Tr: 9102-1895

MERCADO - vende-se,
c/ ótimo estoque, em

pleno fune., boa 10e.Tr:
370-9311

PRÉDIO - vende-se, 2

pisos, c/ sala comercial,
2 aptos.R$ 80.000.00.Tr:

370-6929 ou 9125-1242

com Maieon

VENDE-SE área
eomereial,e/ 270m2,
construído terreno c/
476m2, na Rua: João
Planieheek, 176, próx, Weg
I.R$160.000,00 negoe. Tr:
370-8097 CRECI9839

VENDE-SE

RIO CERRO II - vende
se, c/ ± 4.800m2, c/
chalé estilo alpino, riacho,
5.000 pés de palmeiras
real. Aceita-se troca por
automóvel ou imóvel. Tr:
372-3235 c/ Ramos.

PRECISA - SE - de

empregada doméstica p/
trabalhar no centro próx.
.Laboratório Lenzi. Tr:

9973-54041igar das 18:00
às 19hrs

,_
triMlIMIIii_ífiII O F E REç O - ME - p/

trabalhar como

balconista, recepcionista
e auxiliar administrativo,
c/ experiência. Tr. 273-
6050 c/ Sehennia.

chalé c/ área de festa,
jardim R$ 198.000.00.
Aceito carro e casa na

praia c/ parte do negócio.
Visite nosso site:
www.siliobarulhodaguaejb.nel
Tr: 370-8563

SCHROEDER - vende-se,
c/ 200.000m2, 5 lagoas,
campo de futebol, quios
que, em ótimo esl.R$
180.000,00 negoe.TR:
371-9053

STA. LUZIA - vende-se,
15x1800, c/ casa, nas-eente
de água, 100.000 pés de

palmeira.Tr: 274-8141

sala

todas as máquinas.Tr:
370-9784

PRECISA-SE - de
montador de móveis c/
prátiea.Tr: 376-0679

PRECISA-SE - de ajudan
te p/ lavação de carros c/
experiência, c/ cart. De

habilitação.Tr: 273-0074

PROCURA-SE
profissional de banho e

tosa, que tenha ou

compre equipamento
completo, tenho ponto,
veiculo e elientela.Tr:
275-1852 das 15hrs às
18hrs

PRECISA-SE - de

empregada doméstica p/
pernoitar.Tr: 371-9556

LEIER
IMOBILIÁRIA

www.leier.com.br
Aqui você compra
os melhores
im óveis de

Jaraguá do Sul e Região
Greci 1462 � J

OFEREÇO - ME - p/
trabalhar como

bibliotecária, c/ espee. em
de tecnologia da informação,

corretor de imóveis, p/ trabalhar em escola,
necessário veiculo pró
prio, desejável conheci
mento em informática. Ir:
9962-8154

..
PRECISA-SE - de
lrezador.Tr: 376-2593 c/
Alciomar ou Eduardo,
urgente.

PRECISA-SE -

arquivo, museu ou

faeuldade.Tr: 372-0253 ou

9996-6434

RIO MOLHA - vende-se, OFEREÇO-ME-p/euidarde
residencial, 40.850m2, de PRECISA-SE - de pessoas idosas. Durante o
bem estar e laser. C/ costureira c/ prática p/ diaounoite.Tr:9137-6992

-CROMOART

Étão útil, que o número
de telefone deveria constar

na seção de utilidade pública.

Há 84 anos, o número mais útil da região.

i,j

(47) 275-8400 f
R

senac

•

ETIQUETA PROFISSIONAL E SOCIAL 04, 11, 18 e 25/9 8:00 às 12:30

AUTO CAD 2D 40 i 1/09 a 13/11 8:00 às 12:00

QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM CONTABILIDADE 140 13/09/04 a 16/02/05 19:00 às 22:00

QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SECRETARIADO 140 1 3/09104 a 16/02/05 14:30 às 17:30

QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM LOGíSTICA 14/09/04 a 24/02/05 19:00 às 22:00 3a e I
:,an
:mál

OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR 1 5/09 a 10/12 18:00 às 20:00

WEB DESIGN

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Teste de seleção - R$l 0,00 - Taxa de Matrícula - R$40,00

COMPLEMENTAÇÃO EM TÉC. EM ENFERMAGEM, 550 2° sem. 19:00 às 22:00

TÉCNICO EM ALIMENTOS Iba

g, 30/08/042006 19:00 às 22:00 2a ao llIé
Teste de Seleção R$10,00

. o
m

O Senac reserva-se o direito de cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número mlnimo de participant Ib2

li�U
�el

-"

Venda e Assitência Técnica em Computadores,
Redes e Periféricos em Geral

WINDOWS

WORD,o '

EXCEL

POWER POINT

As 100primeiras pessoas inscritas ganham brÍlI
Na compra de um computador, ganhe 10 horas

grátis de treinamento.

<;�I Rua Irineu Vilela Veiga, 128 - Centro - Guaramirí

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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rERRAPlANAGEM Va
R()ITlledor de Pedras e Concreto

(ompactadores de Solo

(alocação de Tubos de Concreto

�moção de Rochas

Drenagem
ravimentação cf Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

275-1101/9104-2393

OPORTUNIDADE

EM PiÇARRAS

Terreno cf 400m2, prox. ao

candeias por apenas

R$ 6.000,00
aproveite o feriadão

TR: 372-1593 ou 9993-5437'ba fCEÇO-ME- pi lavar
pa e passar,

b iamento mensal, não
a

rta contidade.Tr: 376·

41
mau 9902-3397

1 IfREÇO - ME - pi
jalhar como motorista

:taminhão ou operador
e I ,máq.Tr: 9159-6802 ou

19·7852

OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como diarista
nas terças - feiras.Tr:
371-5311 ou 275-2662 cl
Vilma

OFEREÇO - ME - PI
trabalhar como diarista
ou mensalista.TR: 372-
0815 Jane cl referência.IfREÇO - ME - pi

41 ialhar como jardineiro,
iadar ou caseiro.TR:

I
111.6855.

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como operador
de caixa, recpção, cF
referência.Tr: 370-0656 cl
Fabiana

aa
IfREÇO-ME - pi
alhar de babá.Tr: 370-
II cl Michele

OFEREÇO - ME - pi
IfREÇO-ME - pi cuidar de crianças.Tr:
loalhar como 373-0489

b méstica.Tr: 370-0097
-----------

ANTENA SKY - vende
se ou troca-se, Philips.R$
150.00. Troca por
parabólica.Tr: 276-3257

BAINER - vende-se.c/ 300,00.Tr: 276-0340.
suporte, pi salão de
beleza,Tr:370-9209

BERÇO - vende-se,
madeira maciça -

marfim, cl altura regulável
e duas gavetas. Tr: 370-
7381

CAMA - compra-se, de
60Itelro,Tr: 9167-0275 à
noite

CARO GAME - vende-se

Magic 1500 cartas +

pasta + folhas. Tr: 275-
0045.

BICICLETA - vende-se, CENTRIFUGA - compra
masculina, cl para- se em ótimo estado.Tr:
lama.R$ 100.00.Tr: 273- 9136-9353 cl Joice
1629

BINÓCULO - vende-se,
Sackura 10x90x50, novo
cl maleta e nota fiscal.
Tr: 276-0031 ou 276-0544

COLCHÃO MAGNÉTICO
vende-se, R$ 600,00, ou

troca-se por colchão
comum. Tr.: 9116-8927 ou

371-2001 cl Leia.

SUPER MASSA
GRAFITADA

VANTAGENS:····

� Economia
>I Resistência
>I Rendimento
1/ Impermeabilidade
/' Iremos junto à obra dar explíc<l�óes

II \ como manusear a massa do ín(cio ao

férmlno da con!1rvç60,

CONTRA BAIXO - vende- EZAUSTORES - vende
se.R$ 300.00.Tr: 276- se, eólicos, bom
0190 estado,Tr: 9136-0253

o produto tem para sua tOllstrugãol

(47) 275-4081 e 275-1961
MESA - vende-se, ,_., - .

centro, espelhada.Tr:
372-1448

BICICLETA - vende-se,
aro original, pi criança.Tr: CARRINHO - vende-se,
370-9209 bebê, Borigotto.

R$150.00.Tr: 275-2949
BICICLETA - vende-se,
feminina, Caiai, pneus CELULAR -; vende-se,
novos. R$100.00.Tr: 275- LG, access.R$150.00.Tr:
1852 9137 -3083

CACHORRO - vende-se
filhotes de Yorkshire, Shi
- Tzu, Poodle, Beagle,
Boxer, Labrador, Golden,
Dobermann, Rotwailler e

Pit Buli, com pedigree ou

contrato de garantia +

vacina + consulta.Tr:
370-8563

CACHORRO - vende-se

filhotes selecionados com
ANTENA - vende-se, pi
radio amador si uso por

garantia. Tr 275-1852 das

apenas.R$ 50.00. Tr:371-
15hrs às 18h.

9086 cl Gil

APARELHO DE
FISIOTERAPIA - vende

se, cl duplas placas
magnéticas e um jogo de
bastão, botão de

freqüência e potência. R$
300,00. Tr.: 371-4284.

CACHORRO - ven(!e-se,
fi I il'!lte de rotwailler,
puros.R$200.00.Tr: 275-
2949 o

CADEIRINHA - vende-se,
para alimentação de
bebê, Burrigoto.Tr: 370-
5576 após 15 hrs

MÁQUINA - vende-se,
solda elétrica 250ANp,
com carrinho.R$
270.00.Tr: 370-8563

COMPUTADOR - vende- FAÇO FILMAGEM DE

se, Notbook Toschiba FESTAS EM GERAL.- MÁQUINA DIGITAL _

2100 cds, AMO - KE, 32 Tratar: 273-1826
M B - RAM, cartão
PCMCIA 32, acesso a

Internet, Cátor CD, cl
pasta, completo.R$
1.900.00 Negociável.Tr:
371-7511 cl João.

se, pi frios e uma

geladeira industrial 4

portas.R$ 1.900,00.Tr:
47-457-6785

vende-se, Breeze can,

grava filmes, menor que
FREZA-vende-se, KF30, cartão de crédito.R$
Koni, 90mm de 280.o0.Tr: 372-7912
mesa,ótimo estado.Tr:
376-3568 ou 371-0431

MESA - vende-se, jardim,
artesanal. Tr: 372-1448

I PINTURlIS €H GERlIL: PREDIAL - COH!l!CllIL - RESIOENCllIL
----------- Ml\sSlI CORRlDl\, tpox. TEXTUIVI. GRl\flllDO
MESA - vende-se, redonda,
cl 4 cadeiras + fogão 4 ; Faça um orçamento VLB - Responsável pela pintura

sem compromisso do Jornal Correio do Povo
bocas. R$ 150.00.1r: 370-
9787 a noite L�:.t:l?min�os d_�Nov�c�lno -lIha.�aFi�u�i"'.-TeL:9104-6466

........._._ � �._._ _ �._ _ -_ � �.. .

\

(047) 371-0972/275-0323
Revenda de balanças indurstriais e comerciais

Toledo e toda linha de máveis

pi escritório, Kroll e Metalfrizzo

MÁQUINA - vende-se,
de cobertura em bom
estado. Tr: 371-3830

�, ; IJ fIWt:";('%4
�"

""'
I" � � '� '\

.

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, n° 400 - centro

Cep 89251-200 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

OFEREÇO - ME - pi
IfREÇO - ME - pi trabalhar na área de

an! oalhar como informática, cl
:�urança, cl experiência e AR - CONDICIONADO -

• eriência.Tr: 376-0085 referência.Tr: 9914-2014 vende-se, só frio,
� 750oVtus.R$ 430.0o.Tr:

I IlfREÇO-ME - pi PROCURA-SE - estágio 276-3866

.loalhar como área de arq. e urbanismo,
------------

�reiro.Tr: 275-1962 ou cursando 9a fase.Tr: 371- ASPIRADOR - vende-se, de CAMA _ vende-se, de
m·6491 18470u8802-8963 pó.R$ 150.00.1r: 275-1715 casal, de madeira.R$

FREEZER - compra-se,
CONJUNTO SOCIAL -

em bom estado.Tr: 372-
CACHORRO - vende -se vende-se, pi menlno.Tr: 3812
filhotes mestiços de 276-0340,

cofapp. Tr: 9993-7857 ou
----------- FREEZER - vende-se,

370-8882. CONSÓRCIO - vende-se, 230L, ótimo estado.Tr:
contemplado, vários 371-4921 cl Marileni'
créditos.Tr: 9965-9920

FOGÃO - vende-se, 6
ENCERADEIRA - vende- bocas, ótimo estado.Tr:

se, Arno.R$ 50.00.Tr: 370-7156 cl Dolores
370-9367

FOGÃO - vende-se, 4

ESPOSITORES - vende- bocas.R$ 5o.oo.Tr: 370-
9367

.'
.

Centrais telefônicas Intelbras

"Não tome as

decisões pelos
outros. Não deixe
os outros tomarem
as decisões que

São suas.

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

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

eletrônica e automação de condomínios.

Kit Portão Eletrônico + Interfone
Kit Monitor 6" + Câmerà (CFTV)

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pj centrais
Telefones e fax

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cabte CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

I�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais TERÇA-FEIRA, 31 de agosto d€
A-

COM CARNES TEMPERADAS

NOS FINAIS DE SEMANA.

R: JosÉ TEODORO RIBEIRO, N° 540 - ILHA ÔA FIGUEIRA'

M\}EDAS - vende-se, trilha.R$ 600,00.Tr: TORNO - vende-se,
ântigas.Tr: 376-3225 9132-4061 retifica, de disco e

-

.

tambor de freio e outros
OURO - compra-se,
qualquer peça,
arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tr:
9979-0605.

TELHA - vende-se, capa
canal.R$ 300.00,
milheiro.Tr: 275-0402

TELEVISÃO - troca-se,
29 polegadas. Troca por
TV 14 poleqadas + R$
350,00.Tr: 371-3655
ramal208

PORTA - vende-se,
envernizada cl dobradiça
efechadura.Tr: 370-7381

RAQUE - vende-se, cor
mogno, bom estado.R$
180.00.Tr: 371-8800

TRAILER - vende-se,
equipado pi lanches e

Hot dog. Tr: 371-9086

ou 9135-2230ROUPA - vende-se, pi

* Declaração de imposto
de renda

* Abertura de firmas

equipo pi oficina ou

borracharia.Tr: 473-9818

VENDE-SE - curió. R$
600.00. Tr: 371 -0495 cl
Vilmar pela manhã

VENDE-SE

equipamento pi
fabricação de picolé. R$
6.000,00.Tr: 47-457-6783
CI Ernesto

VENDE-SE - ropeiro 3
metros, cama de casal

cl baú/04 gavetas, uma
cômoda 5 gavetas em

cerererra, madeira

maciça.Tr: 371-3132

VESTIDO - vende-se, de
prenda, azul, comp.,
semi novo.R$ 250.00.Tr:
372-0848 ou 372-7912
ou 9135:8784

VIDEO CASSETE -

vende-se, 4 cab.Tr: 372-
1448

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast, c/2 contr. e
3 jogos. R$350,00. Tr:
376-2206.

* Contratos

VlDEOGAME-vende-se, c/
* Contabilidade

I

20cd's,4memorycard.R$
250.00.Tr. 8803-5375

* Custos
* Distrátos

Fone: (47) 371 2425· Fax 275 0197
E·mail: aldano@netuno.com.br

Rua: CeI. ProcópIo Gomes de. Oliveira,
n° 288 - centro - jaraguá do Sul

VIDEOGAME - vende-se,
Play Statlnn, cl 2

controles, 3 jogos. R$
250,00. Tr: 376-2206.

Mulher, 50
anos, separada,
boa aparência, 1,53m,
'i1k& bem humorada e que adora vi�ar,
busca encontrar um homem entre 50 e 65

anos, epoeentado, íntcressado em

conproaisso sério e que queira
dedicar-se a vida a doia, ao lar e ao amor...

PARA ANUNCIAR
POR TELEFONE: 371 1919
POR FAX: 371 1919
PESSOALMENTE:
Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 246 '

Aulas de Violão
Fone: (47) 27534 75

(anexo à Fellows)
(47) 9975 9646

E-mail: sergio.guima@ig.com.br Para o lar
e para a IndúslriTECNe

CALHAS

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDl. É COM A TECNO

Rua Felipe Schimidt, 279 . Centro - Jaraguá do Sul- SC . Fones: 370-6448 - 275-0448 - Fax: 371·

ENCANADOR & eletricista A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

qualidade em tudo que produz, Calhas, Coifas, Aqueced
Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes para

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Mictóri
Proteção para parabólicas, Corte e dobra de chapas,
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio,

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.
(47) 9975-5659�.CI Bruno

<:«

�
Rua: Exp, Gumercindo da Silva, 616 - Centro - Jaraquá do Sul- SC

� PLANET GAME
�� * VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL Advocaci

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

* PLAYSTATION 2
* XBOX
f. PLAYSTATION ONE
* DREAMCAST
* NINTENDO 64
* GAME BOY COlOR
* GAME BOY ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBE horariode atendimento: segunda â segunda das 10:00 ás 22:00

Rua: Bertha Weegue ,1087· Barra· Jaraguá do Sul· E·mail planetagame@ibest.com.br

Dário Streit
OAB/se 16J

Fone: 376-2206 Roberto Sedei, 50] - Centro � Corupá �)

Fone: (47) 375-257 I/Cei: 9973�93SS

Informática
HUm c I i c k e m sua v I d a p e s s o a I e p r o f i s s i 'o n a I

Computadores
completos

Assistência Técnica
,

Especializada
HORA TÉCNICA· (Jaraguá do Sul)
INTERNA - R$ 20,00
EXTERNAS - R$ 20,00 +

R$ 15,00 deslocamento

Outras cidades +
R$ 0,50 o km rodado

//0

Suprimentos

Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

Operacionais, Soluções de Conflitos, Configurações e Substituições de Peças, etc.

Oferta-Periféricos Móveis
CDRom

gravador e
leitor de OVO

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6 / 9 /
12 / 15 / 18 e 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 . 128 mb
de memória, Hard Disk 20GB, fax

modem 56k, cd rom lG 52x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de

vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"
AOC, drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, 180w, placa de som

e rede integrada

Informatização
de comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pi emissão

M�. de N.F., Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles
administrativos de ges
tão empresarial.

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

r- procmoção" d;c-"
!

Micros Usados
AMD K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280 00

Promoção Monitor
NOVO

SANSUNG 17"

! TELA SEMI-PLANA.

� R$ 585,00

Av. Getulio Vargas. 594 - SI. 2 - Centro - PROX. MILLlUM - FRENTE CÂMARA VEREADORES Fone/Fax: 275-2684· email: infoclick@ibest.com.b

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-CROMOART

É tão útil, que o número
de telefone deveria constar

na seção de utilidade pública.
, S!abQr ser S!axg é saber mecher

com a cabaça dos homens,
e isso nós sabamos fazer muito bem!!!

Venha ps..at momento. ag,adávei' ao lado da,

endereço. atendimento e enuega com total privacidade _ glltohU! rnai!: selt1cioflad'ls dp- Jat:Jguá do .sul
sa(@Se�_!!.hDp.lariJgl.!�·CD.�7,�t.�._�,�eX5h_�p!ar�!1.L1.i!�Eom.brNATAliA • 9111·0491

CLÁUDIA • 9136·9310

CRISTIBN
passivo

Nícolí e Kalin
,

morena e rutva

TR. 91 22 2149
Há 84 anos, o número mais útil da região.

-,�.;., lus111o·· ..

S
·

'-:':'::(. ervice
I foi 'r r; R N E' T

ACESSE E CONFIRA

www.plusservice.com.br <fiI ( -. ;
.. I'

I. tomar

20 anos, olhos claros, total

segurança e sigilo absoluto.
TR: 9103-5417

Estamos Convidando todos os clientes!
amigos para conhecer a coso cf
lindas e belos acompanhantes !

24 hs 00 seu dispor.
,

275-0052 / 273-117
A

Estornos recrutando moços acima de 18 on�

AUTO AJUDA
TERAPIA DO CORPO E DA MENTE

II �or,aes ASTRÓLOGO TARÓLOGO FONOSINESICO PARAPSICÓLOGO.
�_. Filiado no Conselho Regional Holistlco - CRH - 0328 e no Conselho Nacional de TerapIas Naturistas - CONATEN - 95/03

Encontre nos canais de nosso site os melhores negócios de [araguá do Sul e Região
> Automóveis (Compra. Vendi, Acessórios e Consórcios)
> Casa e Decoração

'

> Comércio (Todos 0$ ramos)
> Construção e Reforma ( Píntura. Materiais de CQnstt'Ução e Reforma)
> Esporte, Turismo e Lazer ( Lanchonetes, ContatoS PI êxcursôes )
> Moda e Beleza (Salões de 8elé� Produtos pata Tratamento Corporal)
> Restaurantes

.> Serviços Gerais ( Eletricista, Co?tadores, Ih)unizadores, Ct,aveiro$. Gráficas. Financeiras.
De$pa<.hant�, Corretores de Seguros. Auto-Escolas e muito mais o •• )

e muitos outros

Se você é uma pessoa triste, sofre de depressão, tem problemas familiares, amorosos, medo fobia, insônia, timidez. Falta alegria de viver, quanto mais luta men SI
tem sucesso, vive sempre sozinho (a) tens perdas financeiras e tens problertlas de ordem espiritual consulte com ele: Homar Moraes, através do taró kabala ed 1
fonosinesia o código da sua voz, ele vai descobrir as razões e os motivos destes acontecimentos. Mapa astral, carta numerologia, terapia tántrica cura plánica pel �I
imposição das mãos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirituais para todas as finalidades e consulta pessoal com o taró kabala. Regressão

I reprogramação mental e chaveamento e chapem para eliminara magoa.

I Em Jaraguá do Sul· Rua Ângelo Rubini, 627- Barra do Rio Cerro- Fone: (47) 273-1743 -Instituto doCorpo e da Mente INCOR S\
I En'! Joinville - Fone: (471437.70261911ª=ª��º::\\IWw.homar.co'!l.�r •

__�_O_!:TIar@e�presso.com.br - BREVE NOVO ENDERE 0001

Entre em contato conosco e anuncie

L+a�;;�;�;�sso
site

plus@plusservice.com.br
Rua João Planíncheck, 293 - Sala IS
Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se

Anuncie no canal de

CLASSIFICADOS
e faça bons negócios

- GI ECOLOGIA-

t .rIá..-. Ç--jJcsbi'1'11�, c.k.\í;ft.( i.Joj," 'rEG;;) lf'ílti:\l
Ha'biil�(> 50filM.Or... Ul"�

V ídeo-dfurgia,
.M�.I\i}pélUSa � Prlil'vençilõ
do Câncer, En,,�õm.clriose INFORMAÇAO

.R:UIl� Gui}Jl!!nrfl..' IYt\�\t"� 50

fone: 370-1705
f<'lIhlt,rt\l'\'et"'!lW.CII!II.PI Jal�!u.i ..\" SUl

275-33.87
R: Reini)lldó Aal.l, 289 - $1. 01
Cerrtrc - Jaraguá do Su I - SC

Medicamentos em geral
M.mJp!J.!.l'çJi:! de fómllll'as 1tU'.dlcar

Fíj1'c)[t:F�p.kos e
Cor,1JJiirk"m manipt.l!.li1as

fone: 37' �82�8
Jtu� ola PicoIIÁ j j O • C",mm

,�,�mtHTD t '�PIIIITIIIII!.

IQI<DHDI
Bd2ia Attoano -TarO

NlIJIleR)jq,E - KEttaIaAMt:mai
TrúHlJl1,'nrt>1l E"píriHiul�
J.lrllYI IliC'er.sfl. �rabl'iJtla:\.

iltdll8Üt' dm,l,nu e úlc......ílhm'.'

COIlSiultas cf hora marcada
,(41) 3n�"556 � .".",..,,,,,

Dê um sorriso de
satisfação..

Você merecel
A nrtcdontía procura resolver os problemas da
arcada dentária reposiclonando os dentes
apinhados ou tortos, e também caso necessarto
poderá corrigir a estrutura óssea.
Este tratamento pode ser feito em qualquer idade,
mas época ideal é após o surgimento dos primeiros
dentes permanentes, pois assim émais facil interferir
não apenas. nos dentes." mas na estrutura óssea do
padente,o que é fundamental em alguns casos,
Os avanços tecnológicos também beneficiaram a

ortodontla com o desenvolvimento de materiais e

técnicas com alta performance, fazendo com que as

pessoas possam permanecer o menor tempo
possjve] com o aparelhoOrtodôntlce.O desenho dos
novos acessórios possibilitam maior eflcáda no

reposloonarnento dos dentes, e 05 fios de ultima
geração garantem movimentos suaves e quase
indolores, o que também toma o tratamento mais
curto. Estes fios são feitos de níquel tltànlo, são
terrnoatívadcs e foram desenvolvidos pela r�asa, são
mais ftexívels, portanto aplicam apenas um sexto da
tração comparado aos de aço inoxidável. Embora
muita gente lance mão dos aparelhos por motivos
estétkos.para o esp

A ortodontía procura resolver os problemas da
arcada dentária reposicionando os dentes

apinhados ou tortos, e também caso necessário
poderá corrigir a estrutura óssea,
Este tratamento pode serfelto em qualquer idade,mas
época ideal é após o surgimento dos primeiros dentes
permanentes, pois assim é mais fácil interferir não

apenas nos dentes. mas na estrutura óssea do paciente,
o que é fundamental ernalquns casos,
Os avanços tecnológicos também beneficiaram a

ortodontía com o desenvolvimento de materiais e

técnicas com alta performance, fazendo com que as

pessoas possam permanecer o menor tempo possíve]
com o aparelho Ortodóntlco. Odes nho dos novos.

acessórios possibilitam maior eficácia no

reposicionamento dos. dentes, e 05 fios de última
geração garantem movimentos suaves e quase
indolores, o que também toma o. tratamento mais
curto. Estes fios são feitos de niquei titânio, são
termoauvados e foram desenvolvidos pela Nasa, são
mais flexíveis, portanto aplicam apenas um sexto da
tração comparado aos de aço inoxidável. Embora
muita gente lance mão dos aparelhos por motivos
estéticos, para o espedalista em ortodontta a forma e a

função das arcadas são estéticos, para o especialista
ena ortodontía a forma e a função das arcadas são
essencials. Porém, algo e muito importante para a sua

saúde, o uso incorreto do aparelho pode causar

desgaste dentário e problemas articulares, entre

outros. Por isso antes de iniciar um tratamento cheque
se o profissional é Especialista emOrtodontia.

Dra.TalgeMonteiro Celuppl Gonçalves
Especíallsta em Odontopedlatrla e

Ortodontia

CIHfRO DE ATINDlllENTO .li �'UtH
Gifle(ologifl: e Ob�tehídí! ��

Videolol"ºrosoopla Gmeooláglr� ,

21.5-03951. RL'l;Prf1kJUllllnD,1 �
. l' an6lf - (fIlIl� I!

� JIJ'll'julÍdoSlll·�

S;;iba e�9r�et iSe�
paor Jf, çON1!&(.

C�n�� Q pf(J9ra�'

DISCIPLINA �
ALIMENTAR,
I.,Jormafões: 997 :I -J81Á

I

I
nl' l1.IIIÍr'ltil s_ 1'_' ClIn
[h,rm",1olllll'" ll\i\1 II j. I'

rúJic/fax:. (41) 370 &89()
d.lllidldtLJ,y� qlpbu.,,"II' �frua: OiI'IID [lllmingos Ilrugll3JJ'O. 275 - 'ltlla NDi

ANUNCIE
AQUI

371-1919
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A - vende-se,
�3, V H V. R $
�O.OO.Tr: 9962-

IR �A - vende-se,

O ,99, super.R$
O.OO.Tr: 9962-

��A - vende-se,
. U.6, 16 valv.,
10, .�., 97, preto, +
II IS esp. Tr: 371-

. �
9122-6233

10 - vende-se,

" 87, cabine
, a, cor branca.Tr:
'1·0779 ou 370-
�

ZA - vende-se,
1650, 93, 2p,
rdó, v.e., todo
i�inal, d.h. R$
�O,OO. Tr.: 371-
�7 ou 371-5615 a
ije cf Cristiane.

MONZA - vende-se,
90, em ótimo est. R$
5.300,00. Tr,: 371-
2001 ou 9916-8927 c/
Frank.

OMEGA - vende-se,
95,GlS, cornpl., +
teto, azul. Negoc. Tr:
370-5918

OMEGA - vende-se,
CO, 93, piloto
autom.,R$
13.800.00.Tr: 9962-
3664

OMEGA - vende-se,
CD, 93, automático,
bordo.R$
14.500.00.Tr: 273�
1018 Renato

S - 10 - vende-se,
luxo, ano 97, diesel,
banco de couro, cor

branca, equipo Tr:
9993-5946 ou 376-
1678.

S-1 O - vende-se, CS,
97, De luxe cf Ar, OH,
capota, cd, trio
,alarme- GNV.
R$20.000,00-Tr: 273
1525.

TEMPRA - vende-se,
95/96.Vlor a

combinar.Tr: 371-
3132

SAVEIRO - vende

se, diesel, ano 89,
cor preta.TR: 370-
2324 ou 9952-0779

SAVEIRO - vende
se, 2002, comp.R$
23.000.00.Tr: 9962-
3664

SllVERAOO - vende
se, 2001,OlX.R$
39.000.00.Tr: 9962-
3664

VECTRA - vende-se,
98, comp., grafite,
pneus novos,
revisado, doc. Em
dia.R$18.500.00.Tr:
9985-2648 c/Adilson

VECTRA - vende-se,
94, GlS, comp., cf ar,
OH.R$13.600.00.Tr:
9919-9409

VECTRA - troca-se,
GlS, comp., 99.Por
Vectra GlS, comp.,
2000/2001.Tr: 371-
6262 c/ Patrícia

FIORINO - vende
se, furgão, 1.5,
branca, 2000, c/ Kit
gás.R$13.000.00.Tr:
275-0647

MAREA - vende-se,
99/99, FX, ótimo
estado.R$
21.500.00.Tr: 9973-
5133

PALIO - vende-se,
2000, comp.,
26000Km.R$
16.500.00.Tr: 373-
3001

PALIO - vende-se,
EX,98.Tr: 371-4573

PALIO - vende-se,
EO, 97.R$
9.500.00.Tr: 371-
3447

UNO - vende-se,

turbo, preto, ano 94, 9122-6233
comp., em ótimo
estTr: 9135-7729

UNO - vende-se,
91.R$ 5.600.00.Tr:
370-1161

TEMPRA - vende

se,95,8valv.,R$ 7.000
+ 25 vezes R$
160.00. Aceito troca

por carro até R$
8.000.Tr: 275-2784 ou

9122-2361

TEMPRA - vende-se,
96, gasolina.Tr: 371-
3132

FIESTA _ vende-se,
Street, Gl, 1.0, 4

portas, preto, 2002,
pneus novos, ótimo
estado.R$
16.000.00.Tr: 275-
0647

KA _ vende-se, 98, c/
vidro e trava elét.,R$
10.800.00.Tr: 370-
1161

RANGER _ vende-se,
00, cabo simples,
comp. (- trava),
diesel, 4x4, turbo. R$
36.000,00. Tr.: 372-
3235 cf Ramos.

FUSCA _ vende-se,
cor branco, ano 85,
em ótimo estado.R$
3.300,00Tr: 273-6050

FUSCA _ compra-se,
de particular aerna
do ano 78,
pagamento a

vista.Tr: 371-8153 ou

371-9333

circuito
ve i c u los

Rua: Relnoldo Rau 3&5
• Jaraguá do Sul.

clreultomotos@ter......com.br

FUSCA- vende-se
80, verde, aro 14, .R$
3.500,00. Tr.: 376-
3666 c/ Paulo.

ESCORT - vende-se,
Gl, ano 88. Tr: 9134-
6258

GOL _ ano 84, motor
refrig. a água.R$
4.000,00, aceito
troca em moto.Tr:
9955-4945.

GOlF _ vende-se,
verde, 4 portas,
96.R$15.000.00.Tr:
373-0626

GOlF _ vende-se,
GTI, cambio
automático,
2001 ,comp., +couro.
R$42.000.00.Tr: 373-
3001

GOL - vende-se, 94,
1.000.R$ 6.900.00.Tr:
9962-3664

GOL _ vende-se,
96,TSI, comp.R$
12.500.00.Tr: 373-
3001

GOL _ vende-se,
Special, 99, ar

cond R$
12.500.00.Tr: 9997-
5557

Modelo Anó Cor Modelo Ano Cor

COMPRE
9919-1313
FONE/FAX:370·5278

7.500,00.Tr: 9135-
7729

GOL _ vende-se, 89,
1.6, álcool.R$ 5.000
ou troca por carro
maior vlor até R$
9.000.Tr: 370-6266

GOL _ vende-se,
1000, 95,
quadrado.R$ 4.700 +
financ.Tr: 274-8364

lOGUS _ vende-se,
ano 96, 1.8, a

gasolina, bco, 87 mil

Km, sego dono, ótimo
est.R$ 9.500,00.
Tr: 9922-4941 ou

370-1633 noite, c/
Anderson

PARATI _ vende-se
ano 97, compl.R$
16.300,00.Tr: 9962-
3664

PASSAT _ vende-se,
84.R$ 2.200.00.Tr:
9137-9426 ou 371-
8611 após 14;30hrs
c/ Pedro

POlO _ vende-se, 99,
vermelho. Tr: 9985-
0761 ou 370-9131

GOL _ vende-se, ano.
$ QUANTUM _ vende-94, 1.6, branco.R

i
t
�

- Atendemos frotas e particulares }

Kombi ST 1976 G - 11 convertedora de se
.

��r6-LGLS � i��
.

=�NV=_"""" •
- Mais de 2 mil veículos convertidos

r" D�?��l6lRlbÃPI��85 - -à9ª?------------·
I GgLJ,Q c/ ª.r. 1.ª99 G

;����T,-::r�:i��: r-��:�J"o[® _1::
.. t�v

Vlor a comb.Aceito ' Palio Weekend ._.2000 G como.,
.EaratLMLbola___j_99I__G -..;

troca. Tr: 275-0402 ou r
W Ik 1 O 1989 D

'

-::-:-:-:-8_-v-e-nd-e-_s-" I ����t�:!f��jl�Ê:
.

Gl, 94, ar, dir., hid.,
CD cor azuI.R$1.500 +

36x 339.00.Tr: 9975-
5167

Scenic RI 2003 1.6 1 6v

compl CD e Rodos

R$ 38.500.00

Ipanema 97 2.0 ct direção
hidráulica IPVA pago
R$ 11.000,00

Vectra 2000 GLS 2,2

completo R$ 29.800,00

Celta 2004 ct kit mais e IPVA Fiesta GL 2001 ct ar cond.

pago R$ 18.900,00 R$ 15.900,00

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:

São José - Fone: (47) 258 - 0036 / Rua Abelardo Manoel
Peixer -150 - Barreiros

HONDAIJMotos
Biz KS 99 Vermelha Titan KS 00 Verde
Biz KS 01 Azul Titan KS 01 Vermelha

+4Bxd.
Biz KS 01 Preta Titan KS 02 Prata
Biz KS 01 Verde Titan KS 02 Vermelha
Biz KS 02 Preta Titan ES 00 Vermelha
Biz ES 01 Preta Titan ES 01 Prata
CG 125 98 Azul Titan ES 01 Azul
CG 125 99 Azul Titan ES 03 Vermelha
Titan KS 00 Vermelha Titan KSE 02 Prata

,

'MONZA - vende-se,
A _ vende-se: ClE, 90, ótimo est.R$

7 ,Gl, MPFI99f 5.500.00.Tr: 273-6364

I I
ierde, trio, toca
�ir" bld. e ar.Tr: OPALA - vende-se,
ô702 ou 9125- Sl, ano 88, 4 p,
c/Cláudio após álcool, relíquia, super

conservado. Tr 376-
1678 ou 9993-5946.

REGIÃO NORTE em:

Jaraguá do Sul- Fone: (47) 372-1777 / Rua Barão do

Rio Branco, 230 - centro

USADAS
Cinza 1990

•

mausc

�.Or05

(371.197�
Compra - Vende
Troca - Financia

Motos acima de 1998 até 2002 _

ftnanc, em até 36 x 51 entrada

Motos de 2003 À 2004

Hnanc, Em até 40 X

Entrada de 10 %
Financiamos motos

,

em até 36 mesesa Fritz Bartel, 99 • Baependi
Jaraguá do Sul· se

Eco Sport 2004 XL 1.6 1
6v Ac, Dh, Air bag, GNV

CONSULTE

Scenic RT 2001 1.6 16v comoleto
roces R$34.900,íY •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



99
97
95
98
91
01
01
99
02
97
98

97

75

98

89

03

04

97

95

96

94

branco cl ar
branco

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G
O

G

O

O

G

G

G

G

G

G

AI

G

Gal MI
Gal MI
Gol 1
Corsa Wind
Gol1.6
Gol Plus 4p
Gol1.0
Gol4p
Ka
Vectra GL

Bfazer 2.2
Blazer DLX

Rural4x4

MS 710 cf baú
MS cf carroceria
Palio Weekend EX

Palio 4p c/ar coro.
Mondeo comp
Vectra GlS

Escort Hobby
Pampa 1.8

Gol1.6

Titan

cinza
dourado
cinza
cinza
verde
branco
Cinza

verde

branca

branca

vermelho
branco

cinza

prata
prata
azul

verde

azul

branco

preta04

370�3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul • se
RENAULT CLlO 1.0 8V 4P COMPL. BEGE O KM
PALIO EX 4P, TRIO ELETR, VERDE 2000
PALIO WEEKEND 1,0 PRATA 1999
GOL 4P 16V PRATA 1999
IPANEMA SLfE 4P AZUL 1995
MONZA GL Cf TRIO 4P AZUL 1994
ESCORT HOBBY 1,6 CINZA 1994
OMEGA CD 3,0 AUTOM, BORDÔ 1993
ESCORT Xr3 CONVERSíVEL PRATA 1988
FIESTA gl VERMELHO 1995
GOL SPECIAL BRANCO 2002
GOL MI 1.0 + T,E, VERMELHO <,1998
CELTA 2P VERMELHO 2002
CELTA 2P PRATA 2001
UNO EP 4P COMP, VERMELHO 1996
PALIO EX 4P + TRIO VERMELHO 1998
PEUGEOT 206 4P COMP, BRANCO 1999
PEUGEOT 206 2P PRATA 2003
PALIO 1,6 16V COMP, BRANCO 1998
C 100 BIZ PRETA 2001
CG 125 TITAN AZUL 2000
CBX 200 STRADA ROXA 1997

- CG 125 TITAN PRETA 2004
CBX 250 TWISTER VERMELHA 2002---------------------------����--------��--�

Palio EDX compl.
Corsa Wind

Goll.6 MI

Uno S 1.3.

Tempra IE 8v, compl,
Pampa ll.6

Opala Diplomata
Monza

Santana GlS

Fusca

Escort SW

Escort Gl

MOTO yamaha Kripton

00

97

97

89

93

93

88

93

91

83

98

87

03

preto
vermelho

branco

verde

preto
branca

cinza

cinza

grafite
branco

prata
azul

verde

�373-0806
C
....

A.-U-,--CJ-M-CJ-'V-E-'-'s-) �73-1881
Celta 4p cl ar
S10C/GAS
CorsaWagpn GLS 1.6 compl.
Clio RN compl. - v.e.

Fiesta Class 4p
Corsa Sedan ac/te
CorsaSedan
Corsda Serdan
Fiesta 4p cl som
Escort Hobby 1.6
Gol10001
Uno SX 4p cl opc,
Vectra GL 2,2
Vectra GL comp.
Vectra GLS comp.
GolG111
Goll000 16v cl opc,
Goil,8
Patio dp
Astra Sedam 1_8 GL cornp,
Parati 1.0 16v 4p

prata
Azul

prata
vermelho

prata
cinza
verde
Prata
azul
vermelho
vermelho
bordô
prata
Azul
Branco
verde
Cinza
branco
branco
Verde
verde

03
95
99
00

j'

99
01
03
00
03
93
96
99
99
97
97
00
00
96
97
99
99

G ['
GNV
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

!!l'.V>'

FIAT 93

94

branco

cinza

R$7,500,00
R$7,800,00

Uno Mille

Uno4p

96

97

98

94

97

95

01

93

89

00

92

01

03

prata
azul

verm�lho
azul

laranja
dourado

prata
grafite
azul

bordo

branco

prata
prata

R$10,500,00
R$ 14,500,00
R$14.500,00
R$10.500,00
R$ 9,000,00
R$13,900,00
R$15.400,00
R$12,900,00
R$ 5,500,00
R$17,500,00
R$ 7,000,00
R$ 33,000,00
R$1,500,00
+ 19x205,00
R$3,500,00

FORD Escort

EscortLdh
Escort GL ar I dh

Escort GL comp.

Fiesta2p
Vectra GLS compl.
Celta

Omega GLS tetol rodas

Chevette , ale.

Gol4p8V
Go11,6

Goll compl. + bco couro
CGTitan

GM

vw

MOTO

03BIZ verm.

,.

p

A::::i:
Av.'Prefeito W�ldemâf

Mercedes A 160

Mercedes C180

Scenic RXE

Gol GI1I8V

5-10 cl Kit Gás

Cllo RL cl ar

Celta cl opc,
Escort GL 16v cornp,

Escort GL 16v

Escort 1,8

Gal MI

Uno Mille

Monza SLE

cinza

cinza

verde

branco

verde

branco

Preto

Cinza

prata

azul

prata

branco

marrom

00

95

00

02

98

01

02

98

98

94

97

93

89

R$ 29.000,00

R$ 28,500,00

R$ 28,000,00

R$ 19.500,00

R$ 18.500,00

R$ 17.800,00

R$ 17.300,00

R$ 15.800,00

R$ 15.800,00
R$ 9.500,00

R$ 11.800,00

R$ 7,300,00

R$ 5.500,00

Corsa Sedan 1.0 4p wind

Ranger 2.3 2p c/ GNV

Ipanema Gl 4p compl. (-Dh)
Verona Gl 4p
Gol 4p 1.0 16v

Palio Fire

Blazer DlX 4.3

Tipo 4p comp. +Teto

Escort l 1.6

Corsa Sedam Milenium 1.0

Corsa Hatch 4p 1.6

Kadet Sl

Paasati 2p

branco

preta
cinza

preto
Verde

prata

prata
cinza

Azul

prata

prata
Azul

branco

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - jaraguá do Sul

00

97

95

95

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Logus
OAEWOO

Mercury Vilage GS campo

03

97

95

94

01

97

96

79

LD veíeulos 373s4041
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)
FIAT
Palio Wekend Stile
Uno ELX
Palio EDX 4p Opc
Iempra 4p 8v campo
Uno S 1.3
Fiorino 1.5 furgão + GNV

TIpo 1.6 IE campo
Tipo 1.61E comp
Uno S
FORD
Verona GLI
Escort XR3
GM
Vectra GLS campo
Corsa Super 4p cl ar
C 10 Gasolina

Omega GLS 4.1 comp
Monza SLE 4p
Omega GLS comp+leto+GNV
VW
Santana 1.8 campo
Gal MI c/Opc
Gal1000
Gol CL 1.6
Prati CL 1.6 c/ar

Verde
Azul
Bordo
Branco
Branco
Branco
Cinza
Prata
Azul

Branco
Bordo

Bordo
Bordo

'Bege
Azul
Azul
Prata

Branco
Branco
Bordo
Branco
Branco
Azul

Verde

1997
1994
1996
1993
1991
1997
1995
1995
1988

1995
1991

1995
1997
1974
1995
1992
1993

2001
1998
1996
1990
1989
1994

1993

R$ 16.300,00
R$ 8,300,00
R$ 11.400,00
R$ 8.900,00
R$ 6,500,00
R$ 12.800,00
R$ 9.500,00
R$ 9,500,00
R$ 4.800,00

R$ 9,500,00
R$ 6.800,00

R$ 12.900,00
R$ 12,500,00
R$ 7,500,00
R$ 15.800,00
R$ 7,900,00
R$ 14,500,00

R$ 24.500,00
R$ 11,700,00
R$ 10,300,
R$ 5.900,00
R$ 6.800,00
R$ 9,300,0

R$ 21,000,00

p:
FI

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343· (47) 9903·2936
Astra 2000 Sedam GL 1.8 comp.
Gol G III 2000 1,0 4p
Palio EL 97, 4p trio eletrico ar quente, Oes.
Blaser OLX 2.5 turbo Diesel, 97
Fiat Siena 1.0 2002, fire, trio eletrico

Gaj 1,0 94
Gol 1,6 I 95, kit GNV
Corsa Super 1.0, 2000, trio elet.
Gol 91, 1.6
Omega Suprema GLS 2.0 comp.
Marajá SLE 1.6 Limpjdes.
Uno 1.0 98, 4p trio elet.
Corsa 1.0 4p limpjdesjar
Estrada 2000 1.5 Cab.estendida
Clio trio elet.jair beg/Hmp.yar q.
Astra GLS 99 2.0 comp.
Celta 2004/4p/limp/des,/ar
Monza 90j2.0jcomp.
Monza SL/2.0j2p básico
Fiesta 98/4p/l,O/limp.jdesem.jar q.
Siena 1.6/99/4p/ comp.
Vectra GLS z.o/sa/ccr-c.
Astr GL 1,8/2000/2p/camp,
Corsa sedam 1.0/99j trio elet.jalarme
S10 2,2/96/deluxe/camp,
Clia 2003/4p/camp,

Gc
Pi(
Cc

Pê
Pê
Se

Hi
Fil
F
F
Si

S:

verde av

dourada

vermelha 1(\

bordo mel

bordô
or!

Clio 1.0 compl,
Palio Wekend completa 1.0

GOL GIII completo. (-V.E.)
Courier f,3 v.e /t.e

Ka cornpl. 1.0
Golf completo
Voyage 1.6 A

Escort XR3 + teto solar

Uno 4P. + opcionais
Uno 1,3

Uno ElX 1.0 4p
CBX 200 strada (FINANCIADA)
Suzuki swift 1.6 SD

01

00

00

98

98

97

93

93

94

89

95

00

94

preto a(
cinza met

azul mel.
or:

vermelho

preta
azul

roxa 111
branca

o"�

Preta

Vermelho

Cinza

branco

branca

prata
verde

cinza

G

D

G

G

GNV

G

G

G

Mercedes C280 4p
Ford Ranger 2,5 CD
Gol G�114p
Santana 4p 1 ,8

Saveiro

Fiesta 4p OKm 1 ,o

Goll

UnoEX4p
Uno t.üc/opc.
Vectra CD 2,2

Golf2p cornp. GTI

Omega GL cl Gas

Fusca 1300

Yamaha XT 600

CBX200

Cripton 105c

Azul

branco

preta
Branco

'

Branco

Preta

Vermelha

Verde

Barraca pi camping completa

G

G

,GNV
G

G

G

G

IBarra
Rua: Angelo Rubini s/no Barra do Rio

b
bl
b

P
ve

ve

2000
2001
2003
1995
1997
1996
1993
1998
1994
1995
1995
1995
1996
1998
1990

Audi A3 1.8
Blazer DLX
Frontier

Sportage
Corsa Wagon
Corsa Wind 1.0

Logus GLS
Gol Plus 16v
Gol CL
Golf GTI
Parati

Tempra IE 8v
Palio EDX
Vectra
Verona GLX 1.8

gas
die
die
die

gas
gas
alc

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
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empra Vende Troca Financia
a Wal�er Marquar�t, 1850_- jlarra;do R!o. Môlha - .Jàragti� do Sul. - �C..•.
Golf2.0compl. Cinza 98

Pick up Corsa Verde 98

Corsa Wind 2p Bordo. 96

Pampa Azul 94

Pampa Vermelha 94

Saveiro Diesel Bege 89

Hilux Sw4, diesel Cinza 93

fiorino furgão branca 96

f-1000 diesel Cinza 92

f-1000 Amarela 86

Saara Verde 99

Santana GLS compl. Azul 92

courier 1.3 Prata 98

Parati 2p 1.6 Cinza 97

fusca 1300 branco 86

370-4224
SS IC �ua Erwino Men,egotti,869,
---,-'.- -

- Vila Rau - Jaragua do Sul- se
VEiCUlOS

,GL
et

t.
orsa Sed�n

o

011000 special2p 2002, Branca

elta 5p/limp./desemb.l ar q. 2003 Prata

onda Preta

Ãrduíno
Veículos 371·4225

370-0013
BRANCA
BRANCA
BRANCA
VERMELHA
PRETA
PRETA
BEGE
BRANCA
VERMELHA
CINZA
RANCA
CINZA
PRATA
VERDE
PRATA
VERDE
BRANCA
VERDE
BRANCA
BRANCA
AZUL

DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
ALCOOL

2003/2003

2002/�002
19991"1999
1997/1997
2004/2004
2004/2004
2003/2004
2003/2004
2002/2003
2002/2002
2001/2002
2001/2001
1999/1999
1998/1999
1998/1999
1998/1999
1997/1997
1996/1996
1995/1996
1995/1995
1993/1993

VW/8150
VW/17210 TRUCK
VW/8.140
F4000 TURBO 4.3T
GOL 1.0
CELTA4PTS
,CLlO PRI10 16V
KA
PALIO FIRE
PARATI16V
FlORINO 1.5B
KANGOO 1.6
CORSAWIND
MAREAWEEKEND
FIESTA
UNO MILLE EX
CORSA GL
UNO 4PTS
TEMPRA IE
GOL CLI
ESCORT GL 1.8

G

G

G

Veículos de

Volkswagen
G 99 R$ 19.500,00Palo Prata

Fusca Verde 69. R$ 3.500,00

Faça
Saveiro Verde 86 R$ 7.800,00

parte da BV
Gol Verde 90 R$ 7.300,00
Gol Branco 99 R$ 13.500,00
Monza Branco G 87 R$ 4.500,00
Logus Preto 93 R$ 8.300,00
Santana Verde 92 R$ 9.500,00
Passat Vermelho 80 R$ 2.200,00
Saveiro Bege 83 R$ 4.000,00
Chevrolet

financeira
Plck Up CheveAzul 88 R$ 4.500,00
Fiat
Uno Verde 94 R$ 8.800,00
Tipo Prata 95 R$ 9.500,00
Uno Vermelho 87 R$ 4.500,00
Tipo Azul G 95 R$ 2.500,00 .+ 27 x 370
Tempra Azul 96 R$ 12.300,00
Palio Weekend Cinza G 2000 R$ 18.000,00

.A.

também
Palio Bordô G 98 R$ 13.000,00

voce
Palio Prata 2002 R$ 17.500,00
Ford
Escort Bordô 96 R$ 10.500,00
Maverick Verde 79 R$ 13.000,00
Fiesta Preto 2002 R$ 17.500,00
Ford Ka CLX Vermelho 98 R$ 11.500,00
Importado

R$ 9.000,00Renault 19RN Bordô 95
Besta Azul 95 R$ 16.000,00
Jeep Branco 68 R$ 7.800,00
Caminhão
Caminhonete D 10 Marrom 74 R$ 14.000,00
Moto Ri 2.500,00Moto XLX motor 350 Amarelo G 89
CBX 250 2003 R$ 7.800,00
Motocicleta Preto 98 R$ 2.800,00

OLFCA 275·1184 Rua Prel.Waldemar
Grubba.3121
Bairro Vieiras

Rua Angelo Schiochet 99 310-238189251-600 - Jaraguá do Sul
Celta 2p cf ar A.C. Vermo 2003 Gas.
Gol Power 1.0 4p cf A.C. Bco 2003 Gas.

Palio Wekend Style 97 R$ 16.000,00Corsa Sedam cf A.C. Bco 2002 GNV

ISpeeiall.0 ej ar eond. 2003 branco Corsa Sedam cf A.C. Prata 2003 Gas. Uno 1.5 R 89 R$ 5.500,00

Iltrend GIII ej dh 4p 2002 branco
VT Shadom 600 cc Preto 2002 Gas.

Omega Gl compl. 94 R$ 12.800,00Corsa 2pf 1.0 campo Preto 2002 Gas.
rSa wind 1.0 4p, Gas. 2002, branco Celta 2p. Bco 2002 Gas. Kombi Stander 95 R$ 8.800,00
esta 2001 prata

Fiesta GL 4p 1.0 Bco 2001 Gas.
Corsa 4p compl. 98 R$ 13.000,00

'area HLX
Astra GLS sedam/como. Bco 2000 GNV

eomp. 1999 preta Blazer comp. 2.2 Bco 1999 GN Verona LX 1.8 ale 94 R$ 9.000,00
�1.0 Gas, 1998 vermo meto Ducato Furgão 2.8 O Beo 1999 Die

Palio EDX 98 R$ 12.000,00Silverado Blazer 4.1 Bco 1998 Ale.
elta 1.0 ej ar + pers. Gas 2001 preto Parati 1.0 16v 2p Vermo 1998 Gas. Perua Swcompleta +GNV 98 R$ 16.500,00
lo 1.0 ej ar, airbag duplo 2000 vermo Palio 1.0 4pfeomp. Bege 1998 Gas.

R$ 12.800,0010EP 1.0
Corsa 1.0 Beo 1997 Gas. Vectra GlS comp 94

4p, ej ar 1996 cinza Palio ED 2p 1.0 Cinza 1997 Gas. Fiesta Cornp 97 R$ 11.800,00
'Veirol.8 cj dh Gas. 2001 Ranger 6cc corno. Prata 1997 GNV

lanCO Suprema GLS 2.2 comp. Vermo 1996 Gas. Passat 79 R$ 2.200,00
Golf CL 1.0 4p eomp Vermo 1995 Gas. Monza 89 R$ 5.300,001000 motor MWM ejvidro,teto,dh 1992 Omega GLS 4.1 eomp. Verde 1995 Gas

lonza SL 2.0
Uno CS 1.8 Cinza 1995 Gas. YBR OKm 04 R$ 4,800,00

2p. Gas. 1993 prata L 200 4x4 comp. Azul 1993 Die Asia Towner furgão 95 R$ 6.800,00R200 Gas. 1997 branca Kadet SC 1.8 Verm 1993 Gas.

IWister 250 Gas. 2002 preta
F 1000 Cab dupla Vermo 1990 Die Palio Wikend GNV 97 R$ 16.900,00
Monza SLE 1.8 Azul 1988 Ale Alfa Romeo 164 95 R$ 15.000,00Variant 74 Azul 1974 Gas.

Trailler Angola c/ 1 eixo 90 R$ 6.500,00

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

BR 280 - Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127

14.170BT 99/99 Chassi, branca R$ 58.000,00

VW 8.120 02/02 Baú branca R$ 62.000,00

VW 18,31002/03 c/ cabina spazio 3° eixo/branco R$135.000,00

VW 8.150 01/01 Amarelo Sunny/Chassi R$55.000,00

311-0802
311-8281

Exp.Antônio Carlos Ferreira. 130 - Centro - Jguá do Sul
Escort GL 1.6 DH,AR,Trava cinza 2000
Fiesta 2p c/ opc. azul 1997
Escort sedan completo prata 1997
Verona Ghia completo bordo 1994
Celta O-KM prata (preço especial)
Corsa sedan classlc prata 2003
Corsa sedan cz opc. branco 2001
Astra sedan Gl completo branco 2001
Astra GlS completo prata 1999
Golf 1.6 completo prata 2002
Gol16v power completo 2001
Goll.8 AR/DH branco 2000
Gal MI 4p branco 1999
Palio Weekend completa cinza 2002
Palio weekend completa branca 2001
Palio EX 4p com trio cinza 2000
elio previlege (top de linha) prata 2003
Clio expression DH/trio azul 2003
Scenic RXE (top de linha) cinza 2001
Clio Rl c/ Ar dourado 2000
Scenic RXE completa verde 2000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

ClASSIMais
TER A-FEIRA, 31 de a osto de 2�

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

(47) 37 3 15

, ..... " .. _ ......._._,.,,,,__.,.-._ .. _, ...._,,., - - ---

------r9�º-Carro Cor Ano OPC '
Carro Cor Ano OPC

Tempra Azul 1999 Completo Flesta Branco 1998 Completo
Uno Mille Verde 1996 Ac/Te/Ve Mondeo Azul 1999 Completo4!
Palio OKm Branco 2005 Ilmp/dt RE_!'iAUIL____________
Siena OKm Prata 2005 Aq/dt/kit vivace Carro Cor Ano OPC
Siena OKm Branco 2005 Aq/Des/kit vlvace ClioSedam Grafiti 2001 Completo
UnoOKm Preto 2005 Aq/Des. Clio RN Alise Preto 2003 Completo
Palio OKm Branco 2005 Aq/des

MERCEDES
-_ ....._. __....�._--_.__.. "_.".""..... ,,'

Carro Cor Ano OPC
Carro Cor Ano OPC Classe A160 Prata 2001 Completo
Celta Preta 2003

Corsa Sedam Prata. 1998 te/al/aq/dt/pll ··iiONOÁ·······
........ , ....."",."" ••• "" m' .... "' ..... , ""'h .......... "' .. "."." ....... "' ......... " ........

'''�.....,

Vectra Cinza 1997 Completo
Carro Cor Ano OPC

NXR125 Bros Vermel 2003 "�"."-"-".-." ...

R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeà Locadora

SON
compra - vende - troca

financia - novos e usados
. Revendedora exclu'siJã,da região

"

. de Reboques Pirâmides :
'

..

Vectra GLS 95

Omega SupremaGLS 93
Fusca G
Escort XR3 88
� G
Santana Quantum CL d.h.

Veronà GLX 1.8 cf d.h 95

Opala Comodoro compl.
Escort Hobby 1.6 A
Gol CL 1.6 G
Escort Ghia G

azul G
azul G
82 verde
amarelo A
90 branco
90 vermelha G
Cinz G

89 verde mel. G
93 branco
90 cinza
89 verde

92 branca
azul GNV
97 -azul
94 cinza
90 cinza
92 vermelho G
90 bordô
90 azul

74 branco
86 grafite

Kombi Carater G
Ford Landal em couro 80
Gol M11.6
F-1000 c.dupla, MWM, c.

IDel Rey GL 1.8

Chi)vette Junior

Opala Diplomata 6cc compl.
Monza

Fusca

Voyage

G
D
A

G
G

G
A

.Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

se, 1.8, 92,
vermelho, gasolina,
Mimo estado. R$
15.000.00. Tr: 376-
3386 ou 9985-2302

linha.Tr: 376-2217 ou

9905-6162 cl Carlos
cl Paulo

VOYAGE - vende-se,
ano 83, branco, 1.6,
gasolina.R$ 2.500.00
ou troca-se por uma
biz.Tr; 370-8526 cl
Airton

CLlO - vende-se,
Hatch, 00, 1.6 RT,
prata, airbag duplo,
d.h., a.c., CD orig.,
controle satélite de
som, t.e. 5p, trava pi
crianças, rodas de
liga leve. R$
21.000,00. Tr: 370-
8928.

SANTANA - vende
se, ano 91,GLS,
compl.R$
8.100,OO.Tr: 371-
6238

Honda, 2002,
automático, prata,
50.000.km cl GNV.
Vlor a comb. Tr: 371-
4978 ou 91 09-5067

L-200 - vende-se,
cabine dupl� 95, ac.
4x4. R$ 30,000,00.
Aceita-se carro de
menor vlor no neg ..

Tr: (47) 9102-0009 cl
Santiago.

SUZUKI - vende-se
Suzuki Swift SD 1.6
16V 4p, compl., gas.
R$ 12.000,00 ou ou

troca-se por terreno
de maiorvlor. Tr.: 370-
7986.

SPRINTER - vende

se, 16lugares, banco
reclinável, ar

cond�lr: 275-1177 ou
9953-5676

BIZ vende-se, 2003,
verde.Entradá a

combinar + 24xR$
21 O.OO.Tr: 9142-5491

ou 371-7803 após
18hrs

INJECAR AUTO CENTER

BIZ - vende-se,
2003, vermelha,
semi nova.Ir: 372-
7912 ou 9135-8785

CBX 200 - vende-se

Serviços de:
,

• Suspensão
• Freios
• Embreagens
• Mecânica em Geral
• Carburação e Injeção

Ct�f\tR Fone: (47) 371-3898
"&«'�é444U<_46_hY(�e4-IS Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - Baependi - Jaraguá do Sul- se

6,000,00 + fina,lC. Tr:

9985-0761 ou 370-
,

9131

NX FALCON - vende
se , 400, ano 2000,
cor verm.Tr: 9955-

4945

VOYAGE - vende-se,
76, plus, cl GNV.R$
5,500.00. Troca-se,

S.A:NTANA - vende- por moto.Tr: 9997-
se, quantum, GLS, 5557 t d 98

'

88.Tr: 276-3433 CLlO-vende-se, RN;
s ra a, verm., ,

impecável. Aceito
Jaime .

=_
ano 2001,1,6,16

I 'I d' troca. Tr. 91 03c7895
�

vav., cor preta, u.,
VERONA - vende- - trio elétr.. R$ ou 9103-2613.

se, europeu, 96, 4 p, S
19.500,00.Tr: 370- WALTER MARQUARDT, 2260

çasollna. Vlor a
BE TA - vende-se, 7467 ou 9103-6044. FALCON _ vende-se,

BARRA DO RIO CERRO

GS, grand, 2003/ FONE: 376-1678
, comb. Tr: 370-5627· .

------

2002, vermelha.R$ ------- ....
2004, comp., cl CIVIC - vende-se,

MONTANA
MULTI-MARCAS

I M P o R T A DOS
SAHARA - ano 91.R$
3.700.00Tr: 276-3002

cl Jairfv1AFCEDES C 22J � coro verde

CM:: EX 'iJ7 ai. CD1'"ÇÊt) branoo

PELJGEbT 100 00 1.0 éV' q. il:J1raz. azul

PE\.X?EOTas XS 'iJ7 alJd.m-.td branoo

PE\.X?EOT 405 93 4paittrt\s prata
PE\.X?EOT 405 BREACK � � preta
AflPIAUSE � 4çtcrü?1lb'16v branoo

Q-AAADE 00 � preto

TITAN - vende-se, cl
partida elét .. R$
4.300,00.Tr: 9953-
2627.

NACIONAIS TITAN - vende-se,
ano 2003.R$
4,100,OO.Tr: 370-
6526

F-1000 00� azU

&10 'iJ7 �blro1
Brasilia 75 impecál,el vermo

R.JOCA 83 1Em lTcro:J

ESPECIAIS
TITAN - vende-se,
95.Tr: 371-4573

es PICD..ECK)\JA!XlR

00 irtn c:tro i'rp:aM:J
70 uro c:tro�

TITAN - vende-se,
ano 96.R$
2.300,00.Tr: 9991-
3300

Sua Concessionária Renault agora

II

,.

e ...

Truppel Ca
VEíCULOS MULTIMARCA

Fone: 275-1183
Compra - vende - troca - finan!i

Celta 1.0 2p 2001 branco

Palio EDX 2p 1997 prata
Corsa 1.0 4p 1999 prata
Palio 1.0 2p 2000 >., prata
Gol 1.8 2p 1997 vermelho
Saveiro 1.8 2001 branco

Omega Suprema compl. 1993 prata
Omega GLS 2�0, compl.(-tcto} 1994 azul
Uno Mille 4p 2001 branco
Corsa Sedam Super 4p 2001 branco

Rua Erwino Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do)
�----------------------_\.--------�

Escapamento. - Geometria - Balanceamerí
Injeção Eletr.ônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus

FONES: (47) 27�"}7}O,, 275,,�.60�

BLUMENAU · ITAJAí • JOINVILLE · JARAGUÁ

/,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




