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ALTERNATIVA

Hatildo Konell informa .que
lCftpoça em Dança'é;sá,bado

EDUCAÇÃO

Oficial de projetos do Unicef
luta pela inclusão escolar

, I

• PÁGINA 6

Scarpató (em pé) coleta assinaturas no requerimento para instalar a CEI que vai investigar as denúncias de irregularidades no Issem

, Câmara aprova requerimento
para instalar a CEI do Issem

Com exceção do vereador Vitório Lazzaris (PP), os outros 18
parlamentares de Jaraguá do Sul assinaram o requerimento para a

instalação da CEI (Comissão Especial de Inquérito) para investigar
as denúncias de irregularidades no Issem (Instituto de Seguridade
dos Servidores Municipais)

MOTOCICLl5MO

Encontro 'de Motos atraiu

lOrtillnQ Parque de Eventos
Durante o final çle semana a cjdade esteve repleta de
motos e,Visitantes que vieram participar'do 13° Encontro
de Motocilistas pr:omoyido pelo MotQgiro 'de Jaraguá do
Sul. OS,rotéis regjstrararr ocupação de 100% e a área
reservada para camping, �o Parque de Eventos, também
estava cheia. Segundo os organizadores, cerca de 1,5 mil
motociclistas de 90 motoclubes compareceram ao

encontro. • PAGINA 7

'Iick
Informática

Na tarde de ontem, o prefeito Irineu Pasold (PSDB) informou que

pediu aos vereadores da base aliada para assinarem o requerimento.
Na avaliação do chefe do Executivo, será a oportunidade de
esclarecer os fatos e provar que a administração está 'sendo vítima
de uma "campanha infame". .PÁGINÀ 3

Vestindo o corpo e
a alma das pe.soas

www.mari&olsa.com.br

N° 4.965 1 RS 1,25

PREVENÇÃO

Debate aborda

segurança

Experiência de 18 anos

reduziu em até 27% as

ocorrências de furto e

3000 de roubo no centro

da cidade, parques e

r'raça.; de São Paulo .

• PAGINA 6

MOVIMENTO

Feriado e pagamento de salário

agradam- comércio 'do Centro

Artesão Luís
Adolfo da Costa

afirma que o

movimento no

Centro foi

surpreendente
para uma

segunda-feira

, �, y-

COl!l_erç@l_� _;___�t.2134_
Paralelo 3,0600
Turismo 2,8900
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Falso brilhante
Muito mais do que os

I)

tradicionais desfiles cívicos

e" da oportunidade do
feriado prolongado, o 7 de
Setembro deveria impulsio
nar a reflexão a cerca da
\'

'

independência do Brasil e

á§ .atuais condições do país.
A, data não pode ficar
limitada a comemorações
-desprerensiosas, é pr'eciso
'l1V;-mçar. Ser livre requer
consciência do momento

histórico e do movimento

antropofágico engendrado
pelas potencias mundiais -

pnncipalmente pelos Esta
dos Unidos - contra as

n�ções pobres. É reconhe
cer a incapacidade de se

inserir no contexto global e
de participar do processo de

, libertação.
, Durante estes 182 anos

de independência de Por

tugal, a população assiste

diariamente à aculturação
do país, o fim do poder
administrativo e a de-

I
I. FRASES

dê
' It dpen encia ta a vez maior

dos ditames dos organismos
internacionais como o FMI
e Banco �undial. Com

prada a pe�o de ouro -

literalmente - a pseudo
liberdade brasileira foi

forjada segundo os interes

ses das grandes nações, o

que acabou comprometendo
o desenvolvimento e

vanos períodos ditatoriais,
que contrastam com o ideal
de liberdade - nos legou
essa consolidada, mas ainda
muito tênue e fr ági]
democracia. Em pleno
século 21, uns continuam
sendo mais iguais do que
outros, os abusos de poder
continuam fazendo parte do
cotidiano nacional e as

�A conscientização poderá reservar um

grande futuro ao Brasil, abrindo a possibilidade
da tão sonhada liberdad� ainda que tardia

forçando o Brasil a se atrelar
aos modelos globalizados,
tão desiguais e injustos.
Vive-se o dilema: livre do
domínio português, refém
das políticas estrangeiras.

Apesar de quase dois
séculos de independência, a

população não conseguiu
ainda discernir o sentido
literal da palavra. A

trajetória do país - com

mesmas oportunidades e

direitos.estão, por enquanto,
só no papel. Pior, muitos
defendem a dependência
oficializada como solução
dos problemas domésticos.
A apatia geral é fruto de

diferentes fatores. As escolas
se recusam a rediscutir o

assunto, optando pela
comodidade da mesmice. Os

programas governamentais

TERÇA-FEIRA, 7 de setembro de 2004 ;' CORREIO DO POVO

relegam o tema e a população
demonstra pouco ou nenhum
interesse em revisar a

História. O 7 de Setembro é'

apenas mais um feriado, sem
nenhuma relação com o

ideallibertário imaginado por
aqueles que lutaram - e

morreram -:- pela causa.

Apesar dos avanços e dos
horizontes favoráveis, há
ainda um longo caminho a

percorrer para que possamos
comemorar a independência.

Nossa independência só

estará completa quando
tivermos govemabilidade sobre
os destinos do Brasil; quando
a população chamar para si a

'responsabilidade de lutar
contra os desmandos; quando
o país não mais depender dos
recursos, da tecnologia e dos

projetos internacionais. A
conscientização poderá
reservar um grande futuro ao

Brasil, abrindo a possibilidade
da tão sónhada liberdade
ainda que tardia.

"Se for para criar uma guarda municipal para multar, é melhor não criar. É preferível instalar
radares. Guarda Comunitária tem que cuidar das escolas, praças e da população':

\

.Senedito D�mingosMariano, Secretário de Segurança Urbana de São Paulo, criticando as cidades que usam a guarda municipal para
aplicarmultas de trânsito.

Mundo I Pessoas & Fatos
;i
•.

�;IRAQUE

Explosãomata sete
soldados dos EUA
Sete fuzileiros navais dos Estados Unidos e três
;membros da Guarda Nacional iraquiana foram
mortos ontem na explosão de um carro-bomba
na passagem, de um comboio militar
estadunidense nos arredores de Faluja, cidade

,

de forte resistência às forças de ocupação.
Um atacante suicida que estava no carro detonou
os explosivos ao lançar o veículo contra o

comboio. Foi a maior baixa de soldados dos
Estados Unidos nos últimos cinco meses,

elevando para 985 o número oficial de militares
,

desde a invasão do Iraque, em março de 2003.

Três militares americanos ficaram feridos na

explosão de uma bomba em Bagdá. (AE)

•

o CORREIO DO POVO
Díretoru/Prcsklcutcs Y\'011l11: Alice Schmôckcl

Diretor cditorinl/ndmilliKtrotivo: Francisco Alves

.... EUA

Frances deixa rastro
demorte e destruição <'

A tempestade tropical Frances chegou
ontem ao Noroeste da Flórida, depois de
deixar um rastro de morte e destruição na

região central do Estado, onde pelo menos

cinco pessoas morreram, quase seis milhões
ficaram sem energia elétrica e os prejuízos,
somados aos causados pelo furacão Charley,
podem chegar à cifra recorde de US$ 40

bilhões.
Os danos do Frances acentuarão uma redução
da atividade econômica iniciada pela pas

sagem do Charley há três semanas, atingindo
amplamente os dois principais negócios da
Flórida: o turismo e a agricultura. (AE)

� CHECH�NIA

Guerra despreza
direitos humanos
Na Chechênia, civis desaparecem quase
diariamente, levados por soldados russos, e os

corpos com marcas de tortura são desovados

depois, dizem grupos de defesa dos direitos
humanos. O conflito que serve de pano de fundo

para o massacre de Beslan e outras atrocidades
atribuídas aos separatistas chechenos émarcado
por abusos classificados como crimes de guerra
pela Anistia Internacional.
Soldados russos que torturam, estupram e

matam detentos na Chechênia raramente são

iiwestigados ou punidos, o que cria uma

atmosfera de ausência de lei e autoridade. (AE)

� [NDIA

Países concluem

negociações de paz
Os ministros das Relações Exteriores da lndla e

do Paquistão concluíram ontem a série de

negociações declarando que houve progressos
significativos para melhorar os laços bilaterais,
apesar de não chegarem a um acordo sobre o

futuro da região da Caxemira.
Em um momento decisivo às relações entre os

países vizinhos e rivais, os chanceleres sentaram

frente a frente e expuseram as profundas
divisões sobre a província do Himalaia e

prometeram buscar uma forma para aliviar a

tensão na régião. "Estamos verdadeiramente

comprometidos a prosseguir com o' diálogo;
disse o ministro da [ndla, Natwar Singh. (AE)

� RÚSSIA

País aceita ajuda de
Israel contra terror
O chanceler russo, Sergey Lavrov, aceitou ontem

'

a oferta de ajuda de Israel para combater o

terrorismo,mas deixou claro que qualquer aliança
desse tipo deverá incluirtambém os países árabes.
Em comunicação telefônica com o presidente
russo, Vladimir Putin, no domingo, o primeiro
ministro Ariel Sharon propôs expandir a

coordenação das atividades de inteligência entre
ambos países.
Falando ao líder da oposição israelense Shimon

Peres, durante a visita ao Estado judeu, Lavrov
disse que o terrorismo é um dos grandes desafios
que enfrenta a comunidade internacional. (AE)
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.'� CHILE

SupremaCorte rejeita
impugnação de juiz

. A vara penal da Suprema Corte rejeitou ontem

uma impugnação solicitada contra o juiz Juan

Guzmán, que julga o processo do ex-ditador

Augusto Pinochet. Mas, destacou que nesse caso

quem deverá dar o parecer final é a Corte de

Apelações da capital.
Côrn esse pedido, a defesa de Pinochet

conseguiu adiar os trâmites do processo
rE!lacionado ao interrogatório que o juiz pretende
fazer com o ex-ditador por sua responsabilidade

-

rios crimes da Operação Condor, aplicada pelas
ditaduras do-Cone Sul para eliminarmembros da

oposição nas décadas de 70 e 80. (AE)

A Independência' e a

Educação
Antônio Valmor de Campos*

A independência de um país pressupõe que aos seus cidadãol
possam Ser oferecidos direitos e garantias básicas como a liberdade,
inerentes a sua cultura, saúde e Educação de qualidade.

No Brasil, sempre tivemos problemas com a Educação,
principalmente quando ela é usada pelos detentores do podei
como instrumento de dominação e hegemonização de sua,

propostas e idéias.
Atualmente atravessamosmais uma fase em que todos falam

em Educação, porém, para alguns ela é mero instrumento de
alfabetização para consumir os produtos da tecnologia que exigem
conhecimentos mínimos de números e letras.

Nós, professores de Santa Catarina; queremos uma Educação
libertadora, 'voltada para a construção da liberdade de pensamento
e da cidadania, por isso, queremos Educação pública de qualidade

"

para todos, oferecendo as mesmas oportunidades, comol
prescrevem as nossas Constituições estadual e federal.

Para termos Educação de qualidade é preciso que o governo
invista os recursos públicos necessários, não só em construçôe ;

bonitas, mas em equipamentos didáticos, pedagógicos e

tecnológicos e, principalmente nomaterial humano, no professor,
na professora, nos especialistas e nos demais trabalhadores da

Educação, pois são eles quem garantem que a aprendizagem se

concretize e os nossos estudantes possam ter as condiçõe
necessárias para enfrentar as adversidades e desafios impostos pr
essa sociedade.

A Educação não acontece em gabinetes pomposos, por leis,
decretos ou porque as salas são bonitas. Ela acontece quando os

profissionais da Educação estão habilitados, preparados e

motivados, pois são esses que estão no dia-a-dia na sala de aula,
diante dos alunos. Atualmente, esses profissionais precisam
preocupar-se a cada momento como vão garantir o sustento da

família, pagar a água, a energia e o aluguel. É preciso trabalhar 50
ou 60 horas semanais para garantir a sobrevivência e não sobra

tempo especialmente para pensar em comprar livros a fim de
oferecer mais aos alunos ou para buscar melhores alternativa,
didáticas e pedagógicas que melhorem o aprendizado.

Mesmo diante desse quadro, em Santa Catarina a Educação
pública tem tido resultados positivos pois todos os profissionais da ,

Educação do nosso estado têm c\)mpromisso' com o

desenvolvimento, com o aluno, com a construção da cidadania, -c

Estamos fazendo nossa parte. Falta 'o governo assumir a sua,

começando pelo respeito aos estudarites, respeitando o número

de alunos compatíveis com as salas, cumprindo a legislação; com
os materiais didáticos e pedagógicos necessários na quantidade
suficiente; mantendo o funcionamento de bibliotecas e

laboratórios; e garantindo o pagamento de um salário digno aOI

profissionais da Educação.
Estamos saturados de promessas, precisamos de valorização e

respeito, começando pela remuneração, cursos de aperfeiçoamento
e formação para os não habilitados. Faltam professores em Santa

Catarina, em diversas áreas e isso tem um motivo, que é a total
impossibilidade de sobrevivência digna com o salário pago na

estado.
-

Queremos contribuir com a construção da verdadeira
independência, com soberania, onde os brasileiros possam
orgulhar-se de sua pátria, do seu país, onde todos tenham
dignidade. Vamos, pois, lutar para estarmos incluídos nessa

soberania.
'

*Coordenador Estadual do SINTE

Os textos para esta coluna devem ter, no máxim�, 35 linhas, de corpo 12, ,

fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO de

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem comO aí

correções,ortográficas e gramaticais necessárias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA,7 de setembro de 2004

,. Até que enfim
b

..

oi� de sete ános recebendo críticas
EJ,ep,\ '

d drni
-

de tudo quanto é Ia o, a a rntntstraçao

�\.íblica de Jaraguá d.o Sul resolveu

"tirar a cerca da Prefeitura.

��tlhorou - e m�ito: A c�rca ini?ia o

ác�sso dos contnbulntes a prefeitura,
�i�'da mais com os guardas que a tudo

\ controlavam.
'ôr'gão público, como o nome diz, é

�'úblico e não pode ter as regras

fe;"elhantes às definidas pela empresas
rivadas, como o crachá de visitante.

p
f

.

f
..

Ninguémvai à pre eítura azer VIsita,

mas resolver problemas.

... Repúdio
A coligação "Jaraguá Para Todos"
distribuiu nota repudiando a

possibilidade de grampos telefônicos
em um comitê eleitoral. Segundo a

aliança, são "instrumentos ilícitos

típicos de reqimes.autoritários, sinal
de que ainda não conseguiram se

livrar dos vícios que marcaram a

história política do nosso país':
A nota denuncia também que placas
e outdoors da coliqação são sendo
constantemente pichadas."Provando
que estamos longe de fazer uma
campanha �olítica de bom nível':

... Herança
Quem precisa de alguma informação das

companhias telefônicas é submetido a

um teste de paciência. Depois de ouvir
a propaganda da empresa por alguns
minutos, uma pessoa atende, ouve a

,

queixa e diz que não é com ele e pede
para aguardar mais uns minutinhos" que
irá transferir a ligação. A essa lengalenga
se repete por três ou quatro vezes e o

cliente é obrigado a contar a mesma

coisa para pessoas diferentes.
Isso é o resultado da herança das

privatizações promovidas pelo
presidente FHC.

... CustoBrasil
Na época das privatizações, os

discursos oficiais garantiam que
concorrência iria melhorar os serviços
e reduzir os preços.
Depois da fatura liquidada, os serviços
estão cada vez piores (as telefônicas
são as campeãs em reclamações nos

Procons) e os reajustes foram muito

acima da inflação. As agências
reguladoras - que não regulam nada -

mandam mais que o governo federal.
O tempo que se perde para conseguir
a informação deve ser computado
como custoBrasil.

A balança comercial brasileira registrou
superávit de US$ 551 milhõe$lB�
primeira semana de setembro. l\tD

período, as exportações somaram ili§p
1,376 bilhão e as importações USs,j�
milhões.
No ano, a-balança registra saldo poslfifb
de US$ 22,502 bilhões, crescimentWdk
42% em relação a igual período de mé�.
As exportações apresentam crescimento
de 32,5% e somam US$ 62,730 bilhfl:Et$.
As importações alcançaram US$ 4�M-J3
bilhões, aumento de 27,7% em rel§�o
ao mesmo período do ano passado.

10J

POL ICA

Balança

Candidatos a prefeito de Corupá
debatem em clima amistoso

JARAGuÁ DO SUL - Os três investir no tratamento de esgoto,

candidatos a prefeito por Corupá, defendendo a discussão doConsórcio

Conrado Müller, da coligação PP/das águas com toda a comunidade.

PSDB/PFL, Curt Linzmeyer O terceiro bloco os candidatos

(PMDB) eJoão CarlosGottardi (PT) fizeram perguntas entre eles.

participaram, rio sábado, de debate Linzmeyer pediu para Gottardi de

na RBN - rádio e TV O debate foi que forma ele trabalhará a geração
marcado pelo clima amistoso entteos de empregos. O petista disse que a

prefeituráveis, que responderam às cidade tem as condições de trabalhar
perguntas da população corupaense como turismo rurale irá investir nisso,
e da equipe de jornalismo que além de incentivar o pequena

promoveu o encontro. agricultor a industrializar a banana.
No primeiro bloco, os candidatos O momento mais exaltado do

fizeram as apresentações- e, na _ debate foi quando Linzmeyer disse

seqüência, responderam às perguntas ter ouvido boatos que Müller teria

cig. populaçâo. Linzmeyer disse que, prometido várias secretarias para os

pàraJ-geraDempregos, irá investir em partidos de sua coligação, criando
.1

prójetos para. o . Turismo e a cargos demais. O candidato rebateu

Agricu,ltut8!,sendo.parçeirodaAciac dizendo que Linzmeyer estava
(AssociaçãoCOIillerGia:�,Imhlstria1 e, ,-, equivocado, e que tem registrado no,

'

I Agticola'deCorupá), t�tid6 o retorno
-

i papel o acordo feito entre os partidos.'
dâsempresss instaladas com irripostos, Müllerainda disse que; por defender

'_ ,Mi-illevihfortnouque a prioridade demais o atual prefeito, o candidato
;será,a.saúde, com. a construção de do PMDB estava fazendo campanha
úmrnrií-hcspítal e colocara aparelho para uma provável eleição para
de Raio),Xj 'que a cidade tem, mas deputado de Luiz Carlos Tamanini
desativado. Gottardi prometeu (PMDB).

ÍiI

Cerca de 1,2 mil pessoas assistiram ao em comício da

coligação "Jaraguá par todos'; na noite de domingo, na
Tifa Martins.
Segundo os organizadores, a aliança fará um comício

por dia até 30 de setembro, passando por praticamente
todos os bairros da cidade.

Estado de Santa Catarina! Poder Judiciário
Comarca deJaraguá do Sul!2aVara Cível

RUa Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, -CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC

Juizía) de Direito:Quitéria TamaniniVieira Peres
Escriyã(o) Judicial: Ana Lúcia Rozza
'EDITAL DE INTERDiÇÃO - ART. 1184,DOCPC
Espécie e Número do Processo: Interdição/ Extinção da Interdição, 036.02.006168-0
,Hequerente: Laurita Puriker e outro
Interdito(a)(s):Requerente Laurita Puriker,Casada,Lavradora,com endereço à Rua Pedra Amolar
Baixo, s/n° - CEP 89280-000 Corupá - SC Brasil.
_Requerente: Pedro Puriker, Casado, Lavrador, com endereço à Rua Pedra Amolar Baixo, s/n">
(EP89280-000 Corupá - SC Brasil.
Ihterdndo: Hélvio Kamchen, com endereço à Rua Pedra Amolar Baixo s/n° - CEP 89280-000
(orupá - SC Brasil '

Doença Mental Diagnosticada: Data da Sentença: Curador (a) Nomeado(a):Por Intermédió do presente, os que virem ou dele conhecimento. tiverem, ficam cientes de
que, neste Juízo de Direito, tramitaram regularmente os autos do processo epigrafado, até
sentença final, sendo decretada a medida postulada, conforme transcrito na parte superior
deste edital, e nomeado (a) o (a) curador (a), o (a) qual, aceitando a incumbência, prestou o
deVido compromisso e está no exercício do carqo.E, para que chegue ao conhecimento de
todos,partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume
e publicado na forma da lei,
Comarca deJaraguá do Sul, 20 agosto 2004.
\

Quitéria Tamanini Vieira Peres

Juiz(a) de Direito

f2it[
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Câmara vai instalar CEI par��
apurar denúncias no lssemj

. �Cbl'n' exceção de

Vit�rio Lazzaris,os
demais vereadores
assinaram o pedido

Jaraguá do Sul - Com

exceção de Vitória Lazzaris (PP)
os outros 18 vereadores assinaram
o requerimento para a instalação
da CEl.,(Çomissão Especial- de.
Inquérito) para apurar as

denúncias de irregularidades no

Issem (Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais). O docu
mento será protocolado na

secretaria da CâmaraMunicipal e
deve ser lido já na sessão da pró
xima quinta-feira. A partir da

instalação, o presidente da Casa,
Eugênio Garcia (PSDB), definirá
o prazo para a conclusão dos
trabalhos que, segundo o Regi
mento Interno, é de 120 dias,
podendo ser prorrogado porrnaís 60.

A comissão será integrada por
sete membros - cinco titulares e

dois suplentes -, atendendo a

proporcionalidade dos partidos.
Estes, por sua vez,' elegem o

presidente e o relator. Segundo os .

autores das denúncias, há desvio
de R$ 10.364,894,00,. entre
setembro de 1996 e março deste

ano, referente ao que a Prefeitura
informou que depositou no Fundo
de Previdência dos funcionários

públicos e o que realmente foi

depositado, além de emissão de

Garcia mostra como o Regimento Interno vai. orientar os trabalhos de investigação da CEI
,

<

.'
.,.

documentos falsos à Previdência
social.

Garcia disse que a decisão da
bancada governista em assinar o

requerimento foi tomada em

conjunto. "As denúncias nos

pegaram de surpresa, apesar de
sabermos que a Prefeitura não

depositava a parte patronal. Porém,
o estatuto do Issem, alterado em

1996, não menciona a

obrigatoriedade do deposito",
declarou, garantindo que os

vereadores, independente de

partido, querem apurar as

denúncias. O vereador Marcos
Scarparo (PT), um dos autore� d�s
denúncias e que coletava as

assinaturas no requerimento,
negou o objetivo político da ação.
Ele lembrou que a primeira
denúncia foi feita em abril de 2002.

PREFEITO - N a tarde de

ontem, o prefeito Irineu Pasold

(PSDB) informou que pediu aos

vereadores da base aliada para
assinarem o requerimento de

instalação da CEI. Segundo ele;
será a oportunidade para se

esclarecer os fatos e provar que a

administração municip���stá
sendo vítima de uma "ca�llI1llha
infame". "Isso é política, Nãoemste
nenhuma irregularidade e vamos

provar", discursou. �129

O prefeito voltou a credi� as

denúncias de irregularidadês' ao
momento político-eleítorat'e à

oposição do Sinsep (SindicaW?dos
Servidores Públicos), que acL�� de

.

d PT. "n
/919 ,

estar a serviço o . ror que voces

(i )
_ '290

Imprensa nao perguntam�l'r��ganha a presidente do Simep ,

sugeriu Pasold, sem esco�d�r a

tentativa de personalizar o sI�ate.

Ccnoino busca acordo para esforço concentrado no Congre�o
BRASÍLIA - O presidente do PT,

.josé Genoino, previu ontem que o

esforço concentrado programado
pelo Congresso para a próxima
semana só dará certo se forem feitos
acordos prévios com a oposição.
Nesse caso, disse ele, em entrevista

ao portal do PT na intemet, dá para
aprovar a proposta que cria as PPPs

(Parcerias Público-Privadas) e a Lei
de Biossegurança, que estão no

Senado, e a Lei de Falências, em
exame pelos deputados.

As PPPs têm sofrido pesada
carga da oposição. O senador
tucano TassoJereissati (PSDB-CE),
uma espécie de porta-voz do ataque
ao projeto, exige mudanças no

Conselho Gestor de ministros e nas

contrapartidas para financiamento.
Ele alega que do jeito que está

previsto, o conselho pode ser

controlado por umministro.No caso,

o da Casa Civil, José Dirceu.
O ministro da Coordenação

Política, Aldo Rebelo, acena com
a .possibilidade de ceder nas

exigências apresentadas por

Jereissati. Eles têm conversado por
telefone. Fariam uma reunião na

semana passada. Mas a afirmação
de Dirceu, de que o PSDB "não
tem moral para fazer insinuações
de que o dinheiro do BNDES

poderá sermal utilizado (na versão
do PSDB, direcionado para ajudar
propostas apoiadas pelo PT)"
prejudicaram o diálogo.

il'i

Rebelo quer retomar as

conversas ainda esta semana, nem

que seja por telefone, e fechar o
acordo até a semana que vem,

Conforme informações da

Coordenação Política, as

declarações de Dirceu na semana

passada atrapalharam o pequeno
caminho do diálogo aberto até

então. Mas Rebelo pediu a Jereissati
que não levasse em conta a fala do
ministro.

Comunicou que a partir de

agora, por determinação do

presidente Lula, só tratam das
PPPs o próprio Rebelo e os

ministros da Fazenda, Antonio
Palocci, e do Planejamento,
Guida Mantega. c_

"

:;
, •Genoino disse que a \_:luA
campanha eleitoral entsap
agora numa fase de mi}�.
disputa. Acha, no entan1�,)
que não deve interferi(l�
negociação entre gove�
e oposição. --):\61-

Wf1
• O líder do PFL na 61ib

Câmara, José Carlos Alemrà
(BA), diz que ninguém

�
conseguirá sufocar os. ",�
partidos de oposição e#l)
que o governo é o

-

principal obstáculo ao

diálogo.
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SURPREENDENTE

Centro movimentado na

véspera do 7 de Setembro
MARIA HELENA DE MORAES

tl\}fires, bancos
e ·sorveterias

m��t�yeram
aheíos, ontem
H.C< JJ

fi B1j'ÁRAGUÁ DO SUL - A

cfÓ&fAnação de véspera de feriado
�11l.)·aia de pagamento fez com o

'��fro da cidade permanecesse

�edr�1to de pessoas durante todo o
o'8�,Be ontem. Nas agências
cffi.titârias omovimento foi intenso,
(�etaRdo reclamações por parte de
le1'ien�es que não foram atendidos

!()lFélte esperaram mais dos que os

nr9%.tnutos previstos em lei. O
,tisffi�bo do Centro, em especial
°13ctttfs e lanchonetes, também
BriV1!ffim um movimento como se

(tB§Yé'�ábado. Artesãos instalados
,f}YJPiaça Ângelo Piazera c�n
fftrrRlhm as boas vendas do dia.
,1;if;q fA(. agência central da Caixa
CEt:rCfilômica Federal registrou
:lrfiBV{mento acima do normal para
,ít1Y&à'llsegunda-feira, somente

9\5�t1A&do por ser véspera de feriado
2fra�%nal. Alguns clientes
GMá:faram horas para após as 15
horas e não foram atendidos, já que
-a--a-gência fecha, por lei,
exatamente às 15 horas. A dona

de-�aVera Lúcia Ramos, 45 anos,
afirma que ficou bem mais que 5
minutos na fila para ser atendida.

Movimento intenso nas agências bancárias gerou inclusive reclamações de usuários que não foram atendidos

Segundo ela, o atendimento da até a metade do dia. "Vendi 200 mistura de véspera de feriado com
Caixa está deixando a desejar, sorvetes somente na parte da data de pagamento resultou em

especialmente em dias de muito manhã", comenta o sorveteiro, movimento de pessoas e de vendas
movimento. "Não dão explicações instalado na Calçadão da no comércio do centro da cidade.
sobre o assunto que a gente vem Marechal. De acordo com ele, há O comerciante Daniel Cardoso
tratare demoramno atendimento", muito tempo não vendia tanto Nascimento, dono de uma

assegura a cliente. sor;vete num único dia. lanchonete do centro também se

O sorveteiro (sorvete de O artesão LuísAdolfo da Costa, disse satisfeito com o movimento.

máquina) Sidnei Webra .. 17 anos, que tem uma banca de bijouterias "Finalmente, uma boa segunda-
assegura que-vendeu 50% a mais

.
na Praça Ângelo Piazera confirma feira para os comerciantes do

do que em dias normais somente o bommovimento. Segundo ele, a centro", afirmou.

Nacional do Empresário Lojista discute perspectivas para o setor
- Empresários,

.estidores, gerentes e supervisores
t�os os segmentos da cadeia do
'�jo no Brasil são aguardados em

r8�.1nta Catarina durante o Fórum
Nacional do Empresário Lojista.
Promoção daCâmara de Dirigentes

I Lojistas de [oinville, o evento

ece nos dias 18e 19 de outubro,
>

o objetivo de atualizar

·;>�pnhecimentos e aumentar a

competitividade do setor, apresentar
,

"tos de sucesso e boas práticas
estão na área do varejo.

r', A programação vai discutir no

��no Juarez Machado e no

Centro de Convenções Alfredo
- Ba:lfer em cinco palestras - uma na

e r,

noite de abertura, dia 18, e quatro
no dia 19 - e quatro workshops
técnicos no dia 19 que ocuparão
salas diferentes, temas como

reestruturação e profissionalização
da gestão, gestão de pessoas no

varejo, como buscar e reter bons

profissionais, relação da indústria
com o varejo, avaliação de

oportunidades de negócios, escala
de vendas, gestão financeira,
inadimplência, vantagens e

desvantagens de shoppings centers
e lojas de rua, arquitetura e design
de lojas, perfil do consumidor, mix
de produtos, relacionamento com
o consumidor, sucessão familiar e
processo de governança,

tecnologia voltada para a gestão
do negócio e para o atendimento
ao cliente, m..rketing para varejo,
entre outros temas, reunirão

empresários e executivos lado-a
lado com alguns dos mais

importantes consultores e líderes
da indústria e do comércio

varejista, como Ana Maria Diniz
(Conselho de Administração do

.

Grupo Pão de Açúcar), Fernando
Lucena (presidente do Grupo
Friedman Brasil), Vicente Donini
(presidente do Grupo Marisol),
Cláudio Salfer (presidente da
rede de lojas Salfer) e Pedro Cruz
Lima (diretor da agência Young
&Rubicam).

• O Fórum Nacional do

Empresário lojista é uma

promoção da CDl de

Joinville, com organização
da Soluções e Merketing,
patrocínio do Badesc e

CNDl.

• O Fórum Nacional dará

oportunidades aos

participantes de
conhecerem experiências e

de terem acesso a

conteúdos mais científicos
focados nas novas

tecnologias de informação.

� SEMINÁRIO

Núcleo deQualidade
o Núcleo de Qualidade, com o objetivo
de promover entre as empresas do
Núcleo o intercâmbio e acesso às

informações, bem como potencializar
os esforços para capacitação constante

dos profissionais da área e aplicação de
boas práticas para a "Gestão -de

Qualidade'; promove o 3° Seminário
Interno da Qualidade, que acontece no

dia 13 deste mês, das 15 às 17 horas, no
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. A

palestra Gerenciamento da Rotina

(processos) será proferida pelo
engenheiro mecânico e chefe do setor

de planejamento da qualidade Marcos

Vinicius Passos Guimarães.

� GASTOS

Carro ficou mais caro
Os gastos que o motorista tem com produtos e

serviços para andar �manter o carro ficaram 0,6%
mais caros em agosto, conforme apurou a Agência
Autolnforme na pesquisa mensal mensal
denominado "Inflação do Carro': O estudo é um

levantamento dos preços dos produtos e serviços
que o motorista utiliza no dia-a-dia e o grande
vilão do aumento do mês passado foi o álcool,
que teve uma alta de 9,9%. A chegada do carro

flex, que usa álcool e gasolina, fez o consumo

do álcool aumentar e o preço também. A

gasolina, que tem peso maior na composição do

índice, também subiu, mas apenas 0,70%. O filtro
de ar e o filtro de combustível também subiram
acima de 9%, mas esse itens têm pouca
influência na ponderação final.

Nota Fiscal
A Câmara está analisando o projeto de lei
4033/04, do deputado Pompeo de Mattos,
que torna obrigatória a discriminação na

",.,nota fiscal dos impostos pagos por cada

• roduto, A medida dará aos consumidores
''à possibilidade de saber a carga tributária
incidente sobre os produtos que compra,

cujos altos preços costumam ser atribuídos
a produtores e empresários.Citando estudo
promovido pela Associação Comercial de
São Paulo em 2003, Pompeo de Mattos

afirma que o cidadão brasileiro chega a

pagar mais de 53% de tributos quando
adquire um produto ou bem. Uma casa

.

pular de R$ 45 mil, por exemplo, tem
rga de impostos de R$ 22.059, quase a

tade de seu valor.

CUB tem variação de 0,550/0
aumentando custo de construção

,\

FLORIANÓPOLIS - O valor do
CUB (Custo Unitário Básico)
médio habitacional em setembro
é de R$ 800,14, fruto da variação
média de 0,55% nos preços dos
insumos do setor apurada no mês

de agosto. A informação é do
Sindicato da Indústria da

Construção Civil da Grande

Florianópolis, entidade res

ponsável pelo cálculo do índice
em Santa Catarina, através do
monitoramento dos preços de

produtos e serviços nas principais
regiões do Estado.

De acordo com o diretor de
Economia e Estatística do
Sunduscon de Florianópolis,
Amílcar Lebarbenchon da
Silveira, apesar da relativa
normalidade dos preços da

construção, a expectativa

quanto aos reflexos de mais ulli
aumento nos preços do aço está
deixando o setor apreensivo
Somente neste ano o insumo tev;
aumento superior a 37%. E1n
agosto houve reajuste de 0,94%
no produto, mas novos aumento,
estão previstos para setembroe
devem se refletir no valor do
CUB do mês que vem.

As maiores altas apuradas em
agosto foram de dobradiça de ferro
de 7,62 x 6,35 cm e do tijolo de oito
furos 10x20x20 cm, com 13,75%e
12,50% respectivamente. 0,
materiais que tiveram as maiore,
variações negativas no período
foram o fio termoplástico área
1,5mmquadrado, com uma queda
de 5,56% no preço e a tinta PVA
látex, que baixou 4;21% no mê,
passado.

Preços subiram 0,55%, elevando o custo do metro quadrado

Alunos Maristas vivenciam
ato de cidadania

No final do Mês de agosto os alunos da 4a série do Colégio Marista São Luís
receberam uma visita muito especial: representantes da Pastoral da Criança.
O interesse em descobrir qual o objetivo da Pastoral surgiu nas aulas de história,
quando abordando o tema:"Sou político,sou cidadâo'ía coordenadora Soelil

Pereira, sugeriu aos alunos que fizessem "algo" significativo para beneficiar

"Alquérn.O desafio era vivenciar o ato,e não simplesmente saber o que é ser um
cidadão.
Reservaram partedo prêmio recebido durante a Festa Julina, porterem vendido
mais blocos de rifa, e decidiram beneficiar uma mãe que acabara de ter um bebê.
Uma equipe de dez alunos, com a ajuda da professora da turma, Marilise B.

Fernandes, foram até uma loja e organizaram uma linda cesta, repleta de objetos
que seria doada. para uma menininha que ainda não conheciam.
A 'coordenadora da Pastoral, Veralba Pereira, veio até o colégio e explicoupara
as crianças que o principal objetivo das voluntárias que trabalham no projeto é

.

preparar bem as futuras mamães e seus bebês para que tenham um

desenvolvimento adequado,
Neste mesmo dia os alunos conheceram a Gabriele Eduarda e sua mãe Daiane. l'

Elas vieram até a sala da 4a série acompanhadas pela equipe da Pastoral da Criança.
O encontro foi muito gratificante, pois as crianças aprenderam que repartir com
os outros aquilo que têm torna-os mais solidários e participantes da Missão
Marista que é formar bons cristãos e virtuosos cidadãos, destaca a professora da

turma Marilise B. Fernandes.

;rs·6tf1m_
concurso:595
01 - 02 - 25
43 - 50 - 54

2° Premio: 65.844'
:3° Premio: 40.715
4° Premio: 30.800
5° Premio: 20.385
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Comunidade de Centro Norte

ganha uma unidade de saúde
implantação, se no Rio Hern ou no
Bairro Tomaselli, mas de qualquer
forma ambas as comunidades serão
beneficiadas", declarou.

O prefeito Osvaldo [urk
comentou em seu discurso que a

unidade de saúde era uma

necessidade em função da
densidade demográfica. "Com a

implantação desta unidade,
desafogaremos o posto central, o
que possibilitamaior qualidade no
atendimento da população". Além
da Unidade de Saúde da Família,
no Centro Norte, o município
conta com um posto no centro e na

localidade de Schroeder I, ambos
com atendimento à saúde da
Família.

O vice-prefeitoOrlandoTecilla
destacou que através dos trabalhos dos

agentes comunitários de saúde foi

possível traçar um planejamento de
cada localidade e frisou a importância
das pessoas receberem os profissionais
da saúde, contribuindo paramelhoria
da qualidade de vida. "O programa
de saúde está chegando nos bairros e
chegará mais longe se os nossos

substitutos continuarem este

trabalho", frisou Tecilla. (CeliceGirardi)

SCHROEDER - A Unidade de

Saúde da f::nnília Centro Norte foi

entregue sábado à comunidade. A

b que custou R$ 200 mil, foi
ora,

com recursos do município,paga
no valor de R$ 20mil, e o restante

quitado pelo governo estadual.

Com 182 metros quadrados, a

idade atenderá cerca de 3,8 mil
)un

d
pessoas das localidades e

Bracinho, Braço do Sul e Centro

Norte.
A secretária de Saúde, Aline

Mainardi, informou que estarão à

disposição da comunidade as

especialidades de clínica geral - em

tempO integral -, ginecologista e

pediatria - uma vez por semana -

além da realização de

atendimentos de injeções, testes do

pezinho e curativos. "Estaremos

com trêsmédicos, uma enfermeira,
um auxiliar de enfermagem e seis

Agentes Comunitários de Saúde".

E adiantou que dentro de 40 dias o

município assinará um convênio no

valor de R$ 51,8 mil, com o

Ministério da Saúde para a

construção de mais uma unidade

de saúde."Estamos definindo a

localidade onde acontecerá a

Autoridades fizeram a entrega oficial da obra no sábado

GERAL

PREVENÇAO

Microrregião atinge meta da

Campanha de Vacinação·
CAROLINA TOMASELLI

... Imunização
ultrapassou a

meta de 95% do
Ministério da Saúde

}ARAGDÁ DO SUL - Todos os

municípios da microrregião
atingiram a meta doMinistério da
Saúde de vacinar 95% das crianças
'contra a paralisia infantil e o

sarampo.ACampanhaNacional de
Vacinação nas cinco cidades
iniciou 16 de agosto e encerrou na

última sexta-feira.
De acordo com a Secretaria de

Saúde, em Corupá foram
imunizadas 95% dascnanças com
a tríplice virai, que previne do

sarampo, rubéola e caxumba. A
vacina da poliomielite chegou a

100%, atingindo mais de 947
crianças.

Em Guaramirim foram
vacinados 2410 menores de cinco
anos, com 103,12% de cobertura e

ultrapassando a meta de 2337. Já
contra

.

o sarampo, foram
imunizadas 1936 crianças de um a

quatro anos, o que representa

A campanha, prolongada na microrregião, superou a meta das secretarias

97,58% da meta. O secretário de

Saúde, Luiz Carlos Pereira,
considerou satisfatório os resultados,
que atribui ao trabalho
desenvolvido pela equipe de saúde

e pela conscientização dos pais. ':A_
população soube usar o benefício,
prevenindo doenças, para que as

futuras gerações estejam
tranqüilas", comenta. ..tr .

AmAM
Massaranduba alcançou-roo%

das crianças, com 943 v��was
imunizadas contra a paralisia h'iffih'fil
e 767 receberam a tríplice vip�. 9

Ameta de aplicar ?21 d91rlc!;l
100% das crianças foi ultrapassa�
pela Secretaria de saúifirlie
Schroeder, que imunizou 934
menores de cinco anos c0J\l{ra a

paralisia infantil, atingindo lodr�g�p
de abrangência. A vacina tJW#fY
virai foi aplicada em 744 crÍft��,
que representa 98,02% do t��-J.?r

JaraguádoSul vacinou �,1,q'6ó
(da totalidade de 9721 cria�à.p
município. Menores de umB�2
foram imunizados 194?n:')fll:3l
107,10%. Entre 1 e 4 anos,'15�ftlJl
7532 crianças, que repr'rrFl?:p
95,28%.O diretor de epidem!&J.Bw,
Sebastiãó Rezende, salientaAA�8s
quatro casos de reação aléfftl�ft}t
vacina registrados no ���8r
repercutiram de forma newtlli�,
prej udicando a ades&?fI1i'f
rampanha. Além do receio d� pais,
Rezende também acredita,(�p
tempo prolongado da camIlftilB-fll
o reforço da tríplice; que é inj�\\Yt;l,
dificultaram os trabalhos. "MtrrmP
assim, o resultado foi satisfat<?JJi9t.fts

.

crianças estão protegidas F,s:lB-f,lja
,

essa.s doenças", finali��:" ; �� Gf;JOn

IBJBX:')

Dia da Alfabetização da ONU 3° "Criança em Dança"" ter��j��
será comemorado quarta-feira 20 apresentações no sábadó";

FLORIANÓPOLIS - Na próxima
quarta-feira será comemorado o

Dia Internacional da Al

fabetização, instituído pela ONU
(Organização das Nações
Unidas), em 2003, e que tem corno

objetivo elevar as taxas de

alfabetização até 2015. Em Santa

Catarina, mais de 20mil jovens e

adultos começam a freqüentar
uma das classes do Programa Santa
Catarina Alfabetizada, seguindo a

política do governo federal.Ameta '

para este ano no Estado é

alfabetizar 25 mil jovens e adultos.
Dados do IBGE (Instituto

Brasileiro de Geografia e

Estatística) constatam que dos seis

em

Konell: "Queremos mostrar que as crianças são verdadeiros ,ai �ris"
Il(J:'),)

SCHROEDER - O terceiro classificar para a fasib).!m1-
"Criança em Dança", que crorregional do Festim_de
acontece no próximo sábado, Dança "Mário de Andrade",
terá 20 apresentações de alunos que acontece dia 26

no�Jlla
o

da educação infantil ao ensino alternativo do Complexo E�po -

fundamental. O concurso, tivo Municipal. ...
promovido pela Secretaria de

) A
Educação, será realizado no

Ginásio de Esportes Alfredo
Pasold a partir das 18h30.

O secretário de Educação,
Harildo Konell, explica que o

evento não foi dividido por

categorias, já que a intenção não

é promover a competição entre
os inscritos. "O objetivo é cada
vez mais socializar os trabalhos
artístico-culturais e levá-los ao

conhecimento da população,
criando urna aproximação entre

escola e comunidade", �firma.
Todos os participantes

receberão troféu e lembrança e

dois ou três �e1es vão se

milhões de catarinenses acima de
15 anos, 5% ainda não tem

nenhuma escolaridade. Mesmo
assim, Santa Catarina é o segundo
Estado mais alfabetizado do Brasil.
O município catarinense de São

João do Sul ocupa o primeiro lugar
no ranking nacional.

De acordo com a ONU,
atualmente hámais de 860milhões
de adultos analfabetos em todo o

mundo, dos quais dois terços são

mulheres. "Embora o desafio seja
maior nos países em de

senvolvimento, nenhuma so:
ciedade no mundo pode afirmar

que o analfabetismo foi totalmente
erradicado. Muitos países
desenvolvidos apresentam níveis

de alfabetização reduzidos, mas

preocupantes", afirmao secretário
geral da ONU, Kofi Annan, em
seu discurso publicado no site do
Centro de Informação das Nações
Unidas em Portugal.

O secretário Estadual da

Educação, Jacó Anderle, ressalta
que para que o Santa Catarina
Alfabetizada traga bons resultados
é fundamental a participação da
sociedade civil, que deve levar a

um dos 26 Centros de Educação
de Jovens e Adultos ou para urna

das escolas da rede pública, pessoas
que não tiveram acesso à
escolaridade. Na maioria das
u�idades escolares as aulas já
iniciaram, computando em todo o

Estado mais de 20mil inscritos. O

prazo para inscrições, no entanto,
só termina no dia 16, tanto para
alunos corno para professores
alfabetízadores,

'/..I

:01>
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Unicef quer incluir 8 milhões
de 'crianças na educação3flGYA

'."".�Mário Volpi,
:1;frCial de Projetos
"';da entidade, esteve
:

ssábado na cidade

<\ . JARAGUÁ DO SUL - A
';'inclusão de cerca de oito milhões
'de adolescentes às escolas é a

� l�eta do Unicef (Fundo das
· 'Nações Unidas para a Infância),
'!'i?ara os próximos meses. Dos 21

"milhões de adolescentes entre

<1:'2,e 18 anos no Brasil, pouco,

,

· ;mais'de um terço estão entre os

',�le baixa escolaridade, - com
·

qtratro anos a menos de estudo
do que deveriam ter - e baixa

renda, com menos de meio

.;;asw!1:vto mínimo. A informação é

('qdb oficial de Projetos na Unicef,
r)jlNf1r,io Volpi, que esteve na

j)i:&tufaide no último final de
.'BseIÀana.
'U1i:. dV,olpi criou em 1985 o

;) slv,Ü:lvimento Nacional de
-'.'Me�inos de Rua'e desde 1999
!élt'tá,h;:alha pela Unicef em

Brasília, desenvolvendo

'-propostas sociais. Na opinião"

DIVULGAÇAO

Volpi: UÉ preciso garantir proteção social aos adolescentes do Brasil"

dele, que coordena o Programa
de Cidadania de Adolescentes,
o fato de ter 96,5% de crianças
nas escolas, não significa que
elas estejam freqüentando as

aulas ou que a escolaridade seja
suficiente para enfrentar o

mercado" de" rrabàlho, "A

'.,

"!Q:pixa instala segunda agência
r;'rllancária no centro da cidade
OI:::GfUU
cei) Iro

(lj: rrlov

ctSAR JUNKES

Nova agência passará a atender o público em fevereiro de 2005

JARAGUÁ DO SUL - A Caixa é necessária em função do
Econômica Federal vai instalar crescimento da população e do
uma segunda agência no Centro volume de negócios. No
da cidade, na Rua Marechal município, são cerca 25 mil

·

I

Deodoro da Fonseca, no terreno clientes e movimentação es-

· ot;lde funcionava o supermercado timada de 90 mil transações
Vitória. A previsão para início do bancárias por mês, entre

ª-tendimento é fevereiro de 2005. pagamentos, recebimentos,
___Q_gerente geral da Caixa, saques e consultas e destinação

Adriano Preisler, informou' que de benefícios sociais como bolsa-
será erguido um prédio de 700 família, bolsa-escola, bolsa-
metros quadrados para abrigar alimentação, agente jovem,
mais 20 funcionários, somando auxílio aluno, cartão alimentação
aos 40 que atendem na agência

. (Fome Zero) e auxílio gás,
da Rua Expedicionário Gu- Aberta na cidade em

mercindo da Silva. dezembro de 1955, a agência é a

Na avaliação de Preisler, a terceira maior em volume de
nova agência irá desafogar o captação de negócios do Estado,
atendimento. Segundo ele, a depois de J oinville e Flo-
instalação de uma nova agência rianópolis.,I

implantação do exame de

proficiência nas quartas e oitavas
séries revela o quão fraca está a

qualidade da educação", frisou.
O oficial criticou os modelos

implantados pelos governos, "que
não qualificou os professores, não
perm:itindo aosalurios terem

,.

aulas atrativas e desafiadoras",

Segundo ele, a problemática
reflete nos índices de desistência
e repetência. "Acaba-se por
criar um conjunto de alunos

que ficam defasados. E a figura
mais típica é o adolescente com

15 anos, que parou na quarta
série.

O Unicef discute com o

MEC - Ministério da Educação
- uma proposta para resgatar este

público, que segundo Volpi, se

não ajudados serão pais das

crianças abandonadas, que

passarão fome e que hoje estão

fora da rede de proteção social.
"Estamos discutindo com o

governo federal investimentos

para que as escolas desenvolvam

estratégias par� trazei estes

alunos de volta à sala de aula,
mas com medidas didáticas
corretas e coerentes para a

idade", informou.
PROJETO - Outro projeto

é a instalação do Programa de

Redução de HIV de mãe para
filho. Dados do Unicefmostram

que apenas 51% dos testes de
HIV são realizados nas gestantes,
em funçãó do acesso e ida 'C:liltura
Inédita errí alguns lLigãfês�"-""

Consegs conhecem trabalho da

GuardaComunitáriaMunicipal
JARAGUÁ00 SUL-o Secretário

de SegurançaUrbana de São Paulo,
Benedito Domingos Mariano, se

reuniu, no sábado, com os

coordenadores dos Consegs
<'

(Conselho de Segurança) falando
sobre a atuação da Guarda
Comunitária Municipal. Mariano
relatou como a experiência, que já
tem quase 18 anos, reduziu em até

27% as ocorrências de furto e 30% de
roubo no centro da cidade, parques e
praças de São Paulo.

Nos últimos dois anos aGCM de
São Paulo passoupor reestruturaçâo,
conquistando benefícios como Plano
deCargos e Salários, Seguro deVida
e a conquista junto ao Governo
Federal e o BID (Banco
Interamericano de Desen

volvimento) de coletes leves à prova
de bala e viaturas adequadas para o
trabalho preventivo de segurança.
"Na prática isso garantiu nas escolas a
dirninuição principalmente do tráfico
de drogas, furto e roubo".

Segundo o secretário, a

implantação da GCM depende da
Prefeitura e da Câmara de
Vereadores. E enfatizou que para
acontecer de forma efetiva é preciso
aliar à ação da guarda com ações
sociais, como área de lazer, cultura,
convivência, o que ajuda no combate
a violência. "Se a guarda atuar bem
no seu propósito estará liberando a

polícia estadual para fazer outras

atividades", defende. Atualmente
440 cidades do país têmGCM, sendo
12 nas capitais. Somente em São
Paulo 180 cidades fazem uso da

guarda.
Mariano criticou a ação de

I

guardas municipais que atuam no

trânsito efetuando multas o que só

vem gerar antipatia da população.
"Hoje existem os radares e lombadas
eletrônicas que multam. O guarda
tem que estar no trânsito auxiliando
a comunidade, para que eles se sintam
seguros de ter um agentemunicipal
próximo e não receio por ele ter um
bloco demultas", dispara.

O Coordenador do Conseg do
bairro Santo Antônio, José
Romário Machado, acredita que
a implantação de uma guarda
municipal poderia melhorar a

segurança da comunidade que
sofre com furtos, arrombamentos
e brigas. Machado critica a falta
de apoio da Prefeitura para

realização de programas que

possam inibir a violência no bairro.
"Creio que a implantação da

guarda traria mais tranqüilidade
nas escolas e mesmo nas ruas",
comenta.

FATOS

• Atualmente 440 cidades

do país têm Guarda
Comunitária Municipal,
sendo 12 nas capitais.
Somente em São Paulo,
180 cidades fazem uso da

guarda.

• A experiência, que já tem

quase 18 anos, reduziu em

até 27% as ocorrências de

furto e 30% de roubo no

centro da cidade, parques
e praças de São Paulo.

CP NOTAS
� PREOCUPAÇÃO
Un,icef quer teste de HIV em gestantes
o oficial de Projetos do Unicef (Fundo das Nações Unidas para
Infância), Mário Volpi informou que a entidade vai solicitar ao
governo federal a compra de "kits de testagens de HIV" para
gestantes, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.

Segundo ele, as duas regiões registram os maiores índices de
gravidez em adolescentes."Enquanto que a fecundidade da mulher
brasileira decresceu nas últimas décadas - deA,5 para os atuais
1,6% -, a única faixa etária onde a taxa cresce é na adolescência,
entre 15 e 19 anos, o que gera uma preocupação muito grande';
explica, apontando outra preocupação do órgão para a gravidez
precoce.

�COMPETIÇÃO
Jangada vence Desafio Univali em Jaraguá do Sul
Encerrou na sexta-feira, dia 3, a etapa Jaraguá do Sul do Desafio
Univali. A equipe vencedora foi a do Instituto de Educação
Jangada, que garantiu vaga para a semifinal da competição, a

ser realizada no dia 6 de novembro, em Itajaí.A escola se junta
ao Curso e Colégio Energia, de Itajaí, e ao Conjunto Educacional
Dr. Blumenau, de Pomerode. Durante toda semana, as três
equipes - duas de Jaraguá do Sul e uma de Sch r o e ds- .

estiveram envolvidas na realização de oito provas que
enfocaram o resgate das tradições culturais da região, bem
como evidenciaram os conceitos de responsabilidade social e

cidadania por meio de pequenas reformas em entidades
beneficentes e doações de alimentos. A Próxima etapa do
Desafio Univali vai acontecer entre os dias 13 e 17 deste mês
em Biguaçu. As inscrições já estão abertas e podem ser

realizadas até dia 10. Dessa etapa podem participar escolas
públicas e privadas dos municípios de Biguaçu, Governador
Cel so Ramos, Antonio Carlos, São Pedro de Alcântara e

Angelina. Mais informações no 341-7851.

� INFORMAÇÃO
Correios e empresas
A agencia dos Correios da Barra do Rio Molha realiza nej'iiiil'9
de setembro, um encontro no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul, na sala da Indústria do Vestuário, com intuito de diminuir
as dú",iéfa'sn�s,;eryiçq�'Bostais, encurtar distância profis�,ional
'e,�(),�J.�r�����!ràrr0�m�léadô de trabalho com mais hum,a�!-s,'1\1�
e' éfarez'à': â encontro acontece a partir das 19 horas. Após será

servido um coquetel. Haverá também sorteio de brindes e

entrega de catálogos demonstrativos dos serviços postais. Mais
informações no fone 370-7275 ou acfmolha@netuno.com.br

�CAFÉ CULTURAL � {,

3aEdiçãodoCaféColonialnoRestauranteArmalwee
o Museu Parque Malwee e o Regenwalde Tanzgruppe, da
Armalwee, promovem no dia 12 a partir das 15 horas O Café
Colonial. Os cartões custam R$ 6,00. doze grupos folclóricos
foram convidados para apresentações de canto, dança, teatro
e circo de pulgas. Mais informações pelo fone 376-0114,'com
Evelin.

PÓS-GRADUAÇÃO
LATOSENSU

C,CQI: FQculdQde JQngQdQ
Jarqguá do Sul - se

'

(47) 9137-1305
www.ibpex.com.br

Falecimentos
Faleceu às 5:35 de 4/9 o senhor Dante Marcarini.com idade de82
anos.O sepultamento foi realizado noCemitério deGuaramirim.

Faleceu às 17:30de5/9 a senhora Madalena MankeMalinski.com
idade de 54 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitérlo Rio

Branco.
Faleceuàs8:00deontem osenhorAntônio Ribeiro de Souza,com
idade de 51 anos.O sepultamento será realizado no Cemit�rio Muni-
cipal São Serrito.

'

Faleceuàs9:45 deontem osenhorGuilherme Hoeft.com idadede
25 anos. O sepultamento será r�alizado no Cemitério Nereu RamoS.

(\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTIVAS I�--,------,
�DESEMBARQUE
Seleção sai pela porta dos fundos "

ürn A Seleção Brasileira chegou a Berlim na tarde de ontem
Berl

- '

sando emoção e desapontamento em seus torcedores. Cansado
. �au ois da viagem iniciada logo após a vitória contra a Bolívia, no

M:umbi, o time de Parreira deixou de verde perto a animada recepção
o esperava na porta do aeroporto alemão."Estamos esperando

quesos ídolos aqui por mais de duas horas, mas eles saíram pela porta
��StráS; reclamou a carioca Zélia Lehmann, de 42 anos, casada com

lemão que conheceu no Brasil e que mora em Berlim há 1 f anos.

�EU queria ter visto o Ronaldinho" choramingava seu filho Caio, de

doi",anos de idade. A cena se repetiria diante do luxuoso hotel Ritz

Car.n quando alguns felizardos ainda conseguiram bater os olhos

nos seus ídolos. E foi só. Nada, porém, que afaste a torcida da colônia

brasileira das arquibancadas no amistoso de quarta-feira contra a,

seleção alemã."Eles vão querer tirar a forra da Copa 'do Mundo, mas

nós vamos estar lá dando a maior força';dizia Sandra Utz, de 40 anos

bertr cuidados; dançarina de profissão e auto-declarada "negra e

Flan'iengo de coração':

�CATARINENSE
Juventus vence e é líder
Em uma partida em que o Juventus fez a sua melhor apresentação
neste segundo turno, o Moleque Travesso derrotou o Brusque em

plenoA)J9usto Bauer pelo placar de 2xO. Os gols foram marcados

pelo meia Giovane Fleck e o atacante Gringo. Giovane Fleck foi

considerado omelhor jogador em campo, fez belas jogadas e quando
substituído, por causa do cansaço recebeu aplausos dos torcedores
adversários. Com o resultado o Juventus lidera o campeonato ao

lado do Concórdia e nesta quarta-feira, às 20h30, jogará no João

Marcatto contra o Figueirense B.

Um buraco com cerca de 2,5 por 1,5 metros fazendo
aniversário na rodovia que, liga Jaraguá do Sul a

Guaramirim, via Ilha da Figueira. As queixas são muitas.já
que não há outra opção, mas insuficientes para sensibilizar
a Prefeitura de Guaramirim, responsável pela manutenção
da estrada.
Além do buraco, a rodovia não possui acostamento,
fazendo com que os veículos passem muito próximos à

pista contrária. Um risco à população e prejuízo ao bolso!

� c�q,�a:r1:�te
Paraficar de bem com a vida!

� BODYBALANCE

� BODY COMBAT

�BODY JAM
�'BODYPUMP
� GINASTlCA LOCALIZADA

� MUSCULAÇÃO
III NATAÇÃO ADULrO E INFANTIL

IIPOWERPOOL
� HIDROGINÁSTICA

"\fLEXIBILIDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

�$EGUNDA À SEXTA, DAS 7H ÀS 24H, SEM FECHAR AO MÉIO�DIA

GERAL/ESPORTE

FESTA

13° Enc�ntro de MotociclistaJ
reuniu mais de 1 ,5 mil adeptos

i' '.,

ALEXANDRE BaGO

CELlCE GIRARDI

� Tempo chuvoso.',
atrapalhou, mas não.

"

diminuiu.a animaçâo.'
dos partlçlpantes ;;;<>:�'l "

:'.' �"."�. �"/'''"_{ .: �

'.:/,-�.'

: JARAÓlJÁ 00'su. - Maiú1e 10 "

mil pessoas {X\SS�p,elóPílf,*,��
Eventos nc.ânal dêse1tl�:p.�f:,
conferir O ,fi3Q Ericoht,��'Q,ps ';:,
Motociclistas promovido Pera CIlJbe

.

Morogiro. l>1otós';,de difer�tes.
tám.anhosepot�de��)1i.
RuaWaltérMarqlJaidtqu�seto.m.ób
área livre paracírculação�as�
prática de' manobras Y�riiQàS:.
Atrações tC0!Eú. !�weeli�g.�,
(malabarismos com motos) \;;Qm ,,�
grupo36CP,�w��0,'�st# ,���!c(e-uwee1ing" foi uma das atrações do encontro de motociclistas

'P ob
Boyse showdeCarlaeYagoSclW�, ,J:�ô grande .quanto nos anos que participou do primeiro encontro para São Paulo. bn sr
os mais jovens pik>�s dema� ; :�illJ�ióres", informou Maba, demotos que aconteceuemJaraguá OmotcciclistajoséMelodebarros,
nidicais .do Br��iI púdera��f s� acresÇentandoqueo eventocontinua do Sul, em 1993, quando retomava veio pela primeira vez com urogrilpo
conferidos.

'.

"
'

"
\'!'; _; : �dQesperadopórmuitos em furlção daArgentina.Munnik que se define de 35 amigos deSorocaba, SãeJ?Mlo .

. SegundoMiroMaba.mémbrodo da sua tradição, já que o clube umaventureiro, jápercorreu 41 países Segundo ele, nem a chuva.impediu
Motogiro onúrnercde particípanres ;Morogiro foi o pioneiro no país na pilotando a BMW GS 1000cc. que viajasse durante oitolll,i\(!}tlas,
este ano pão foi süperior'ao do-ano realízação deste tipo de evento. "Conheci o pessoal do Moto Giro, percorrendomais demil quílêmetros
passado em função :d�ma(l,�mjq:, ' ,t\ cidade recebeu raotociclistas participeidoprimeiro encontro, ehoje para participar. do encontro;/(Bs,tj)3. é
Cerca de 1,5milmotociclistas 'ik�ô 'd;'"t�das

.

as partes do Brasil e do reencontreimuitos amigos", comenta uma festamuito bacana, a g�l}teífaz,

motoclubes do país estiveram' em " :.txt�riot. Como o comerciante o africano que há duas semanas amigos, alémda própria viag�m�"'1Je é
[araguá do Sul. "M�aaUim��fci' • 1ún��noAntonMurihik,de38anos mudou-se da Botsuana, na África umacurtição",declarou. í2f,'lfI

,Malweé'�yêAêé Artj_o',Futsal e assume a liderança isolada
�: .,

."
<

,
� _.' :'" \'� .... ,

.' '. <1.:,
ALEXA ORE BaGO . .

]A.RAGUÁ:,)DO SUL,.,- .C�':a competição ao lado de AtbStJ;lia,
,

vitÓria de 4 x 2.sàlJréaAnjO<F��l; República Tcheca e Tailând'á)
no úitiínó,.sábadb a: :M«liiú Oprimeiro confronto dqelepco
terminou otUIDO da'segundà:fase nacional será diante da A�f�lia

',. doC�pep1,:latoE$�ual c!.e;�rwf}l, ,,' no dia 22 de novembro, noGinásio
. da'J5ivisão Espoci;t em Rri��o ; 'NTU, na cidade de Tàipei. Dois 'as

Iugar-no Grupo C;':Com bs:hO�e depois, a seleção brasileira volta ao

pontos na tabela, o time jaraguaense mesmo ginásio para enfrenta a

deu um grande passo para a Tailândia. A partida contr a

classificação para,a próxima fase.
<

República Tcheca está marcJda
Com� a Malwee precis�\Tà da para o dia 26, no Ginásio LNK, ina

vitória paraconseguíra lidetança;o cidade de Tao Yan. Os outtos
time foi pra cima li.' saiu na frente grupos do mundial são: A - Chjna
com Leco.queaínda rnarcournals Taipei, Egito ou Moçambique,
doisgolspar�Q:tin;teJru-aguae�e.Q Espanha e Ucrânia; C - Itáha,
outro golfoidé'Xahd� eJúlio e),';pxa Estados Unidos, Japão e Parag�ai;
(contra) ci�����:para��pe e D - Irã, Portugal, Cubj e

deCriciúma.Ooutro jogo da�líaV:e, IItt�l�ee dá importante passo para a classificação após vitória de sábad Argentina, (JPl ientre SãoLóúrenço dó Óe*,� 'Jqin,vÚle joga em casa contra o na China, a Seleção Brasileira de
Ünoésc, será nesta q�rta-feirá:'. t5 Pal�itos, As quatro equipes se Futsal conheceu os seus adversários
returno �o�ça>�á&.dQ,' Dr14�:.á '

: enfrentam em turno
-

e returno, na primeira fase do Mundial da
Malwee enfrentao 'S�o'Lôu.ten� . ondeos'doís piores colocados caem modalidade, que será disputado
féra de casa ;UnOesc pega ié�jo .para a'primeira Divisão. entre os dias 21 de novembro e 05

FutsalemSãoMigue.rdoOes�, " MUNDIAL DE FUTSAL - de dezembro no mesmo país. O
-

" .' Naoutrachavedqcoinpe�p; Neste domingo, em sorteio realizado Brasil está no grupo B da
a Univali gar'anti� a lidér:1nça1la
dtave ao den6râf üQ;legu3J'®f:5 � .' .'," " ,

2, corri gél; � Chico (2); fÓriíol', ; 'Aril i9os da
Feio e Val�nç<i. AÍvinho e ;�ia .'

I 'f
' ..., ,

Ú�,er�m,os gols'4;� eQúip�\4�
�'

[1, ormaçao
HorianópolisJ' , ,<t,: J'

...

Asqua'tt?,equ��sque'fié��t? �"Labcratcr-ío .

��pDs�çõésnaprun�aSI:;, ','� Lenzt
começam; apartirdi sábado,'a lüj:ár ,

.

de Análises Clinicas Lida.

co�tra O rebaixamé�to. b time d�
,

.

'
'

Videira rece� a UJ;10e'sclJoa��l)�,� . ,,'C: 371 6524

:,:.

371 2322
.�.,.:.. �·. .'t.: ... :.:�" ....

�
.. _ ... �--,.:'

� ....

I" ;(;. �'C_'
••
,-' ';. ....,;.
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ESPORTES

ESCOLARES

Jogos da Semana da Pátria
envolveu 1,5 mil alunos de JS
JULlMAR PIVATTO

...Competição
terminou no sábado
e foi vencida pelo
Colégio Evangélico

}ARAGUÁ DO SUL - Uma
cerimônia na manhã de sábado
marcou o encerramento dos Jogos
Escolares da.Semana da Pátria. A

competição envolveu 1.532 alunos,
entre dez e 14 anos, de 33 escolas
do município. O Colégio
Evangélico Jaraguá, com 110

pontos, foi o campeão geral da
competição. Em segundo lugar
ficou o ColégioDivina Providência
(91 pontos), seguido do São Luís

(61) e da Escola Jonas Alves de
Souza (42).

"Podemos dizer que o resultado
foi uma surpresa esperada, pois nos
dois últimos anos o Colégio Divina
Providência tinha ficado com o

. título e, neste ano, o Colégio
Evangélico começou a despontar
no primeiro dia de competição",
informou Samuel Lopes, um dos
coordenadores do evento. A

inscrição também contava na

pontuação geral, e o colégio.
campeão só não participou no

Final do Basquete feminino, vencida pelo Colégio São Luís, aconteceu-antes da cerimônia de entrega

Handebol feminino.
O coordenador de esportes do

Colégio Evangélico, Augustinho
Ferrari, disse que a escola se

preparou bastante para a

competição, considerada a mais

importante do calendário do

município. "Faz três anos que
estamos disputando o título ponto
a ponto com o Divina Providência.
Para essa' edição, houve um

envolvimento de professores e

TERÇA-FEIRA,7 de setembro de 2004
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atletas e conseguimos trazer o título
para a nossa escola'lressaltou. A

equipe campeã ficou com o troféu
"Geraldo Werninghaus", que é

oferecido pela família do ex

prefeito.

Pelé pede apoio para a candidatura do Brasil
PILANESBERG - o ex-jogador

Pelé - que integra uma comitiva

de empresários brasileiros em

busca de novos mercados na

África do Sul - foi direto ao

. assunto, na entrevista coletiva

que concedeu na noite deste

domingo. ''Apoiei a África do Sul
a conquistar a Copa de 2010 e,

em contrapartida, quero pedir o
�ciodaÁ&ica�S�p�a�e
a Copa de 2014 seja realizada no
Brasil", disse Pelé, na entrevista
concedida no Royal Bafokeng
Sports Palace Stadium, onde
serão realizados alguns dos jogos
da Copa de 2010.

Para alívio de Pelé, a diretora
do Conselho Executivo da
Província ,de NorthWest, Nikiwe
Num, garantiu o apoio. "Vamos
apoiar o Brasil. O Pelé nos ajudou

muito a conquistar a Copa de
2010 e terá, com certeza, nossa

ajuda para que o Brasil consiga
sediar a Copa de 2014", disse ela',
que teve a adesão do ex-jogador
J01110 Sono, que jogou ao lado de
Pelé no Cosmos.

.

"O Pelé foi fundamental para
conquistarmos o direito de ser a

.

sede da Copa do Mundo de 2010
e o Brasil pode certamente

contar com nosso apoio para

Copa de 2014"., acrescentou

Sono. Pelé lembrou que para o

Brasil conseguir sediar a Copa de

2014, será muito importante o

apoio da iniciativa privada para

construção de estádios. "Passei
ao Ministro Furlan a idéia do
BNDES ajudar a financiar os

clubes para construírem

estádios", disse.

• No México e na Suíça
empresas compraram os

camarotes e o capital
levantado foi empregado na

construção dos estádios.
• Pelé sugeriu que o Brasil

use os mesmos métodos
desses países.

ACOMPANHE
O PIlOTO ,

�-,-I BOLETIM DO ESPO'RTE 1,-------.
� DECISÃO

Vitória disputa final
da Copa 500 Anos
A Copa 500 anos de São Francisco do Sul, terá
sua grande final hoje na cidade de São

Francisco do Sul, entre as equipes da SR Vitória

(Jaraguá do Sul) e América (Joinville). Em

reunião realizada no último dia 02, na sede
do América Futebol Clube, entre os

Presidentes das Ligas de Joinville, São

Francisco .do Sul, Jaraguá do Sul e os

representantes dos clubes, definiu-se por fim
realizar a grande final da Copa 500 anos de
São Francisco do Sul, depois de alguns meses

de entraves jurídicos entre SR Vitória e o 25
de Agosto, que deu ganho de causa à equipe
Jaraguaense.

� FIGUEIRENSE

Empate não
foi O suflciente
O empate em 1 x 1 que obteve sábado no estádio

Beira-Rio, em Porto 'Alegre, contra o

Internacional, não foi o suficiente para o

Figueirense continuar nas disputas da Copa Sul

Americana. No tempo normal de jogo, Danilo
fez para o Internacional, aos 9 minutos do

segundo tempo e Cléber empatou para o

Hquelrense. aos 45. Como no primeiro jogo
também houve empate (O x O) adecisão da vaga
foi nas penalidades máximas onde o time

gaúcho venceu por 4 a 2. O próximo
compromisso do Figueirense será quarta-feira,
no estádio Anacleto Campanela, em São Caetano

do Sul, contra o São Caetano.
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f> Associados ACOMAC oferecem financiamentos pela Caixa Econômica

��1�r���m;a"té 60 vezes com juros de 0,5% ao mes: ";
f>:pelo Banco Bradesco em 24 vezes com Juros a partir de 1,99% ao mês; i
�=", ""-� ,

, I)j;'

I> flnandadora Losango com cheque em 12 vezes e carnês em 15 vezes
,.,..,,-�, ';�/, • at �

ACOMAC:
união e' credibilidade
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 um 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 como 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

consumidor voltasse a investir em

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 Bonatti,
já que o proprietário não precisa dispor de
financiamento próprio, podendo credenciar,

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, Pomerode, Rio Negrinho,
São Bento dó 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
geovana@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.

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

absorvem todo o excesso do sal.

Pincel para untar

Além de ser meio anti-higiênico, também
há quem não goste de usar os dedos para

untar fôrmas.O jeito então é ter um pincel
especialmente para este fim. Quanto mais

largo o pincel,melhor.

B,m frio

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

também deve ser resfriada a vasilha da

batedeira.

Adubo para as plantas
Para se obter um excelente adubos para as

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

no terreno.

FIGUEIRA Micar BONATTI ,� BonalliMATERIAIS DE �ONSTRUÇÃO BARRA L��EG
MAT. DE CONSTRUÇÃO :2uatifr.cada e#(.��

Comércio de Materiais

310-4508
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Construção Ltda. ARTE LAJE

310-4991 79-1°60 .216-2000 275-3462
Nosso negócio é concreto

(47) 370-7294 312-1011
Rua 11 de novembro, 3567 R: Exp. Antonio Carlos ferreira, 850,

Rua JoS1Í Theodoro Ribeiro, 2193· SI 02 Centro· Massaranduba Rua Feliciano 801101101.1110-11. do Rio Cerro Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro Rua João Franzner, 153 - São Luiz sala 01 - Nova Brasília - Jaraguã do Sul

IlJMIJZA.�
MilalAI. " �Ollfb,ÁO

Fone/Fax
371-4139

Do fundamento ao acabamento
de sua obra

Tel. 47, 376-2929

Rua: João Planincheck, 1832 -

Nova Brasília - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ADUA VERDE = vend�,99,

nlv nova R$11Q,00Q,QQ,
íI': '371 ,2357 CR�CI 8054

AGUA VERDE = vondo,ge
oua d� alvenaria em

construção com 106m!,R$
eO,ooO,OQ,fr:371,2357 =

CR�OI 4938

ALUDA-SE = quarto
moblllOdo, '" COi" 11m

água, IUi o gás, pI rapai, R$
100,OO,fr: 370,S6S6

AMIZADE = vonde,s9 em
em alvonarla el 130m', 03
quartos,RS 45,OOO,00,Tr:
371 ,2357 CR�C14938

BLUMENAU = vondo,s9 ou

trooa,u' por eou em

JaFaQuá, alv" oI 3 qt09, 1

sulto, domais depend,Tr:
9983-1925

CENTRO· vence-se,
mm!, R$ 200,000,00,
Aooltn Imóvol menor valor, fr:
370.6624, mOI 8844

ESTRADA NOVA = vonde-se,'
, ao lado posto de saúde, casa
mista, cl 3 quartos,R$
55,000,00 = negocláveLTr:
371-2357 - CRF,C14936

GRAVATA - vende-se ou

IrÕca·se por casa em laraguá,
praia, alv, 3 qtos, garagem,
churrasquelra,Tr: 9983·
1925

JARAClUÂ ESQUERDI'I -

Condomlnlo Flamboyant,
sobmdo el�26ml em terreno
cl 600m!, em eonstru,ção,
R$ 1 �O,OOO,OO,Tr:m·
2357 - CREOI 4936

JOINVILLE· vendo,so, nlv"
toda mumdfi, Qara�om p/2
caffoo,R$ 25,000,000+
llnnne,fr: 216, 3BSe

PROCURA·SE - cm pI
temporada Enmda, Mola
Praia, Piçarras, de 26/1 V04
à 08/01/05,fr: 371·8153 ou

9122,6233,

VENDE-SE = el 400m', 2
salas, 4 qt09, 4 bwc, 2 COl,
garagem, !Ire!! de serviço,
energia trlláslca, terreno cl
105,OOOm', 6 lagoas,
cachoeira, Tr: 370·7481 â
noite,

VENDE-SE - próx, ao centro
de Guaramlrim, alv, c/4 qtos,
2 bwc, garagem pI 3
carros,R$ 60,OOO,OO,Tr:
371·6069
MATRICULA 24320

e8Crltilrlo, an�xo ula
commlal 80m', RS
115,000,00 negoe, ir
9137,5673, MATRICULA
24320

VENDE-SE - do alv" el
1 6,m', t�rr9no el S60m!, na
rua Joõo Planlcheek, fr: 370,
809, cl Tina, CRECI 9839

VENDE·SE - de alv" pr6x, fiO
oDerltórlo dfi SAMAE, com 5
qoarto�, 2 banh�lro9,
garagem pi 2 carros e demais
depend,R$ '5.000,OO,iR:
Rua dos escoteiros 114,
próx, 80 posto marcolla,

VENDE·SE - cl 120m', alv,
nova, 1 suite, 2 qutcs,
terreno cl 410m',Parcola·
se,fr: 9977·5408
MATRICULA 24320

VENDE·SE- alv" 1 quto, 1
suite, sala,copa,col, lav"
bwc, áre8,Rua: Artur
brelthaupt,503,Tr: ,273·
1620

VILA LENZI - vende-se,
kltlnetes, Rua: Arquimedes
Dantas,Acelta carro.Tr: 371·
1947

VILA LENZI- vence-se casa

de madeira cl terreno de
525m2,R$ 65,DOO,OO,Tr:
371·2357 - CRECI 8054

VENDE·SE-próx, ao centro, VILA LALAU - vende·se ou
ILHA DA FIGUEIRA - vende· 275m2, cl suite, garagem pi troca·se, sobrado, Troca por
se, 3 casas, alv" portão de 3 carros, biblioteca cl 'Imóvelmenorvlor.Tr:371·3132

VILA RAU = mdo·u,
m�delm, el 100,OOm',R$
35,OOO,OO,Tr: 3'1·m7
CR�CI 8064

VILA RAU - vend�·s� C3S0
de 3lven�rla e/3 quortoG,RS
45,OOQ,OQ,fr: 37i ·2357 -

CR�OI 8054·

-

CORlm() DO POV()

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

ALUGA-SE· qultlnotu
met. entmda da APAE,
prÓx,WEG II. fr: 3'70,3581
cl proprl�h\rlo,

VENDE·SE - 104m!, novo,

3quto�, 1 Bult�, madB el

churrasco, �ntradH

IlnBne, fr: 9917·5408,

8054, Tr,: 371·5512,

JARAQUA 84 - cl 76
margas, na Tlfa dos
Húngaros, casa cl 3 qtos,
sala, copa, OOZ" lav" bwc,
2 galpões cl engenho de
melado, cl nascente de
égua" Tratar: 273·1 8S0,

JARAOUÂ ESQUERDO -

vende-se, 542ml, lot.
Campo Samplero,R$
32,aOO,00,Tr: 370-4550 oI
Adilson

JOINVILLE - vende·u,
próx; PA 24 hrs,R$
15,000,00,fr: 9136-0973

NAVEClANTES -troca-se por
em em Quaffimlrlm, próx,
A prala,fr: 371·0140 de seg,
a sexta Alcides ou 3,0·3581
Clda

PiÇARRAS � I'IPORTU
NIDADE - 5 tGrr�noo do
400m� cada, próx, ao
Candolu, R$ 6,000,00
eadfi fr,: 312·1395,

RII'I MI'ILHA - v�nde'se, el
Q6e,4eOm�, mrltumda,
RS .180,000,00, fr: 9112·
5501, (proprletlirlo),

RIO MI'ILHA - Vonde,u el
o9CfIMa 2Q,000,OOml
lerr�no de 2,OOOmª pronto
pI construir, ampla �rea
verde el na�eGnle riacho, A
4km do centro cl aeeooo
Bolaltado, RS 65,000,00,
Aceita carro como parte do

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Llmpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETR6NICA
Alarmes.
Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
,I1IÚ4 �� 4-� tI44, s� de·S�,de 6U4 s� �

'Iê�, MN fAlI,� etIIH 11M� des� 411ed6eu

FONE': 372·3680
�lJa Mal. Deodoro da FonséOll, 1438 .. SI 03
Jaraguâ do $ul • Santa Catarina
www.autotEícseuranca.com.br

ILHA DA FIGUEIRA- aluga·
se, casa mista cl 02 qtos, VENDE·SE - alv" 1 DOm!,
sala, cozinha, bwc, terreno cl 7500m!,R$
lavanderia, Rua Águas 1 6 O, O O O, O O , A c e I t a
Claras, 436, Tr: 370·4594 proposta.Tr: 376·2601
após as 18:30,

1(usticic[ac[e
e requinte...

� ..para seu am6iente.

_-

ALTO DA SERRA - vende,

CENTRO - vende·se, se, cl área 92,000,00m2,
grande, Jaraguá do Vlor a comb,Tr: 376-1396
sul.Aceita proposta,Tr: 011- ou 9962-1809 cl Marlene
6976-9448

BARRA DO SUL - vende-se,
ITAPEMA - vende-se, meia 2 terrenos cl casa de frente

praia, a 50m do mar, c/ pi lagoa. R$ 35,000,00, Tr.:
sacada, sala, 2 qtos, todo 371-2001 cl Frank,
mOb, garagem, R$
75,000,00. Tr: 9131-3784 BARRA DO SUL - vende-

se, 12x30, 101, Costa do
PROCURA·SE· rapazes p/ Sol.Vlor a comb,Tr: 376-
dividir apto, que já possuam .

3425
apto. Tr 9953-2345 -------

ALUGA·SE • no Cond,
Resld, Concórdia, nas

Aguas Termais de Plratuba,
Tr: 372·3192,

CENTRO - vende·se, ed,

Jaraguá, 2 qtos, 1 suite mais
1 depend,R$ 88,000,00,Tr:
9119-7683

PROCURA-SE - moça, pi
dividir apto,Tr: 371-5968

SCHROEDER • aluga-se
apto, no centro, semi -mob
,c/3 suites mais depend. Vlor
a comb, , Tr: 9133-3476

SANTO ANTONIO - vende
se, 2 aptos. c/ sala com,

300m2.R$ 78,000,00.Tr:
9137-5573 - MATRICULA
24320

UBATUBA - vende-se, próx,
a praia, c/1 suíte + 2 dorm"

churrasqueira, Tr: 372-
3235,

VENDE·SE - próx, a

carinhoso, c/ 2 quartos,
garagem, moveis embutidos
e demais depend" um ótimo

apto,R$ 48,000,00,Tr: 371-
6069, MATRICULA 24320

TERRENOS'!

A LEIER têm

Vendas: 371.9165

www.l�ier.com.br
creci 1462-J

BARRA VELHA - vende-se,
a 200m2 da praia, cl
escritura, Aceita carro no

negócio,Vlor a comb,Tr:
370-4810 ou 8803-7468

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

CHICO DE PAULA - vende,
se, cl casa,Tr: 371-3835
após 20hrs

FIGUEIRA - vende-se, cl
3,334.00m2, de fronte
Indumak, servidão c/4mtR$
130,000,00,Tr 371-2357

C.REC18054

ILHA DA FIGUEIRA - vende
se, c/1573m2, fazendo
frente p/ Rua José T. Ribeiro,
em 20m defronte Indumak.
R$ 150 000,00, CRECI

pg, Financ, saldo cl garantia,
Tr: 370·?563

SANTO ANTONIO �
se terreno com 380,00m2,
com escritura, R$
10,000,00, Tr: 371-2357 -

CRECI 4936

SCtlROEDER vende 8e, C/
452m2, situado na Rua 135
Frederico Trapp, R$
12,000,00, Tr,: 370-6847,

S&IIROEDER vende-se, cf
620m2, 150m após, R$
'16,000,00, Aceita carro,Tr:
9962-3664

SGHR9E9ER vende se, cf
480m2, 150m após
prefeitura,R$ 13,000,00,
Aceita carro maior vlor.Tr:
9962-3664

SCHR9E9ER 'tenae se, el
8,500,00m2.R$
35,000,00,Tr: 371-2357
CRECI8054

VENDE·SE - ou ti oca-se pOl
terreno de maior valor um
Suzuki Swift SD 1 ,616V 4p,
com�., gas, R$
12,000,00 TR 370-7986,

\fENDE-SE - próximo ao

pama, ótimo 400m2, cl rua
calçada e escritura,R$
35,000,00 Tr: 9137-5573.
MATRICULA 24320

VENDE-SE - na Rua: Bertha

Weege, cl 7500m2.R$
160,000,00, Aceita

proposta, Tr: 9112-3947

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal 200 - CEP 89255·000

Fone (47) 371·4311 Fax (47) 275·1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

Recruta e seleciona para admllllio Imediata Ilsegulnt•• vIga.: '

VAGAS ABERTAS
23/0S/04

• AUXIl.IAR DE PRODUÇÃO - (0001 M) omboo 00 90;XOII, com li!

sem Iilxplilflllnclo, rli!lIldlr nOIl flilglÕflfl: Borro do 1'110 cerre, Rio do
l.u�, Tifo Martin!'!, Tifo do Moi'lco, Oorlboldl, Trflll Rio!! do Norto,
Nerflu Ramo!!, Jgué E!!quflrdo, Vila l.fln�l, Vila Novo, Ilho do Flguelro,
Vila l.lãlau, BlãlilPl\lndl, Anil Paulo, Chico ee Paulo, Slãnto Antonio,
Joio PfI!l!IOIã, Schrofldflr, auoramlrlm, Ouomlrango, Cortlcolro,
Elltrada Novo, Vila Rau, Rodtllo
• SUPERVISOR DE VENDAS NO RAMO TaXTIl. = (8SB3 El.)
- SECRETÁRIA COM CONHECIMENTO Al.EMÃO = (B!lS3El.)
.ENaENHEIROMECÂNICO=(8S61M)

.

• PROFESSOR DE INal.aS = (B6B2 M)
- SECRETÁRIA - (B6M M)
• AUXIl.IAR ADMINISTRATIVO, (B6B1 M) ,

• MECÂNICO DE EMPIl.HADEIRA A COMBUSTÃO, (B642M)
- PINTOR DE ESTRUTURA METÁl.ICA - (B543 M)
- ENCARREaADO DE SETOR DE DESTOPADEIRA· (MGO M)
- MAITRE = (BMG El./B24GM) com flXp, porlã eeereersr oqulpe dtl

glHÇonll
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO = (B!i3G El.)
• VENDEDOR - (B624 El.) conhoclmonto em docoroção,
lãmbllilnt!lll
dOll!lJávfll conhflclmonto em Auto CBd,
, aOVERNANTA - (BElOS El.) poro trBbBlhBr em Hot@L
- VENDEDOR DE VErCUl.OS = (8!i3!i 5S) com @xp, e CNH
• CONFEITEIRO - (8546 ES) com Iilxperlênclll.
- AUXILIAR T!:!CNICO III = (B!i27 éS) pOllllulr curso técnico
el@trOnlco, conhecimento em !llétrlco, el@trOnlco, Interpretação de
esquema!! elétrico,",
• ATENDENTE DE PADARIA .. (6482 ES)
• TORNEIRO MECÂNICO = (8604 M) (8612 El.) (6544M)
• FRESADOR I FERRAMENTEIRO - (6õ05M) (64531:9) (63141:l.)
(6526 EL) (6520M) com experiência na funç!!o,

'

• OPERADOR DE CAl.DEIRA .. (6506M) (6547 M)
• TAl.HADOR = (6514M) experiência na função
• FARMAC�UTICO .. (650eM) (6546 M) curso superior completo,
• AUXILIAR FINANCEIRO· (6491 EL) contas a pagar, receber e
fluxo de caixa.
• VENDEDOR DE SEGUROS - (6443 EL)
• VENDEDOR - (6469 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) experlên·
ela mrnlma 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 2D, 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,
- ASSISTENTE EXECUTIVA- (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 DE 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.

1"',Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



a &feRREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
TERÇA-FEIRA, 7 de setembro de 200�

OPORTUNIDADE

EM PiÇARRAS

"!VILA LENZI- vende-se, c/
525.00m2.R$
65.000.00.Tr: 371-2357
CRECI8054

VILA LENZI- vende-se, c/
1.940.00m2.R$
140.000.00 (negociável)

Irai�t-2357 CRECI8054

GALPÃO - aluga-se, c/
150m2, na Rua: Felicia

Bortolini, 210. R$ 550.00.
Tr 370-8097

LANCHONETE - aluga-se,
pesque e pague, Garibaldi.Tr:
9973-3252 ou 9973-8449

10.4

SALAS COMERCIAIS

SALAS COMERCIAIS?

Á:iEIER têm
j:Jiilij;�"
\!.Vendas: 371.9165
Wlt�rj'l;
www.leier.com.br
"'j.creci 1462-J

':"

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

Ig���14214
-SE - centro de

, c/ fresa, plaina e

/ galpão Ir: 9973-

1,,,,",958.110U
372-1969 ou 372-

0064 c/ Adriana ou Guida.

CENTRO - vende-se, sala

� comercial. Aceita

I proposta.Tr: 011-6976-

! 9448

; ESTOQUE - vende-se, de
ç

confecções. Preço de
Ocasião. Tr: 371-8772 ou

9101-3494

LANCHONETE - vende-se
ou troca-se por restaurante,
no centro.Ir: 276-2214

LOJA - vende-se, Rua
Reinaldo Rau.Tr: 9919-
5545

LOJA - vende-se, de roupa,
c/ estoque e móveis.R: Pref.
José Bauer/ Vila Rau.Tr:
371-7222 c/ Elizete.

MERCADO - vende-se, c/
ótimo estoque, em pleno
tunc., boa 10c.Tr: 370-
9311

PRÉDJQ - vende-se, 2",.
pisos, c/ sala comercial, 2
aptos.R$ 80.000.00.Tr:
370-6929 ou 9125-1242
com Maicon

SALÃO CABELEREIRO -

vende-se, e clinica. Vlor a

eomb.Tr: 371-9399

SORVETERIA - vende-se

eomp, ou troca-se por mal.
de constr. R$ 15.000,00.
Tr.: 370-3101 ou

91351602

FLORICULTURA - vende-se VENDE-SE - sorveteria e

participação societária
20%, próx. ao eentro.Tr:
9147-6169 c/ Mareio

lanchonete na Praia do
Ervino. Ótima 10eIr.: 9101-
0467 c/ Cristiane

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

VENDE-SE -loja, no centro,
c/ elientela.TR: 275-1539.

VENDE-S'E área
comercial,e/ 270m2,
construido terreno c/
476m2, na Rua: João

Planieheek,176, próx. Weg
I.R$ 160.000.00 negoc. Tr:
370-8097,CRECI 9839

VENDE-SE - sala comercial,
Rua: Barrão do Rio Branco,
Ed. Klein, c/ 54m2Jr: 9975-
1177

Requisitos:
- Experiência na função
- Habilidade cf os Programas Corei Draw
e PhotoShop. Além de noções básicas
em informática (Word, internet, etc. .. )
- Aptidão para atender clientes
- Maior de 18 anos.

Interessados enviar currlculo pi Jornal Correio do
Povo: e-mail correiodoDovo@netuno.com.brou

pelo endereço: Rua Procópio Gomes deOliveira,
246 - Centro -Jaraguá do Sul. Fone: 371-3824

PROMOTORAS
Você que é ou já foi promotora, lider
de grupo ou executiva no sistema
de vendas porta-a-porta.

A CONTÉM 1G OFERECE A OPORTUNIDADE
DE SUCESSO PARA VOCÊ!

Contate-nos: cíautublntsllvatâuol.com.br

Fone/Fax: 273-6264 c/ Claudia

Contém 19
marca sólida no segmento de deo colônias e

cosméticos, com produtos modernos e 20 anos

no mercado, Oferece todo suporte necessário

para o desenvolvimento das atividades,
remuneração compensadora e plano de carreira

PRECISA'SE - de frezador.Ir:
376-2593 c/ Aleiomar ou

Edu�rdo, urgente,

PRECISA-SE - de corretor de
imóveis, necessário veiculo
próprio, desejável
conhecimento em

informática. Tr: 9962-8154

PRECISA-SE - de moça que
tenha, fluência p/ falar em
público, de 20 à 35 anos, c/
disponibilidade de horário,
boa aparência e 2' grau
cemateto.tr: 276-3837 '

PRECISA-SE - de serralheiro

profissional c/ especialidade
na linha arquitetônica.Tr:
275-6463 ou 9991-6664

PRECISA-SE - de errpretelro
p/ corte de pinus. Tr: 47-
374-1196 c/ Dartagnan

PRECISA-SE - de costureira
p/ ave r lock, cobertura e

reta.Ir: 370-6872

PRECISA-SE - de montador
de móveis c/ prática.Ir: 376-
0679

PRECISA-SE - de ajudante p/
.......lMiillliililií! lavação de carros c/

experiência, c/ cart, De

habilltação.Ir: 273-0074

de banho e tosa-que tenha
ou compre equipamento
completo, tenho ponto,
veiculo e clientela.Ir: 275-
1852 das 15hrs às 18hrs

PRECISA-SE de

empregada doméstica p/
pernoitar.Tr: 371-9556

PRECISA-SE - de empregada
doméstica p/ trabalhar no

centro prox. Laboratório
Lenzi.Tr: 9973-5404 ligar
das 18:00 às 19hrs

OFEREÇO - ME - p/
trabalhar como balconista,
recepcionista e auxiliar

adrníntstratlvo, c/
experiência. Tr. 273-6050 c/
Schennia.

OFEREÇO -ME - p/trabalhar
como bibliotecária, c/
espec. em tecnologia da

informação, p/ trabalhar em
escola, arquivo, museu ou

faeuldade.Tr: 372-0253 ou

9996-6434

OFEREÇO-ME - p/ cuidar
<' de pessoas idosas. Durante-------

PROCURA-SE - profissional o dia ou noite.Tr: 9137-6992

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,

RIO MOLHA - vende-se,
residencial, 40,850m2, de
bem estar e laser. C/ chalé c/
área de festa, jardim, R$
198.000.00, Aceito carro e

casa na praia c/ parte do

negócio. Visite nosso site:

www.sitiobarulhodaqua.cjb.net
Tr: 370-8563

SCHROEDER - vende-se, c/
200,000m2, 5 lagoas,
campo de futebol, quiosque,
em óümo esI.R$180.000,00
negoc.TR: 371-9053

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

palmeira.Tr: 274-8141

LEIER
IMOBILIÁRIA

www.leier.com.br

Aqui v oc
ê

cem pra
os melhores
imóveis de

Jaraguá da Sul e Região.
§rec; 1162-J.

É tão útil� que onero
de telefone deveria constar

na seção de utilidade pública.

Terreno cf 400m2, prox, ao

candeias por apenas

R$ 6.000,00
aproveite o feriadão

,

TR: 372·1395 ou 9993·5437

Há .84 anos, o I'l.úmero mais útil da região.

senac
(47) 275-8'400

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

Escola

ETIQUETA PROFISSIONAL E SOCIAL 21 04, 11,18 e 25/9

40 11/09 a 13111 8:00 às 12:00

140 13/09/04 a 16/02/05 19:00 às 22:00

1140 13/09/04 a 16/02/05 14:30às17:30

110 14/09/04 a 24/02/05 19:00 às 22:00

40 15/09 a 1 0/1 2 t8:00às 20:00

p Sábados
!

2a,4ae6a
I 2\ 4aW
3ae 5a

-

2a,4ae6a

fza,4ae6a
Sábados

I

AUTOCAD2D

QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM CONTABILIDADE

QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SECRETARIADO

QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM LOGfSTICA
OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR

WEBDESIGN

AUTOCAD3D

76 15/09 a 13/012 20:00 às 22:00

30 25/09 a 27/11 .� 13:00 às � 6:00

Aberta de Informática

TÉCNICO EM ENFERMAGEM I. 1.800! 13/09/04 até 2007

Teste de seleção - R$l 0,00 - Taxa de Matricula - R$40,00
COMPLEMENTAÇÃO EM TÉC EM ENFERMAGEM 55,0 2° sem,

Cursos CH Realiza ão Horário' Dias
8:00 às 11 :00

19:00 às 22:00 f
I

19·:00 às 22:00 l

2a a 6a

I 1500! '30/08/04 até 2006TÉCNICO EM ALIMENTOS
Teste de Seleção R$10,00

O Senac reserva-se o direito de cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número mínimo de participantes

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

WINDOWS
. .

• ,. < ·WORO,·· ,,:' ,":.

EXCEL

POWER POINT

INTERNET

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

grátis de treinamento.

'\�I Rua Irineu Vilela Veiga, 128 - Centro - Guaramiril11

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 5

, TERRAPLANAGEM
R()Il1)EldOI' de Pedras e Concreto

Serviços com Retroescavadeiras
Compactadores de SdOIO( t Tratores e Esteiras
Colocação de Tubos e oncre o

Remoção de Rochas Caminhões Basculantes

Drenagem Compressores de Ar

Pavimentação cf Lajotas Loteamentos completos

R: Wí ando Menslin - Bae endi 275-1101/9104-2393

920 s.' · I
IM�II �
I� Marque horário e mude seu visual
OFEREÇO-ME - P/ cuidar de

pessoas idosas ou 9131 8648doentes,Tr: 9153-8224 c/
-

Ana,
R: Major Julio Ferreiro, 170 - Vila Lalau

OFEREÇO - ME - P/ lavar

roupa.Tr: 371-0498

OFECEÇO-ME- p/ lavar

roupa e passar, pagamento
mensal, não importa
contidade,Tr: 376-3740 ou

9902-3397 OFEREÇO- ME - P/ trabalhar
como diarista ou

mensansta.tü: 372-0815

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
de babá.Ir: 370-6371 c/
Michele

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como doméstica,Tr: 370- PROCURA-SE - estágio área

0097 de arq, e urbanismo,
cursando 9a tase.Tr: 371-
1847 ou 8802-8963OFEREÇO - ME - p/

trabalhar como segurança,
c/ experiência.Tr: 376-0085

BERÇO - vende-se,
madeira maciça -

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

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como pedreiru.Tr: 275-
1962 ou 9127-6491 .

,.' ,

, ..
"

, ..
'

..

, ..
� ..

Centrais telefônicas Intelbras

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

CONSÓRCIO - vende-se,
contemplado.R$ 4.600.00
crédito. Entrada R$
3.200.00 +. 18xR$
106.00.Tr: 370-2385 ou

9973-8955
BICICLETA - vende-se,
feminina.R$ 50.00.Tr:
9117-2447

ovo - vende-se, Sony,
semi novo.vlor a comb.Tr:
9118-8967 ou 376-0168

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

Pit Buli, com pedigree ou

contrato de garantia +

vacina + consulta.Tr:
370-8563

EZAUSTORES - vende
se, eólicos, bom
estado.Tr: 9136-0253

ESTEIRA - vende-se,
elétrica, Sanemak.R$
290.00.Tr: 9905-2385

CACHORRO - vende-se
filhotes selecionados com FAÇO FILMAGEM DE

garantia. Tr275-1852 das FESTAS EM GERAL.-
15hrs às 18h. Tratar: 273-1826

CACHORRO - vende-se, FREZA - vende-se, KF30,
filhote de Rot wailler, c/3 Koni, 90mm de

meses.R$ 150.00.Tr: mesa,ótimo estado.Tr:
9137-1939 OU 371-4000 376-3568 ou 371-0431

SUPER MASSA
GRAFITADA

VANTAGENS:----'-�

MOEDAS - vende-se,
antigas.Tr: 376-3225

GELADEIRA - vende-se,
280L.R$ 150.00.Tr: 9104-
7806 pela manhã

OURO - compra-se,
qualquer peça,
arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tr:
9979-0605.

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

MESA - vende-se,
centro, espelhada. Tr: RAQUE - vende-se, cor
372-1448

mogno, bom estado.R$
180.00.Tr: 371-8800

COMPUTADOR - vende

se, windows 95.R$
400.00.Tr: 276-0478

ROUPA - vende-se, pi
trilha.R$ 600,00.Tr: 9132-

MESA,... vende-se, em L, 4061
pi escritório, bege cl 2
cadeiras giratórias.R$ TRAILER - vende-se,
400.00.Tr: 9922-8191

" Economia
" Resistência
" Rendimento
" Impermeabilidade

�cf-�.�·�m�Q
(047) 371-0972/275-0323

Revenda de balanças indurstriais e comerciais
Toledo e toda linha de máveis

pi escritório, Kroll e Metalfrizzo

equipado pi lanches e

Hot dog. Tr: 371-9086
ou 9135-2230

TORNO - vende-se,
retifica, de disco e

tambor de freio e outros

equipo pi oficina ou

borracharia.Tr: 473-9818

o prodllto urto para cu. GO"drUçiol

VENDE-SE - cama de
casal cl baú/Q4 gavetas,
uma cômoda 5 gavetas
ern cerejeira, madeira

maciça.Tr: 371-3132

VENDE-SE- jogo de sofá
+ 1 estante.Vlor a

comb.Tr: 371-3132
Faça um orçamento VLB - Responsável pela pintura
sem compromisso do Jornal Correio do Povo

R: Domingos da Nova, sInO - Ilha da Figueira - Tel::!!_º-!::�4�

CAMA - compra-se, de FREEZER - vende-se,

OFEREÇO-ME-p/trabalhar ACEITO - encomenda de solteiro.Tr: 9157-0275 à 230L, ótimo estado.Tr: MESA - vende-se, re-

camo diarista nas terças - Strudel.Tr: 9957-3374 noite 370-7156 cl Dolores donda, et « cadeiras +

feiras.Tr: 371-5311 ou 275- fogão 4 bocas. R$150.00.
2662 c/Vilma APARELHO DE CARO GAME - vende-se FOGÃO - vende-se, 6 Tr: 370-9787 a noite

FISIOTERAPIA _ vende- Magic 1500 cartas + bocas, ótimo estado.Tr:

se, cl duplas placas pasta + folhas. Tr: 275- 371-4921 cl Marileni

magnéticas e um jogo de 0045.

bastão, botão de
-----

freqüência e potência. R$ CARRINHO - vende-se

30000 T 371 4284 . ou aluga-se, hot dog.R$
,

. r.: -

.

550.00 3x ou R$ 110.00

por mês aluguel.Tr: 9117-
2447

OFEREÇO - ME - p/
trabalhar como motorista de Jane cl referência.

caminhão ou operador de

máq.Ir: 9159-6802 ou OFEREÇO-ME - p/trabalhar
como operador de caixa,9159-7852 recepção, c/ referência.Tr: AR - CONDICIONADO -

OFEREÇO _ ME _ p/ 370-0656c/Fabiana vende-se, só frio,
7500Vtus.R$ 430.00.Tr:

trabalhar como jardineiro,
O 276-3866 CELULAR - compra-se

,

TR OFEREÇ - ME - p/ cuidar '

zelador ou caseiro. :
ou vende-se.Ir: 370-2059 MAQUINA DIGITAL -

de críanças'Ir: 373�0489
9111-6855.

ASPIRADOR _ vende-se,
ou 9975-8760 vende-se, Breeze can,

OFEREÇO - ME _ pi grava filmes, rnenor que
trabalhar na área de

de pó.R$ 150.00.Tr: 275-
COMPUTADOR _ vende- cartão de crédito.Vlor a

informática, c/experiência e
1715

se, Notbook Toschiba comb.Tr: 372-6912
referênciaTr: 9914-2014 2100 cds, AMO - KE, 32

BALCÃO - vende-se, pi MB - RAM, cartão
passar roupa, 2p, PCMCIA 32, acesso a

branco.R$ 50.00.Tr: 9922- Internet, Cátor CD, cl
8191 cl Evandro pasta, cornpleto.R$

1,900.00 Negociável.Tr: MESA-vende-se, jardirn,
371-7511 cl João artesanal.Ir: 372-1448

MÓVEIS - vende-se,
semi- novos, peças pi
decoração.Tr: 9136-0973LENHA - vende-se.p/

fogão econômico.Tr: 276-
0340

---N
Grafites Jaraguá Ltda = (41) 215-4081 e 215-1961

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

Cep 89251-200 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

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

São suas.

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica' e automação de condomínios.

Klt Portão Eletrônico + Interfone

telefonia e segurança

Fone: 371·7007

KitMonitor 6" + Câmera (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 pj telefones

VENDÁS E'SERV,ÇOS: Rua: Oné/ia Horst, 104· Vila Lenzi· Jaraguá do Su'- se I emai': makete/@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371-7007

REDES DE INFORMÁTICA
(instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19" ,

Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

.

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pj portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PJB e Color)
I\t;icro Câmeras (PJB 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 u:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UPERMERCADC

Na. 'INAI DE .!EMANA.

RI oJClIÍ: ,TI!:ClelORCI R IBI!:IFU:l, NI'l !54C • II..HA elA F'lI3U IRA

,

Aldano ContabIlIdade
"

* Declaração.de Imposto
de renda'

* Abertura de firmas

* Contratos * Contabilidade
* Custos

* Dlstratos
Fone: (47) 371 2425 - Fax 275 0197

.

E-mail: aldanoenetuno.com.br
Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira,

n° 288 - centro - laragua do Sul

� tio útil I que o nOrnara
de tela10ne elevaria constar

na Sê910 de utilidade pública.

Centro de Formação
de Condutores

. l' Habilitação
• Alteração de categoria

• Renovação
• Carteira provisória

• Segunda via

1'IAvMICÃ

IUI habllltlqio
com mllor r.pldez

Fano (47) 374-0548 • nutollftlca@pop,com.br
�U�: Mal, CR�tftlo Branco, 199�· • Schroeda,..SC

Aulas de Violão
Fone: (47) 27534 75

(anexo à Fellows)
(47) 9975 9646

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
Cf Bruno

.,_,

�
Rua: Ex ,Gumercindo da Silva 616 • tentre- JAr

Advocacia

Para o lar
e para a IndústriaIICN.

CALHA

A TECNOCALI-:IAS mantém um compromisso com a

qualidade am tudo que produz. Calhas, Coifas, Aquecedor
Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Mold s para

veias, Chapas em gera'l, Churrasqueiras, Bald s, Mictórios,
Protação para parabólicas, Corte dobra de chapas,
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumfnio.

Além da divar os outros produtos. Consulta-nos;

QUALIDADE e eXCELêNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E PUNILARIA INDL, É COM A TECNO CALHAS

Rua FoUpo Schlmldt, 279 • Contra· Jaraguó do Sul. SC • FonDs: 370·6448 • 275·0448 • Fax: 371.9351

VENDE-SE � franqulll do !!IUgoo9�, do prenda, alui, 911 BoB987 ou 378·01 88 controlos, 3 JogOS, RI
uma ostétlca capilar, 1 comp" uml novo, Vlor a 250,00, Tr�37Bo220e,
micro ViM r do anâll9o, 1 como, fr: 372·8912 ou VIDEOGAME � vondoo9o,
laboratório facial 3 em 9135·B784 DrIlIlIilCMl, r/2 oonI!: o 3 j0g09. VIDEOGAME � vonds'II,
1.fr: 371·5725 ou 370, R$350,OO, li': 37(1.2200, Ploy Stotlon 2, Óllmo
8127 oi Nadlr VESTIDO � vondo-u, no, utado, lotalmonte

38, vordo cl bogo, mod, VIDEOGAME o vondo·u, dos o I o quo a do, RI
VESTIDO � vondooso ou PrlncoslI,RS BO,OO,fr: Play Statlon, cl 2 750,OD,Tr: 376-2206

PLANETIAME
* VENDAS *LOCAÇAO * CONSERTOS EM GERAl

Dárío 5treit
VENDEMOS E ALUGAMOS

TODA A LINHA DE
VIOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL,

Fone: 376·2206
OAB/se 16370

A\J1l AgulU CI!!ríls,:aS
Aua José Th''':ldOfO R
Ilha d!l Flgu\!lrô • <:'.11

latllHII·fundosl
do Sul- se

Roberto Seldel, 50] ,- Centro - Corupâ .. SC

Fone: (47) 375-2S711Cel: 997],·9355

, I

• PLAVSTATION 2
• xsox
• PLAVS1ATION ONE
• DAEAMCAST
* NINTENDO 84
* GAME BOY COLOA
" GAME BOY ÁDVANCE
• NINTENDO GAME CUSE

HIl 84 aMS, (I nlimare I11l1la útil da ruglUu,

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

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.

lnfórrnátka
"Um click em sua vida pessoal e profissional"

Periféricos I Móveis
CDRom

gravador e
leitor de OVO

Acessórios

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

Promoção de
Micros Usados
AMD K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280,00

Promoção Monitor
NOVO

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 560,00

Av. Getulio Vargas, 594 - SI. 2 - Centro - PROX. MILLlUM - FRENTE CÂMARA VEREADORES

MICRO a partir de:

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

Configurações: AMD 2.2 GHZ - 128 mb

de memória, Hard Disk 40GB, fax
modem 56k, cd rom LG 52x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, -Placa de

vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"
drive disquete 1.44, t e c l a d o ,

rnouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, 180w, placa de som

e rede integrada

�orm�tização
I d�' comércio e

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

M� de N.F., Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,

lJdOS
os controles

dministrativos de ges
ao empresarial.

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA

"

CONCORRENCIA

Fone/Fax: 275-2684 - emaíl: infoclick@ibest.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CARGAS E ENCOMENDAS AEREAS

371.0363

�I
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- AtendemQs frotas e particulares &:

-li! convertedora de se
Mais de' 2 mil veículos convertidos

! SEX SHOP JARAGUÁ Aressórfo5 em geral!
RO���,::e7r:� I

Cosméticos
Fancas/os

,

NATALIA • 9111·0491

ClÁUDIA • 9136·9310

14111f1�-tI I] ii � r;: II-II!!1 il!!i!

CR I ST IBN ; a-e(J;mp4pt�4ntf4
.

'I ,I Esfomos Convidando fodos os dientes e

PassIvo amigos poro conhecer o coso c/
.

.

lindos e belos acompanhantes
24 hs 00 seu dispor.

endereço. etenatmento e entrega com total prIvacIdade
.sa..f.@.�e�tJ0J!!.�.ri1Jl�.�:.���:.�.� .. �.. ,�,S��!!0.pJara!lua.cof!1.br.J

LINDASMULHERSO
r SalvtilmC

' Ju&. -�I Ut•._. 11[&1:1 foL\A

...
�=;::� PPl·peICJ:JI

REGIÃO NORTE em:

Jaraguá do Sul- Fone: (47) 372-1777 / Rua Barão do
Rio Branco, 230 - centro

II
Nicoli e Ketlin

. ,

morena e ruiva
I

TR. 91 22 2149
GRANDE FLORIANÓPOLIS em:

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

20 anos, olhos daros, total

segurança e sigílo absoluto,
TR.: 9103-5417

com a cabaça des homens,
a iggo nés gabemog fazllI' muito bem!!!

Venha pa..a, momentos agtadávei. ao lado da,
_ garotas mais solecionada. de Ja,aguiÍ do �ul

275-0052 / 273-1174
Estornos recrutando moços acima de 18 anos,

ACESSE E CONFIRA

www.plusservicE.COm.br AUTO AJUDA
TERAPIA DO CORPO E DA ME�TE
ASTRÓLOGO TARÓLOGO FONOSINESICO PARAPSICÓLOGO.

Encontre nos canais de nd550 site os melhores negócios de Jaraguá do Sul e Região
> Automóveis (Confpra, Vend,t Acessórios e Consórcios )
> Casa e Decoração • o)

> Comércio (Todos 0\)"""0 )
.

> Construção e Reforlpa (6.ru"," M_rlals de Cônstru5l\o e Reforma )
> Esporte, Turismo e Lazér (t:andíõneees, Contatospl Excursões)
> Moda e Beleza (5.10..d.�. <><tv'os �.... t....eamente Corporal)
> Restaurantes

.

> Serviços Gerais ( Eletric.ista. COI] "fi,s, I uni9,_(fores, Ct)a�eiros. Gráficas, Financeiras,
Despachantes. Corretores de.Seguros, Aut9·EScolas e multe mal 0.0)

e muitos outros Ci'" •

Entre em contato conosco e anuncie o....

• •

sua empresa em nosso site

...... 275-1070
, plus@plusservicE.com.br

Rua João Planincheck, 293 - Sala 15
Nova Brasília - Jaraguá do Sul- se

- GINECOLOGIA -

Vídeo..cirllrgia,
MIIJ!'IlIl1'<,ms.a. • PritvlIJ!'tu;ão
do Cinl'lê'fJ Endom.e:inose
Rua: Gllilh!mrr l't"'I.'J'I!, 5if Si Jtí5

Fone: 370-1705
:linllllr,li1lfftlo!ll�.CllU1.Úr • íml2,\,.wi iÍi1 Sul

2�5-3387
FI: Reinoldoe R�v, 289 - $'- 01
Centro • Jaraguá do Su I • SC

Anuncie no canal de

CLASSIFICADOS
e faça bons negóci?s

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

Em Jaraguá do Sul- Rua Ângelo Rubini, 627 - Barra do Rio Cerro- Fone: (47) 273-1743 -Instituto do Corpo e da Mente INCQ:RP
.. ��_�º_i_l'!yill� = fºI1�:J4?1��!_�IO_?� L_�1t���_?�º_.:_�· hº_l11ar�ço_I1l.-ºr_:_�º�ar@ex'press.o.c_om.br - BREVE NOVO ENOERE�

Dê um sorriso de
satisfação.

Você merecel

apinhados ou tortos, e também caso necessário
poderá corrigir a estrutura óssea.
Este tratamen to pode ser te ito em qualq ue r ida d €1 rn a s

época ideal é após o surgimento dos primeiros dentes
permanentes, poís assim é rnaís fácil interferir' não
apena 5 nos de nte Srmas na e strutura óssea do pacíe n te,
e que éfundarnentaiem algum casos ..

Os avanços tecnológicos também benefícrararn a

ortodontia com o desenvolvimento de materiais e

técnicas com alta performance, fazendo com que as

pessoas possam permanecer o menor tempo possíve!
com o aparelho Ortodóntico. O desenho dos novos

acessórios possibilitam maior ef[cada 110

reposicionamento dos dentes, e os fios de última

geração garantem movimentos suaves e quase
indolores! o que também toma O' tratamento mais
curto. Estes fios são feitos de níql..Jel rltánío, são
termoatívados 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, palra O' especialista em ortodonna a forma e a
função das arcadas são estéticos, para o especialista
em ortodontía a forma e a função das arcada são
essenciais, Porém, algo é muito importante para a sua

saúde, o. lISO incorreto do aparelho pode GIlI5ar

desgaste dentário e problemas articulares, entre
outros, Por isso antes de iniciar um tratamento cheque
se o profissional é Especialista em Ortodontia.

Dra.TalqeMonteiro Celuppl Gonçalves
Especiatista em Odontopediatria e

Ortodofltia

Medicamentos em geral
M'a�3a de fd(mll1'as IlJéd.lcas

J'ill'c)[er.1p.!im e

CosméticosmanJpuladas
Fone: 371..a2,8

A ortodontla procura. resolver os problemas da
arcada dentária re pos ido na ndo os den tes
apinhados ou tortos, e também caso necessário
poderá corrigir a estrutura óssea.
Este tratamento pode ser feito em qualquer idade"
mas época idea I, é após o surq imente do s p rim eiros
dentes permanentes, Po i 5: assim éma i s fácil, in te rferrir
não apenas nos dentes, mas na estrutura óssea do

paclente,o que é fundamental em alguns casos.
Os avanços tecnológicos também ben,efidaram oi'!

ortodcntia com o desenvolvimento de materiais e

técnicas com alta performance, fazendo com que as

pessoas possam permanecer o menor tempo
possível com o aparelhoOrtodôntkn.O desenho dos
novos acessórios possibilitam maior eficácia no

reposkíonarnento dos dentes, e os fios de ultima
geração garantem movimentos suaves e quase
indolores, o que tambémtorna o tratamento mais
curto, êsres fios. S,110 feítos de níquel títánlo, S.ã,O
termoativadios e foram desenvolvidos pela Nasa, são
mais tlIexi'lleis, portanto aplicam apenas um sexto da
tração comparado aos de aço inoxidável. Embora
muita gente lance mão dos aparelhos por motivos
estéticos,pa ra o esp

�FeJ1(,i V\icli�
� OrniUl do Ol"""!rt�la • Ob ... ,,[,ií

!.I._"ll j� ,a) '/:"", .....·I.·f!'lll" .i\I(�1
tRi.!: �5f.'.E: 13.0. :1::1t.i':I2I- fIl::i:.:491l
lImI:..""s.....:... i,....... c..... I.,."......

CitlnO �E A.lmDIMENTO i MUlHII
'inecologio e Ob�t-(l'fícll!1

VideoltlpllrMtopia Gínetológioo
275-O3'51. ��,: ��1ij�����1
� jIlIllUlÍ,jo�ul-\(·

\loI\"��:ITUQ#
BOzIo Atioa1o ,_ lar6

t41JmeroIk)gla $�Nrlcana
" Tmi.tul1erJ(}" R'llír;íi!fais
JJtlm dl�r/l(l� peJ-clI!Nc·m.u""

utclUilltr'\l! drÜi}il& e .al..'üül'ism<J

COlll$III1tas c1 hora maRada
(47)m..1J5S6 " 9'112""".

A ortodlomia procura resolver os problemas da
arcada dentária r.eposidonando os dentes

Saiba e;l'rlagre.eer Stll1.
Fitar 4� fi;1)11!;f,r.

Cfilll�� Q' p(<Jsral"ü'i
'"

DISCIPL�INÂ
ALIMENTAR �

Infoi'll1afõe.$: 997 3 "3:B 14

1)1' /)wddltl S. F ( '1If'!:

FÜlí(�lft1d41) 310 8.890
daJl.í,il" t LIl�U·�II�bu.i.<l1l1

Rui): Olvio Domingos Brug�m - Víla NDI'l

ANUNCIE
AQUI

371-1919

'1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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compra - vende - troca
financia � novos e usados

Corsa Wlnd 9S preto G

Snnlaha CG 85 azul A

Sanlana Qtiuntu, 86 azul G

SUrllnlUl Quantulll CL d.h. 90 verrnelhu G

Omega SupremllGLS 93 azul G

Omega CD 3.0 94 bordo GNV

Gol Speclal 99 verde G

Gol 411 dh/trlo 03 brunco G

Gol MI 1.6 91 azul G

Goll000 95 preta G

Gol 1.6 92 branco A

Gol Spéciul 99 branco G

[(Ohlbi 92 bruncn G

ChtvetteSLE 81 prelo G

!leIlna L 1,6 86 bege A

Fusca 82 verde G

Escort ElIl'opel GLX completo 97 azül G

EscortXR3 88 amarelo A
Escort Ghia 89 verde G

Opala Comodoro compl. 89 verde met, G

Opula Diplomata 6cc compl. • 90 bordô G
Ford Landnl CUl couro 80 azul GNV
F.JOOO e.dupla,MWM, CO 94 clnza D

Del ReyGL 1.8 90 dUill A
Monzo 90 azul G
Aslra comp, 00 Ilzul G
Uno 1,0 91 branco G
RD 135 95 G
Moto CG 01 prata G

CGcomp OI prntu O

Tel: 371·7212 Cei: 9963-7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

LOGUS -vende·se, ano 96, 1 ,8,
a gasolina, beo, 87 mil Km,
seg, dono, ótimo est.R$
9,500,00,
ir: 9922·4941 ou 370·1633
nOije, cl Anderson

PASSAT - vende·se, 84,R$
2200,00.Tr. 9137·9426 ou 371·
8611 após 14;30hrs clPedro

PASSAT - vende·se ou froca
se, 81, bom esíado.Iroca por
carro malar valor, R$
2,600,00.Tr: 372·1543

PARATI-vende-se, 97, eomp,
R$16,300,OO.Tr: 9962-3664

SANTANA - verde-se, ano
91,GLS, compl,R$ 8, 1 OO,OO.Tr:
371-Q238

SANTANA - vende- se
qUantum, GLS, 88.Tr: 276-3433
Jaime

l·200 - vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4, R$ 30,000,00.
Aceita-se oarro de menor vlor

-

no neq.. Tr: (47) 9102·0009 oi
Santiago,

PEGEOUT - vende-se, 306, 96,
comp.R$12,BOO,OQ,rr: 9962"
3004 '

..
1113 - compra-se, de prêl,
finano, Tr: 372-01 08,

1113 - vende-se, oi munok,
81.11":370·7144

1113 - vende-se, turbinado,
óarrocerla,R$ 28,000.00,Tr:
370-4853

1314 - vende-se, Mercêdes,
87, reduzldo,Tr: 370·7144

INio-VentJe.se, 81, dmuneky,R$
18,OOJ.oo,T� 9953-9966

FIAT FORD

Carro Cor Ano OPC Carro Cor Ano OPC

Tempra Azul 1999 Completo Escort Cinza 1994 baslco

Uno Mille Verde 1996 Acfre/Ve I

Siena OKm Prata 2005 Aq/dt/klt vivace
i
RENAULT

Uno OKm Preto 2005 Aq/Des. Carro Cor Ano OPC

Uno Prata 2000 4p/ It/dt/aq Cllo RN Alise Preto 2003 Completo
PalioWeekwend Verrn, 2000 completa'(-ar)

ClloRN Cinza 2 O O

ac/te/al/ab/cd
Palio Wekend adventuri 2002 1.6 completa
Siena cinza 1999 dh/ve/te/al/dt HONOA

Carro Cor Ano Or:>C

GM NXR125 Bras Vertnel 2003 --"'_ .._--_ .._--'---

Carro Cor Ano OPC

, Astra Preto 2001 Completo
Monza Prata 1994 Completo

INJECAR AUTO CENTER

Serviços de:
• Suspensão
• Freios
• Embreagens
• Mecânica em Geral
• Carburação e Injeção

Fone: (47) 371-3898
Av. Prefeito Waldemar Grubba, _12_07 .. Baependl- Jaragu_'_do Sul- se

4U,O CtJ�\tR
"e,.. "",,6,; 14J� Jctli<ÍU:Hl&l M UtiM<" f4 21/-/S

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

R: Presidente Epitácio Pessoa, 570

Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

P·350 - vende-se, 69,Tr: 370-
0502 oU 9153-8407

VENDE·SE-608, baú,74,Aceita
cerro no negóe,Tr: 372·1894

..
blZ - verde-se, 2003, vermelha,
semi nova.ir: 372-7912 ou 9135·
8785

illZ - vende-se.ükm, cor a

escolher entrada R$ 3,300,00 +
18xR$l 06,00,Tr: 370-2385 ou

9973·8955

CBX 200 - vende-se airada,
verm., 98, Impecável. Melte
troca, Tr, 9103·7895 ou 9103·
2613,

SANTANA-vende·se, 92, cinza
Jumbo, 4 p,R$ 10,500,00,Tr:
370-4508

BMW � vende-se, 3801, C8X 200 - vende-se, strada,
compacta, bordo, rodas 17, 97,Acelta carro flnanc,Tr: 371-

Som,R$ 26,500,00.Tr: 374.1117 7542 ou 9965·5774

ou 9975·0117
SANTANA· vende·se ou froca
se, CU, 1,8,95, 4p" pintura
nova, estofado novo, rodas liga
leve,Tr: 276·0397 à noite ou

9103-5991

CD - 126 - vsncs-se, 2000,

CIVIC -vende-se, Honda, 2002, prata, ótimo est.R$ 2,000,00,Tr:

automático, prata, 50,000km el _27_5._33_17 _

GNV, Vlor a corno. Tr: 371·4978
ou 91 09·5067

NX FAlCON - vende-se , 400,
ano 2000, cor vsrm.Ir: 9955·
4945

MONTANA
MULTI·MARCAS

I M P O R T A DOS

SANTANA· vende·se ou íroca
se, CU, 96AR· ar, dourado, 1,8,
çascllna.Iroca por carro

menorvlor.Tr: 273·1001

VERONA - vsrce-se, europeu,
96,4 p, gasolina, Vlor a corob.
Tr: 370·5627 el Paulo

VOYAGE· vende-se, ano 83,
branco, 1,6, gasolina,R$
2,500,00 ou troca-se por uma
biz.Tr; 370·8526 elAirton

PE\.X3EOT 100 00 1.0 a- q.1tl1mZ. azul
PaGEOT 3J) XS 'J7 ro.roI:r,ttb;l branco

PEl.XEOT 4Cl5 93 � prata
PElJ3E01' 4Cl513REAO< 94 al� preta
APPI.Al..6E 94 4paiti?trb'1&1 branco

O'\AP.ADE 00 4pitdas preto

NACIONAIS

F-1CXXl

&10
8rasllla

�

00� lmJ

'J7 �ba"ca
75 Impecável vemn.

83 1@ I:m"a:l

TliAN -vands-se, 97, clnza,R$
2,500,OO,Tr: 370·4508

TITAN - vende-se, 95,Tr: 371-
4573

TliAN - venda-se, ano 96,R$
2,300,00.Tr: 9991·3300

TITAN - vende·sê, 125, 2003,
prata,R$ 1,500,00 + 18x
205,00,Tr: 9123·7355

fWISTER - vende-se, preta,
2002, 250co, ótimo est, IV24,OOO
Km rodados,R$ 7,500,00,Tr:
9104·6677

XL - 250 - vence-se, 83,
vermelha, Vlor a comb,Tr: 376·
0307

YBR-2003, part. Elétr, RSl ,500
mais flnanc, Tr: 370-9209 após
18 horas

APARELHO DE CD· venée-se pi
carro Ploneer, IV MP3, rrod 4650,
C/ controle, novo, na caixa, R$
565,00,T�37S.2206ou9111·9968
C/Alexsandro,

AROS - vende·se, 4, de liga leve,
14, com pneus,n'185, Vlor a

combinar. Tr. 372-0713 IVFemando,

AROS - vence-se, brasllla, el
pneus Radial, semi novo,R$
45Q,OOTr.37()'5577

MODULO - eompra·se, acima de

16OON.Tr. 371·2666 ou 9125-7399

VENDE·SE - sub 10 polegadas,
correta2000N,modulo 72rJ.N, cabia

seladaplchevett.Tr: 9962·81 98

Truppel Car
VEfcULOS MULTIMARCAS

Fone: 215 ..1183
Compra • vende • troca • financia

Celta 1.0 2p 2001
Palio EDX 2p 1997
Corsa 1.0 4p 1999
Palio 1.0 2p 2000

Goll,82p 1997
Saveiro 1.8 2001

Omega Suprema compl, 1993

Omega GLS tO! c:ompl.(.fetol 1994
Uno Mille 4p 2001
Corsa Sedam Super 4p 2001.

Rua Erwino Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul

Escapamento � Geometria - Balanceamento

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

AUTORiZAdA:
CM, VW,
FiAT' FORd

ESPECIAIS

�

KOVI3I

VARVWT

es PI c:x:x..EOO\lAJX

00 Lrt:oore�
70 Lrt:o oro�

F·1000 - vende-se, cabine
dupla, 90, modelo XK, comp.Tr: SAHARA- ano 91 ,R$ 3.700,00
9111·9406ou372·3667 Tr: 276·3002 el Jair

JEEP - vende-se, 63, SCOOTER-vende·se, Sundew
desrnontado.Ircca por CG,R$ Akros 50, vermelha, 98, baixa
4,500,00,Tr: 376·1293 após km.Ir: 370·8942 ou 9902·8505

15hrs el Claudeelr cITânia
-------

JEEP-vende.se, original, ótimo TITAN - vende-se, cl partida
estado.Tr: 370-2370 elét..R$ 4,300,00.Tr: 9953·2627,

JIBATA - vende-se, rnod. TITAN-vende·se, ano 2003,R$

Sertanejo, cabine alta, motor 4,100,00.Tr: 370-6526

porkins, 75, pneus fronteira red, TITAN _ vende-se, 2001,R$4x4 e carroeeria.Tr: 9979·1437 3.700,00.Tr: 9962.3664

-
MONTANA
MIl l f I 1.1.0\ fl C " \I

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376·1678

Sua Concessionária Renault agora é

BLUMENAU e ITAJAí ,e JOINVILLE e JARAGUÁ

branco

prata
prata
prata
vermelho
branco

prata
azul
branco

branco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



V Votoran'tim I fi nan ça s

Corsa Wind
Corsa sedan 1.6
Gol4p
Ka
Blazer 2.2

Blazer DLX

Rural4x4

Palio 4p c/ar cond.
Mondeo comp
Vectra GLS

Pampa 1.8

Titan

98
96
99
02
98

97

75

04

97

95

94

04

cinza
cinza
verde

branco
verde

branca

branca

prata
prata
azul

azul

preta

CLlO EXPRESSION 1.0 8V, 4P, COMPLETO
CELTA 1.0
CELTA 1.0
PALIO ELX 4P, CI OH, VIDRO TR. ELETR.
CORSA WAGON GLS
PALIO EX, 4P CI TRIO' AlARME
ASTRA GLS. COMPLETO
CORSA WAGON GL 1.6
GOL1.0 16V, 4P
PALIO WEEKEND 1.0
'PEUGEOT 106, COMPLETO
PEUGEOT 206 1.6 PASSION
VECTRA GLS 2.2
GOL1.0 MI, CI TRAVA ELÉTRICA
PALIO 1.0, 4P CI TRIO' RODAS
PALIO 1.6 16V, COMPLETO CITETO
SANTANA QUANTUM 2.0, COMPLETO
CORSAWIND
CORSA SUPER, 4P
CORSAWIND
FIESTA GL, 2P
IPANEMA SUE, 4P
TIPO IE, 4P
ESCORT HOBBY 1.6
MONZA GL, CI TRIO 4P
OMEGA CO 3.0 AUTOM.
GOLCL1.6
ESCORT XR3 CONVERCIVEL
MONZASUE

BEGE
VERMELHO
PRATA
VERMELHO
CINZA
VERDE
A2UL
VERDE
PRATA
PRATA
PRATA
BRANCO
BRANCO
VERMELHO
VERMELHO
BRANCO
CINZA
BORDO
BRANCO
BRANCO
BOROa
A2UL
PRETO
CINZA
A2UL
BORDO
BRANCO
PRATA
VERDE

OKM
2002
2001
2001
2000
2000
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1998
1998
1997
1997
1995
1995
1995
1995
1994
1994
1993
1991
1988
1988

�.
"

FIAT Uno Mille

Uno4p

Av. Prefeit� Waldemar Gruba, 3747 • Jaraguá do Sul

FORD Escort

EscortLdh

Escort GL ar I dh

Escort GL comp.

Fiesta2p
Vectra GLS cornpl,
Celta

Omega GLS tetol rodas

Chevette , ale.

Gol4p8V
Go11.6

GolI compl + bco couro
CGntan

GM

vw

MOTO

BIZ

93

94

96

97

98

94

97

95

01

93

89

00

92

01

03

03

branco R$ 7.500,00
R$ 7.800,00cinza

prata
azul

vermelho

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

! <
.

. i'

LA·.. ���I�cI!, 370�2769
urOMOVEIS

.

vermo

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 • Centenário

Mercedes A 160

Mercedes C180

Seenie RXE

Gol GII18V

5-10 c/ Kit Gás

Clio RL c/ ar

Celta c/ opc.
Escort GL 16v comp,

Escort GL 16v

Escort 1.8
Gal MI

Uno Mille

Monza SLE

cinza 00

cinza 95

verde 00

branco 02

verde 98

branco 01

Preto 02

Cinza 98

prata 98

azul 94

prata 97

branco 93

marrom 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

Parceiros

Faça parte da BV
financeira

você também

�373-0806
C-A-U-.-O-M-O-'V-E-'-S-) 373-1881

Celta 4p c/ ar
CorsaWagon GLS 1.6 compl.
Clio RN cornpl. - v.e.

Fiesta Class 4p
Corsa Sedan ac/te
Corsa Sedan
Corsda Serdan
Fiesta 4p c/ som
Escort Hobby 1.6
Gol1000 I
Uno SX 4p c/ opc.
Vectra GL 2.2
Vectra GL comp.
Vectra GLS comp.
GolG1I1
Gol1000 16v c/ opC.
Goll.8
Palio cp
Astra Sedam 1.8 GL comp.
Parati 1.0 16v 4p

prata 03
prata 99
vermelho 00

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

prata
cinza
verde
Prata
azul
vermelho
vermelho
bordô

prata
Azul
Branco
verde
Cinza
branco
branco
Verde
verde

G
G
G
G
G
G
G
G
A

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

1.8/2p/GLX c/ AR preto
1.0/4p/Fire/com!. prata

Veículos
Rua Bernardo Dornbusch, 620 � Baependi - [araguá do Sul

<'Corsa Sedan

Verona Gl

Ipanema Gl

Blazer DlX

Corsa Sedam

Palio

Kadet

Tipo
Escort

Gol

Gol

Verona

Palio

1.0 /4p/ wind

1.8/4p/Gl
1.8/4p/Sl
4.3/4P/DlX
1.0/4p/Milenium
1.0/4p/EDX

1.8/2P/Gl
1,6/4p/ comp.
1,6/2p/l
1.0/4p/8V

1.6/2p

branco

preto
cinza

prata

prata
branco

azul

cinza

azul

branco

branco

00

95

95

97

01

97

96

95

94

01

97

90

03

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

1999

1991

LD veíeulos 373 ..4047
BR 280 KM 60, 329 • Guaramirim (em frente a FAMEG)
FIAT

Tempra 4p 8v comp.

Uno S 1.3

Tipo 1.6 IE como.

Marea ELX compl.
FORD

Branco

Branco

Cinza

Branco

1993

1991

1995

1999

R$ 8.900,00

R$ 6.500,00

R$ 9.500.00

R$ 21.500.00

R$ 7.500.00

RS 15.800.00

R$ 18.500.00

R$ 9.800.00

R$ 11.700.00

R$ 16.500.00

R$ 7.300.00

R$ 13.500.00

R$ 11.400.00

R$ 10.500,00

RS 15.800,00

RS 3.200,00

RS 23.900,00

RS 6.800,00

Verona LX

Omega GLS 4.1 corop

MondeoCLX

Fiesta 1. O 4p
VW

Gol MI clOpc
Gol1000 plus GIII clarcond.

Gol1000

Gol 1.6 completo
GolMI

GolI

Passat 4p
Fusca 1300L

GM

Vermelho

Azul

preto
verde

1992

1995

1998

1996

Branco

Cinza

Branco

branco

Branco

Branco

Cinza

Bege

19.98
2001

1994

1999

1997

1996

1996

1981

Astra completo

Ipanema

Vermelho

Dourada

Rua João Januário Ayroso, 65
371·5343· (47) 9903-2936

Astra 2000 Sedam GL 1.8 campo
Gol G III 2000 1.0 4p
Palio EL 97, 4p trio elétrico ar quente, Des.
Blaser DLX 2.5 turbo Diesel, 97
Fiat Siena 1.0 2002, fire, trio elétrico
Go11.0 94
Gol 1.6 I 95. kit GNV
Corsa Super 1.0, 2000, trio eret,

GoI91,1.6
Omega Suprema GLS 2.0 corno.
Marajó SLE 1.6 Limpjdes.
Uno 1.0 96, 4p trio elet.
Santana 2.0, 93, 4p
Pick Up Corsa, 1.6, 99, rodas de liga
Corsa 1.0 4p limpjdesjar
Estrada 2000 1.5 Cab,estendida
Clio trio elet.Zair beg/Hrnp.yar q,
Astra GLS 99 2.0 comp.
Celta 2004/4p/limp/des.(a,
Monza 90j2.0jcomp.
Monza SLj2.0j2p básico
Fiesta 98/4p/1.0/limp.(desem./a, q,
Siena 1.6/99/4p/ campo
Corsa Sedan, 4p, 2003
Astra GL 1.8/2000/2p/camp.
Vectra Milenium completo, 2001
Kagao cj ac, 2001
Renaut cno. 4 ,com 1., 2003

Bor�
Verd!
Ver�
Brar(ç
Prata
Pra�
Az�
P(et�

Clio 1.0 cornpl.
Palio Wekend completa 1.0

. Uno Mille 1.0

Gol Special (único dono)
GOL GIII completo. (-V.E.)
Courier 1,3 v.e /t.e

Voyage 1.6 A

Escort XR3 + teto solar

Uno 4P. c/ ar cond. + opcionais
Uno ElX 1.0 4p

C�X 200 strada (FINANCIADA)
Suzuki Swift 1.6 SD

�E[fM 370-3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul • se

01

00

91

00

00

98

93

93

94

95

00

94

verde

dourada

branca

prata

vermelha

bordo met.·

cinza met.

azul met

vermelho

azul

roxa

branca

'I'!l.NiAU1"0MÓ.YE[
FONE/FAX: 373�0131 ou 373-3Jlj
Mercedes C280 4p
Ford Ranger2.5 CD
Gol GIII 4p
Saveiro

Belina Del rey 1.8

Goll.8

Uno Mille Smart 1.0 4p
Fiesta 4p OKm 1.0

Uno 1.0 cl apc.
Vectra CD 2.2

Galt 2p campo GTI

Omega GL cl Gas
Fusca 1300

Yamaha XT 600

CBX200

Crípton 105c

Preta

Vermelho

Cinza

branca

verde

prata
azul

prata
Azul

branco

preta
Branco

Branco

Preta

Vermelha

Verde

1!19ó

2001

2001
2001

t900

1991
2001
2�
199J
1991

'"

1991
1!19ó
1911

G

O

G

GNV

A

G

G

G

G

G

G

GNV

G

G

G

G

Barraca pi camping completa

BARRA VEICULOS Fone:3761�i
Fax: 376·1�j

Rua: Angelo Rubini s/no Barra do Rio Ce

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

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

bran
bran

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Árduíno
Veículos

VEíCULOS
370..7516

Compra Financia
Rua Walter Marquardt, 1850 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - se

371·4225 w. BREITKOPF
Caminhões e ÔnibusAv. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

Omega Suprema CO 3.0 Prata 1993

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

vw 8.150 03/04 Baú - branco R$78.000,00

VW14.170BT 99/99 Chassi, branca R$ 58.000,00

vw 18.310 02/02 Titan Tractor - Branco R$ 120.000

vw 8.120 01/02 Eq. Chassi - branco R$ 57.000,00

Palio EX 1.0 4p Cinza 2000
Cinza

Verde
Bordo
Preto

Vermelha

Bege
Cinza

branca
Cinza

Amarela
Verde
Azul

Prata
Cinza

branco

98
98

96
98

94
89
93

96
92

86
99
92

98
97

86

Golf2.0compl.
Pick up Corsa compl.
CorsaWind 2p
KadettGLscompl.2.0
Pampa
Saveiro Diesel

Hilux Sw4, diesel

Fiorino fu rgão
F-iOOO diesel

F-iOOO
Saara
Santana GLS compl.
Courier i.s
Parati 2p 1.6
Fusca 1300

"

I"
'no
no
Ia
"li
Ia
".

11m:
III':';
Inca
Inln
'no
'Ia

III
lIa·

Uno SX 1.0 4p Cinza 2000

\;

Uno EX 1.0 4p Branco 1999

Uno S 1.3 2p Branco 1990

Voyage GL 1:8 2p Azul 1989

I.
'd,
'de
li.,
lia
lia
II
�to

Parati Plus Alcool 1.6 2p Bege 1986

Opala 4cc.4p Laranja 1973

370-4224
Rua Erwino Menegotti, 869,
Vila Rau - Jaraguá do Sul - se Novos e Usados

97

93

85

96

99

94

87

89

96

72

95

86

84

96

84

87

03

03

01

GBrava 2003/2003
200212002
1999/1999
1997/1997
2004/2004
2004/2004
2003/2004
2003/2004
2002/2003
200212002
2001/2002
2001/2001
1999/1999
1998/1999
1998/1999
1998/1999
1997/1997
199611996
1995/1996
1995/1995
1993/1993

VW/8150
VW/17210 TRUCK
VW/8.140
F4000 TURBO 4.3T
GOL 1.0
CELTA 4PTS
CLlO PRI10 16V
KA
PALlOFIRE
PARATl16V
FIORINO 1.5B
KANGOO 1.6
CORSA WIND
MAREA WEEKEND
FIESTA
UNOMILLEEX

.
CORSA GL
UNO 4PTS
TEMPRA IE
GOL CLI
ESCORT GL 1.8

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

Escorts

Pick up Corsa

Saveiro CL 1.6

Escort Hobby
Monza

Uno 1.5 R

Gol1.6

Fusca

. Santana 4p -ar

Gol

Monza

Fiesta

Escort

Monza Classic

Titan

Titan

Titan

Vermelho

Verde

Branca

Branco

Preto

Prata

Branco,

verde

prata
Branco

Preto

Laranja
Verde

AZUl

Vermelha

Corsa GL 1.6 ar cond.Jte/al/lim/des/ar qte Prata G

Ka GL Aq/lim/demb/ alarme 2002 Prata G

Vectra CD ar/trio/ abs/air bag/Cd player verde GNV/G1997

Corsa Hatch Um p(?es.J�r qte/4portas 2000 Branco G

Goll000 special2p 2002 Branca G

<

cinza/desemb. tras/aqCorsa Sedan '2001 Cinza G

Celta 5p/limp.!deser'b.J ar q. 2003 Prata G

Veículos de Particulares
311-0802
311-8281

Volkswagen
Palo
Fusca
Saveiro
Gol
Gol
Monza
Logus
Santana
Passat
Saveiro
Chevrolet
Pick Up CheveAzul
Flat
Uno
Tipo

, Uno
Tipo
Tempra
Palio Weekend
Palio
Palio
Ford
Escort
Maverick
Fiesta
Ford Ka CLX
Importado
Renault 19RN
Besta
Jeep
Caminhão
Caminhonete O 10
Moto
Moto XLX motor 350
CBX 250
Motocicleta

99 R$ 19.500.00
69 R$ 3.500.00
86 R$ 7.800.00
90 R$ 7.300.00
99 R$ 13.500.00
87 R$ 4.500.00
93 R$ 8.300.00
92 R$ 9.500.00
80 R$ 2.200.00
83 R$ 4.000.00

88 R$ 4.500.00

94 R$ 8.800.00
95 R$ 9.500,00
87 R$ 4.500.00
95 R$ 2.500,00.+ 27 x 370
96 R$ 12.300.00
2000 R$ 18.000.00

,

98 R$ 13.000.00
2002 R$ 17.500.00

96 R$ 10.500.00
79 R$ 13.000.00
2002 R$ 17.500.00
98 R$ 11.500.00

95 R$ 9.000.00
95 R$ 16.000,00
68 R$ 7.800.00

74 R$ 14.000.00

89 R$ 2.500.00
2003 R$ 7.800.00
98 R$ 2.800.00

Prata G
Verde
Verde O
Verde
Branco
Branco
Preto
Verde
Vermelho
Bege

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul

Faça parte da BV
financeira

você-também

!i

00

00

Escort GL 1.6 DH,AR,Trav.a
2p cl opc.
completo
completo
O-KM
classic

cy ooc.

GL completo branco

completo
completo
power completo
AR/DH
4p
completa
completa
4p com trio

(top de linha)
DH/trio
(top de linha)
cl Ar
completa

cinza
azul

prata
bordo

prata
prata
branco
2001

prata
prata

2000
1997
1997
1994

(preço especial)
2003
2001

Fiesta

Escort sedan
Verona Ghia
Celta
Corsa sedan

Corsa sedan

Astra sedan
Astra GLS
Golll.6
Gol16v
Go11.8
Gal MI
Palio Weekend
Palio weekend
Palio EX
Crio previlege
crio expression
Scenic RXE

Verde
Prata
Vermelho
Azul G
Azul
Cinza G
Bordô G
Prata

Bordô
Verde
Preto
Vermelho

1999
2002
2001
2000
1999
2002
2001
2000
2003
2003
2001
2000
2000

SI

�

!i

ii

� ,

00

branco
branco
cinza
branca
cinza

prata
azul
cinza
dourado

verde

Bordô
Azul
Branco

Marrom

Amarelo

Preto Clio RL

Scenic RXE

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018 • 9993-5854 • 9973-3034 - centro/Coru á

WOLFCA� 275·1184
Rua Angelo Schiochet 99
89251-600 - Jaraguá do Sul

Rua Pref.Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

310-2381
Celta 2p cl ar A.C.
Gol Power 1.0 4p c/ A.C.
Corsa Sedam c/ A.C.
Corsa Sedam c/ A.C.
VT Shadom 600 cc

Corsa 2p/ 1.0 comp.
Fiesta GL 4p 1.0
Astra GLS Sedam/comp.
Blazer comp. 2.2
Vectra GLS 2.0 comol.
Silverado Blazer 4.1
Parati 1.0 16v 2p
Palio 1.0 4P/camp.
Corsa 1.0
Blazer complet
Ford Ka c/ opc.
Palio ED 2p 1.0

Ranger 6cc comp.
Suprema GLS 2.2 campo
Goll CL 1.0 4p comp
Omega GLS 4.1 campo
L 200 4x4 comp.
Kadet SC 1.8
F 1000 Cab dupla
Monza SLE 1.8
Variant

Vermo 2003
2003
2002
2003
2002
2002
2001
2000
1999
1997
1998
1998
1998
1997
1999
1997
1997
1997
1996
1995
1995
1993

.

1993
1990
1988
1974

Gas.
Gas.
GNV
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
GNV
GNV
Gas.
Ale.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
GNV
Gas.
Gas.
Gas

Gol Special 1.0
Gol trenc GIII

Fiesta

Marea HLX

Celta 1.0
Uno EP 1.0

Saveiro 1.8
F 1000 motor MWM
Monza SL 2.0
XR 200

TWister 250
CG

Bco
Palio Wekend

Omega GL compl.
Kombi Stander

Corsa 4p compl.

Ternpra 16v ouro

Verona LX 1.8 ale

Palio EDX

Perua Swcompleta +GNV

Vectra GLS cornp

Fiesta Comp

Passat

Monza

Asia Towner furgão
AlIa Romeo 164

Trailler Angola cl 1 eixo

Style R$ 16.000,0097cj ar cond.

c/ dh 4p

2003

2002

2001

1999

2001

1996

;2001
1992

1993

1997

2002

2001

branco

branco

prata

preta

preto

cinza

branco

I� Bco
Prata
Preto
Preto
Bco
Bco
Bco
Bco
Bco
Vermo

Bege
Bco

preta
Prata
Cinza
Prata
Vermo
Vermo
Verde
Azul
Verm
Vermo
Azul
Azul

94 R$ 12.800,00

95 R$ 8.800,00

98 R$ 13.000,00

93 R$ 9.000,00

94 R$ 9.000,00

98 R$ 12.000,00

98 R$ 16.500,00

94 R$ 12.800,00

97 R$ 11.800,00
79 R$ 2.200,00

89 R$ 5.300,00

95 R$ 5.500,00

95 R$ 15.000,00

90 R$ 6.500,00

comp.

C/ ar + pers. Gas

4p, c/ ar

cj dh Gas.

cjvidro,teto,dh

2p. Gas.

Gas.

Gas.

I�

a

I�

a prata
branca

Die

preta

prata

Gas.
Die
Ale
Gas.
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IIIMotos

+4Bxde
Credito i.lelto a a�rolu�ID,
Ilnàueiu.m8uto 8111 41. dã Rb 112,00, I refiMlhlila Mooda Bis Ms II Km.

371-9333

circuito
a lou los

_ICOMPRE
19919..1313
I FONE/FAK: 310 ..5218

FIOítlNO - vêndê-sê, furgãô, !

93Jr:3i6-4253 i Kombl ST 1976 G
r 'Véátra' 13[9"'''' 1995

."

'aNV""
!

j �e��Jp2JRILAP,�=��� ···t988
Uno 1.3 CS 1985 G

. �b.LJ,.9 Ç/ar.. �99.9 G
.

.. TQWo!lrfqrgªº· ��.. �.. :3 G
Voyage 19M GNV
Gol 1983 Alo,

I Pa.llo Wêêkend 2000 G oornp
��aré1tLMLbQla 1997 G
j Wolksvagen 7-110 1989 D no baú
i

... QoLPoWel' G3 4p .2002 R$ 1.8,200,00
0011000 4p G3 2000 R$ 15,800,00
COMPRA�SE BIZ Financiada

FIOítINO-vêndêosê,furgâo, 1 ,6,
branca, 2000, cl Kit gás,R$
13.ó00,00,Tr: 2io·0647

ASTRA - vendê'sê, sedam, 99, FlOítlNO � venda-se, furgão,
2,0, GLS, ôômp, 4 portas,Tr: 20ôQ, 1,6, GNV, Impeõável.Tr:
37002468 ou 995301717 37&1172

CORSA -.vende,se, sedam, 99, PALIO -vêndê"sê, 2000, camp"
super,R$15,OOO,OO,fr: 9962· 26000Km,R$16,500,00,Tr: aia,
:l664 3001

CORSA-vênde-S9, ret, 2004, PALIO -vendeose, EX,99,Tr: 371-
báslco, branco,Tr: 9125,2008 4573

cORSA - vende-se, sedam, PA�IO -vende-sê, 1.6, 16 valv"

�001/2002, branco, 4p, trava e 9S, êomp,R$ i g,OOO,OO.Tr: 313-
alarme, único dono,R$ 2672 oi Daniel horário comi ou
17,OOO,00.fr; 370-481 O ou 8803, 373-1404.

74M
UNO - vendeose, turbo, preto,

CORSA = vende-se, Wagon, ano 94, comp" em ótimo êst.Tr:

Gl.S, 1.6, 16valv" eomp" 97, 9135·7129

preto, 4- rodas esp, Tr: 371- SIENA- vende-se, 2001 .comp,81539122-6233
16valv,R$ 19,500,00, Aceita

D = 20 = vende-se, ano 87, carro menorvlor,Tr: 376·1737

oablne dupla, cor branca.tr: TEMPRA - mde-se, 95,9952-0779 ou 370·2324
8Vâlv"R$ 7,000 +- 25 vezes R$

l·200 - vende·se, 98, comp"
160,00, Aceito troca por oarro

4x4,R$39,OOO,OO,Tr: 9962-3664 até R$ B,OOO,Tr: 275·2784 ou

I 9122-2361

II MONZA-vende-se, EFI650, 93, TEMPRA - vende-se, (perua),2p, bordó, vs, todo anginal, d,h,

Iii R$ 8,500,00. Tr.: 371·5157 ou 97,oomp, Tr: R$12.500,OO,Tr:
371·5615 a noite oi Cristiana,

371·0947 õ/FabMclo

MONZA _ vende.se, 90, em TIPO-venda·se, prata, comp,
ótimo MI. R$ 5,300,00, Tr.: 371.

94,R$ 7,800,OO,Tr: 370-4508

2001 ou 9916·9927 cl Frank,

OPALA - vende-se, SL, ano 88,
4 p, álcool, rellqula, super
conservado. Tr 376-1678 ou FIESTA - vende-se, Straet, GL,
9993·5946, 1.0,4 portas, preto, 2002, pneus

novos, ótimo estada.R$
16,OOO,OO,Tr: 275,0647OMEGA - vende· se, 95,GLS,

eompL, + teto, azul. Nega0, Tr:
370·5918 FIESTA - vende·se,95,2p,

vermelha, orlglnal.R$
OMEBA- vence-se ou troca· 7,500,OO,Tr:371-B772ou 9101·
se,93, comp, álcooLTr: 376·<' 3494
0168ou9118-8967 -------

KA - vende-se, 0/ limpl desemb,
OMEGA - vende-se, CO, 93, ar quente, vidro e trava alét

piloto autom.,R$13.800,00.Tr: ImpeoáveLR$ 13.300,00.Tr:
9962-3664 9961-0343

S -10 - vende-se, luxo, ano KA - compra-se, acima do ano

97, diesel, banco de couro, cor 2000.1r: 371-2666ou9125·7399

branca, equlp. Tr: 9993-5946 ou

376-1678. RANGER - vende-se, XL, 2cc,97,
vermelha, cl ar. Aceita trocaTr:

S·10- vende-se, luxo, dupla, 376-1n2

2.8, dleselAx2, 2002, grafite,
ImpecáveLTr: 273-1001 ou .,..__,9125-2008 .... !!!!!!!!!!
S-10 - vende-se, CS, 97, De
Luxe cl Ar, OH, capota, cd, trio BRASILIA - vende-se, 80.R$

,alarme- GNV. R$20.000,00- Tr: 1.600,00.1r: 370-4509
2731525.

BELINA - vende-se, 84, 1.6,
SAVEIRO _ vende- se, diesel. álcool, 5 marchas. R$
ano 89, cor pretaTR: 370-2324 3.300.00Tr: 9902-78840/Jerry
ou 9952-0779

FUSCA - vende-se, cor branco,
SAVEIRO _ vende-se, 2002, ano 85, em ótimo estado.R$

comp.R$ 23.000.00.Tr: 9962- 3.000,00Tr: 273·6050

3664 FUSCA - compra-se, de

SILVERADO _. vende-se, particular acima do ano 78,
pagamento a vistaTr: 371·8153

2001,DLX.R$ 39.000.00.Tr:
ou9122-6233

9962-3ey64
FUSCA- vende-se.êê, verde,VECTRA - vende-se, GLS,95,
aro 14, H$ 3.500,00 ou troca porrodas esp, comp.R$13.300.00 gol89 até R$ 5.000.00. Tr.: 376-

ou R$ 3.900+ 36x418.00.Tr: 3666 cl Paulo.
9123-7355

FUSCA - vende-se, 70, ótimo
VECTRA - vende-se, CD, 97, estado. VloracombTr:376-3225
menos teto e banco de couro,
ótimo estado.Tr: 371-2666 ou

9125-7399
FUSCA - vence-se, 84, branco,
aro brasilia, ótimo estado.R$
3.400.00Tr: 370-5577

VECTRA - troca-se, GLS,
comp., 99.Por Vectra GLS,
comp., 2000/2001 Tr: 371·6262
oi Patricia

FUSCA - vende-se, 84, 1600,
branco, roda de Veclra, ótimo
est.R$ 3,aOO,OOTr: 371·3043

Modelo Ano Cor
Biz KS
Biz KS
Biz; KS
Biz KS
Biz KS
Biz ES
CG 125
CG 125
Titan kS

99
01
01
01
02
01
98
99
00

Vermelha
Azul
Preta
Verde
Preta
Preta
Azul
Azul

Vermelha

Modelo A.io
�.,�, ' , .. -_

'Cor
Titan KS
Titan KS
Titan KS
Titan KS
Titan ES
Titan ES
Titan ES
Titan ES
Titan KSE

00 Verde
01 Vermelha
02 Prata
02 Vermelha
00 Vermelha
01 Prata
01 Azul
03 Vermelha
02 Prata

.1

Consôrolo

Breltko f
Há 38 anos realizando sonhos,

c21L Auó,Breitkopf

Crédito acima de
R$ 47.000,00 c/ taxa' de

9,5% pI 60 meses .

(solicite-nos uma visita)
Rua Reinoldo Rau, 530 • Fone 371-1887 I 371-8309

ESCORT =vendêoSê, GL, 98, ar GOL - àMO 94, nnotorrefrlg, a automático, 2001 .comp. BOb-vende,se, relrlg, A áQua, GOL - vende-sê, 1000, !I,
cond .. DH, motor zeteõ, R$ águâ,R$ 4,000,00, aceito troce +couro, R$ 42,QOO,OQ,Tr: 3730 doe, Pago até 2005, R$ quadrado,R$ 4,70D + Inanc.11
14,200,00:0':9123-7355 em moto,Tr: 9955·4945, 3001 2,900,00.ir:9137-4778 274-8364

�-----I

GOL - vence-se, 89, 1.6, KADET-vende·se, 92/93,1.!
:\lcool.l1$ 5,000 ou troca por álcool, ótimo estado,�1
carromalorvloraté R$ Q,OOO:Tr: 7,500,00:11': 273-0946ou9t!i
370-6266

7753 cl Ademar

ESCORT-vendeosê,(ll.,97,DH,
GOLF - vende-se, verde, 4 GOL-venda-se, 94, 1.0cO,R$

" Id t I t portas, 9M$15,000,00,Tr: 373· 6,900,00,l1': 9962,3664
clmp

.

as raSê ro, ar quen e, 0026
rodas êsportlvas,l1$
i 3,300,OO.Tr: 9123-7355

GOL - vende-se, 96,T81,
GOLF - vende-se, GL, 4 portas, comp,R$12,500.o0,1t: 373-3001
1.8, comp. branco, 97,

ESCORT - vende·se, 97,01 limp Impecávªl, Tr: 371·8153
I dasemb, Traseiro, trava, DH,
4p,R$12.200,00,Tr: 370-2461

KOMBI- vende·se ou troca,�
GOL - vende-se, ano 94, 1.6, GOL - vende·se, geração 3, 82,R$ 3,200,00,Traca por�

.

branco,R$ 7,500,00Tr: 9135· 2000, comp, cinza, 16 vai. 11': Rey, 8ellna, ou Uno,Tr: 215.2111
GOLF - vende-se, BTI, oamblo 77'2SJ 275-3830 horário comerciaL pela manhã

�oros

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Financia

Motos acima de 1998 até 2002 -

financ. em até 36 x si entrada

Motos de 2003 2004

Financ. Em até 40 X

Entrada de 1 O %

ua Fritz Bartel, 99 • Baependi
Jaraguá do Sul- Sç_

C8X 750
csn 450
C845pTR
CS4S0 DX
SaMara 350
Sahara 350
Tornado2S0
csx 250 Twlster
I..ZS0R

XT22S
XA.lQQ
CSX 200. Serada
csx 100 Strada
cex 200 Strada

- cex 200 Strada
CBX 150 Aero
Tlran KS 150
Tltan KS
Timo KS
Titan KS
Tltan KS
Titan KS
Titan KS

Roxa
Varm.
Vermo
VErm.
Prata
BrAnca
Vermo
Roxa
Roxa

Roxa
Vermelha
vermelha
Verde
Vermo
Azul
Prata
Verde
Vermo
Azul

.

Titan KS
Tltan 125

Tjtan 125
:Tltan L2S
Titan 125

1lJ;án 125
Titan 128

Vermo
Azut
Vermo
Azul
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