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VISITA

Secretário Estadual de Educação, Jacó Anderle (10 à direita). visitou ontem a Fameg em companhia de Niura dos Santos e Balduino Raulino

Secretário discute projetos
. ,

para as escolas da região
o secretário estadual de Educação, Jacó Anderle, esteve ontem

na região para o Encontro de Educadores, onde foram definidas
ações para as escolas públicas. Na oportunidade, prometeu dar
continuidade ao Progestão, para professores da região, que foi
interrompido em abril por falta de recursos, O secretário esteve

na Escola Valdete Piazera Zindars, para verificar como está o

projeto piloto de Educação Integral. Na Fameg, conheceu a

estrutura e a iniciativa da instituição em se apresentar aos alunos
do ensino médio receber deles as expectativas em relação aos

cursos ministrados. PAGINA 5

Vestindo o 'corpo e

a alma das pessoas

". i i." ......

!
l

mafi$ors.q�
www.marisolsa.com.br

N° 4.967 1 RS 1,25

NATAÇÃO

Ajinc traz
16 medalhas
A equipe Ajinc/Urbano/
FME de Natação voltou
de Florianópolis com 16
medalhas no Campeona
to Estadual.Mirim/Petiz,
que envolve atletas de
nove a 12 anos. Dez
nadadores representaram
a cidade no torneio .

• PAGINA 7

INOVAÇÃO

MEC seleciona projeto de
merenda escolar de Corupá

ALEXANDRE BOGO

panificação
produz pães e

derivados a baixo
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Direita volver!
I
r As imposiçóc-. I,úa a

governabilidade (ou a ma

nutenção do poder a qual
quer custo?) têm compro
metido os discursos dos

partidos de esquerda, mais

precisamente do PT é PDT.
As alianças feitas para
concorrer às eleições deste

ano, algumas esdrúxulas do

ponto de vista ideológico,
jogaram por terra qualquer
tentativa dos partidos em se

apresentarem como dife
rentes. Mais, a aproximação
com legendas de propostas
antagônicas sepultaram de
vez a aura esquerdista/
popular que pregavam. As

alterações de rotas fazem
lembrar a dinâmica da

política defendida pelo ex

prefeito DurvaI Vasel.
O PDT há muito aban

donou o discurso trabalhista
e a ideologia. Rompeu os

laços com os partidos de

esquerda e se aproximou das

legendas consideradas de

direita. Aliás, o líder maior
do PDT, o ex-governador
Leonel Brizola, fez acordos
com 'os antigos adversários,
muitos dos quais tratava

como "filhotes da ditadura".
Em 20 meses de governo,
Lula e a cúpula do PT

desfiguraram tanto o

partido, que é quase

impossível separá-lo dos

credibilidade e do respeito
da comunidade internacio

nal, é preciso reconhecer

que o governo Lula, no que
se refere a projeto político,
pouco ou quase nada se

diferencia dos anteces�ores.
Quando na oposição, o PT
fez inúmeras críticas, algu
mas ácidas, ao modelo
administrativo. Todavia, no

� As tradições dos tempos das lutas
sindicais e das campanhas eleitorais foram
se adequando às conveniências do poder

demais. Não há como negar

que o Partido dos Traba
lhadores caminha a passos

largos para o centro, deixan
do a bandeira da esquerda
para o PSTU e peo.

A velha cantilena do

projeto democrático e

popular, aos poucos, vai

sendo substituída pela

política da sobrevivência.

Apesar da recuperação da
economia e do resgate da

poder, se mostra contrariado
com as cobranças, além de
'não colocar em prática as

propostas defendidas pelo
partido durante mais de 20
anos.

As tradições dos tempos
das lutas sindicais e das

campanhas eleitorais foram
se adequando às conve

niências do poder. As diver

gências foram atenuadas
com vantagens oficiais. É
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bem verdade que ainda
restam honestidade e

sinceridade no governo do

presidente Lula' e que
muitos dos colaboradores

próximos ainda guardam a

velha bandeira com a

estrela -- já um pouco
desbotada - e os ideais do

partido que se firmou como

sendo o contraponto ao

neoliberalismo, tão comba
tido pelo PT.

A estratégia petista de
se aproximar do centro -

buscando ampliar o espectro
partidário - teve como

reflexo imediato as dissi
dências e as críticas dos
velhos aliados, como o

PSTU, que acusa o PT de
ter traído o povo. Apesar da
legenda manter os princí
pios norteadores, percebe
se nitidamente a opção pelo
pod e r. Não obstante, é

mister lembrar que não

existe mudanças bruscas
sem o prejuízo da democracia.

FRASES.�------------------�
"Sabemos diferenciar quem é um mau pagador daqueles que simplesmente estão passado
por dificuldades econômicas momentâneas"

.Luís de Freitas Merlo Neto, Gerente regional da Celesc, ao referir-se à inadimplência industrial na região, que, segundo ele, é de

menos de meio por cento.

Mundo I Pessoas & Fatos I
� ISRAEL

Sharon aceita trazer
muro paramais perto
A barreira de separação que Israel vem

construindo na Cisjordânia será erigidamais perto
das fronteiras do país para reduzir os

inconvenientes causados à vida dos palestinos
comuns. Apesar disso, a estrutura de contenção
englobará pelo menos dois grandes blocos de
assentamentos judaicos para mantê-los no "lado
israelense" da barreira. As decisões foram tomadas
ontem pelo primeiro-ministro de Israel, Ariel
Sharon.

.

A revisão atende a uma ordem da Suprema Corte
do Estado judeu segundo a qual a barreira não de
ve causar transtornos aos palestinos da região.(AE)

� CORÉIA DO NORTE

Governo alerta para
aI/Corrida nuclear"
O governo da Coréia do Norte alertsu para a

possibilidade de urna "corrida armamentista
nuclear" no Nordeste da Ásia depois da
recente descoberta de que cientistas sul
coreanos enriqueceram uma pequena
quantidade de urãnio quatro anos atrás.
Han Sung Ryol, enviado norte-coreano à ONU,
disse à agência sul-coreana de notícias que o

governo de seu país considera que os Estados
Unidos não têm valor como parceiro de

diálogo por aplicar uma política de"dois pesos
e duas medidas" para cada uma das Coréias.
Han qualificou a experiência da Coréia do Sul
como "uma ação perigosa': (AE)

� RÚSSIA

Encontro entre EUA e

Chechenos é criticada
A Rússia criticou o anúncio dos Estados Unidos

\
de que estariam dispostos a dialogar com
líderes separatistas da Chechênia e sugeriu que
a questão pode comprometer as relações entre
os dois países.
O chanceler russo, Sergey Lavrov, advertiu que
"resolvemos nós mesmos nossos problemas
internos e não existe necessidade de busca de
uma rota americana para a normalização
política na Chechênia.O porta-voz do Ministério
do Exterior, Alexander Yakovenko, disse que
conversações com líderes rebeldes chechenos
são "absolutamente inaceitáveis': (AE)

� EUA

Edwards acusa Bush de
adotarvtatlca de medo"
o candidato a vice-presidente dos Estados

Unidos na chapa democrata, John Edwards,
acusou a administração republicana de adotar
uma "tática de medo" depois de o vice

presidente, Dick Cheney, ter afirmado que a

vitória de John Kerry nas eleições de 2 de
novembro aumentaria o risco de o país sofrer
um novo ataque. terrorista.
"As táticas de medo de Dick Cheney passaram
dos limites'; disse Edwards. "Isso mostra mais
uma vez que ele e George Bush farão qualquer
coisa e dirão qualquer coisa para salvar seus

empregos." (AE)

� FRANÇA

Mais de cemmeninas desafiam

proibição francesa a véu islâmico
De cem a 120 meninas desafiaram uma nova

lei que proíbe o uso de véus islâmicos nas salas
de aula e estão em negociações com

funcionários das escolas que tentam convencê

Ias a não usar os artigos religiosos. Tratam-se
dos primeiros números completos sobre o

assunto divulgados pelas autoridades francesas
desde o início do ano letivo no país, na última

quinta-feira. Há menos de uma semana, quando
as aulas foram retomadas, o ministro da

Educação da França, François Fillon, citou 70

casos de desobediência, mas o número não
levava em conta as alunas que voltaram às aulas
somente na sexta-feira. (AE)
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... JAPÃO

Tempestade deixa
32mortos
A guarda costeira do Japão encontrou ontem
mais cinco corpos de pessoas que estavam a

bordo de um cargueiro indonésio que
encalhou em meio a um forte tufão que se

.aproximava do Japão, elevando a 32 o

número de mortes causadas pelo fenômeno
natural. Pelo menos 14 pessoas continuam

desaparecidas, publicou a agência de notícias

Kyodo.
A emissora pública de televisão NHK informou
que 948 pessoas ficaram feridas durante a

passagem do tufão Songda. Um poderoso
tufão perdeu um pouco de sua potência e

transformou-se ontem em uma forte

tempestade tropical. (AE)
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SUA OPINIÃO

Vulnerabilidade externa e

dívida pública brasileira

José Álvaro de Lima Cardoso"

o Brasil foi um dos últimos países latino-americanos a

implementar a agenda das reformas neoliberais, a partir do governo
Collor, em 1990. Ao longo dessa década - a exemplo do que já
haviam antes iniciado o México e a Argentina - os governos
brasileiros liberalizaram o capital financeiro, reduziram/eliminaram
alíquotas de importação e realizaram as privatizações de setores

estratégicos. Esta abertura econômica, da forma como foi feita,
aumentou a vulnerabilidade externa brasileira tanto financeira,
quanto comercial. O País passou a depender de investimentos
externos para fechar suas contas e, no período 1995/2002, apresentou
sucessivos e crescentes déficits em sua balança comercial.

A vulnerabilidade do Brasil (que vem dimim;indo no Governo
atual) é unilateral, pois tem grande sensibilidade em relação ao que
acontece no mundo, sofrendo rápida e fortemente as conseqüências
desses efeitos, porém os fatos econômicos e políticos importantes do
País não provocam praticamente nenhuma repercussão importante
nos países centrais. Isto tem a ver com o peso do Brasil no comércio
internacional (pouco mais de 1%) e no investimento e renda da
economia mundial (cerca de 2%). A vulnerabilidade externa

diminui a autonomia do governo brasileiro na gestão da política
macroeconômica. Os juros, por exemplo, não podem reduzir muito
sob pena de haver fuga maciça de capitais.

A abertura comercial brasileira, na velocidade e na forma com

que foi feita, fragilizou enormemente o nosso comércio exterior. O
Brasil saiu de um saldo comercial que, somente em 1992, chegou a

alcançar US$ 15 bilhões, para um déficit acumulado no período
1995/2000 de US$ 24,3 bilhões. Enquanto o Brasil perdeu fatias de
mercado em todos os quadrantes domundo, aChina evoluiu muito,
e mesmo o México ganhou parcelas expressivas na América do
Norte, na União Européia e no Japão.

A razão estrutural deste fenômeno está ligada às opções
macroeconômicas dos governos brasileiros na década de 1990, que
tornaram o Brasil um importador de produtos com alto conteúdo
tecnológico e um exportador de commodirics, intensivas em trabalho
e recursos naturais. Existem louváveis exceções, setores que se

modernizaram e aumentaram a produtividade sem que, no entanto,

isso tenha se generalizado para a economia como um todo. O baixo
crescimento econômico do período e a ausência de investimentos

mantiveram setores importantes da economia com grande
capacidade ociosa, elevando o custo de produção e impedindo
uma melhor distribuição da renda.

'"

Esta opção levou o País a uma grande dependência de capitais
internacionais, extremamente voláteis, o que encaminhou o Brasil
a um rápido e inédito processo de endividamento, externo e interno. .,

No período 1995/98 o Brasil pagou cerca de US$ 128 bilhões e, no

mesmo período, o estoque da dívida externa cresceu US$ 99 bilhões.
É preciso levar em conta á estreita relação entre a dívida externa e

a interna. Toda a entrada líquida de moeda estrangeira no País é

comprada pelo Banco Central, que repassa aos.proprietários o valor
equivalente em reais. Para conseguir os reais o governo vende títulos
no mercado, aumentando a dívida pública. Como os juros são

mantidos altos para' atrair capitais estrangeiros e para evitar sua

saída do Brasil, o resultado foi o enorme crescimento da dívída
pública interna.

O Governo Lula conseguiu fazer com que a dívida interna

parasse de crescer de forma explosiva, mas ela continua sendo um

tremendo problema. Apesar do enorme esforço fiscal do goverr»
no primeiro semestre, (que garantiu um súperávit primário de 5,76%
do PIB), em junho a dívida líquida total do setor público chegou a

R$ 948,2 bilhões (569"0 do PIB) ,superior aos R$ 856,4 bilhões (55,4%
do PIB) de junho de 2003. A dívida é uma bomba de deito
retardado, que consome toda a economia decorrente da redução
de gastos primários do governo. O seu desarmamento jld 1 pela
redução dos juros reais no País.

'* Economista e Supervisor técnico do DIEESE em Santa lrina

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo,'35 linhas, ele
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o d:
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço. bem (Uma as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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..Menos mal
Scarpato já avisou que vai devolver os
RS 1.384,54 que recebeu como seguro
desemprego. Até porque, o valor é
irrisório se comparado às fortunas
surrupiadas dos cofres públicos por
políticos ou agentes do Estado nos

últimos anos.

Todavia, não tem como justificar um erro

com outro maior. Vale lembrar que
Scarpato não roubou ninguém, nem a

transação foi feita em função do cargo
que ocupa, caracterizando tráfico de
influência. Mas que o vereador errou, não
resta nenhuma dúvida. Fica a lição.

.. Sem choro
Já é costume, nos domingos e feriados,
a empresa responsável pelo
transporte coletivo em Jaraguá do Sul
reduzir o número de ónibus na cidade
- tem bairro que nem tem. Em dias
normais, os transtorno passam quase
que despercebidos, mas terça-feira, 7
de setembro, o bicho pegou.
Moradores dos bairros que tiveram

que vir ao Centro acompanhar os filhos
que iriam desfilar passaram grandes
apuros. Ónibus superlotados e

cobradores mal educados deram o

tom da prestação de serviço.

... Razões,
o vereador Marcos Sc�r�ato (PT) pode
té ter razão sobre o direito em receber

� seguro desemprego. Afinal, foi

demitido do emprego e, como

arlamentar, apesar de bem
P -

t t
. .

demunerado, nao em car eira assina a,
r

em outros benefícios trabalhistas

nomo FGTS (Fundo de Garantia por

�empo de Serviço) e aviso prévio.
porém, não tem a desculpa da

inocência. Na condição de fiscalizador

do erário, deveria se certificar das

exigências da lei antes de solicitar o

benefício do seguro desemprego.

POLíTICA

..Visões
A coligação "Por amor a Guaramirim"
reclamou da matéria do Correio do Povo

que apontou como destaque no desfile
de 7 de Setembro os candidatos da aliança
PFL/PP.
Segundo o assessor da coligação PSDB/
PPS,IIton Piran,"a Rua 28 de agosto ficou
laranja com a presença dos militantes e

pelos balões distribuídos': Para Piran, a

notícia desmotivou a militância, "que
atendeu ao chamado da coligação para
participar dos desfiles':
Em período eleitoral, candidatos e alianças
sempre acham algo que os prejudiquem.

.. Abacaxis
o governo federal pqde ter um outro

abacaxi para descascar. Na próxima
semana, o STF (Supremo Tribl,J,nal"
Federal) decide se mantém ou não a

decisão, tomada há dois anos, 8e
conceder a uma exportadora do Rio
Grande do Sul crédito de IPI (Impósto
sobre Produtos Industrializados)" por
compra de insumos com alíquota zero.

O Planalto teme que, caso o Supr,emo
confirme a decisão, abra precedentes
e prejuízos. Existem outras' ações'
semelhantes na Justiça, relvtndlcàndó"
mais de RS 12 bilhões. ) J fI,)r

-Mais Guaramirim' lança site

para conquistar eleitores

Cerreete abre campanha
da aliança Mais uue-erotrnn

A a!ian�" "'M.Qi$ G<J.lIfaml,lm" que tem cerne -;'"
c.j;l\didato e preJeito r>1ádo Sérgio Pf!b.:�r

'"

(PFL) e " vlce-prefelto, JOS9. J04lq<Jlm
Farnandlu (PP) r ...ntou roo s4ibado, 31 d.
jvlho, ., 10h30, a eerrelh d<t lançamento
dI! <ampanh,. Le-i'll Mais ...

OS/090efinidu obras para Corticeira e GUbrnirar";la
03(09P!al'l>:) 25 c!!.fine obras para betrrcs
Ot/O'9Amin pte$ligi.:l ctorntnh.:lda "R\Jrno ç""toH

Site apresenta Informações dos candidatos e plano de governo

GUARAMIRIM - A exemplo candidato cabeça-de-chapa,
, ,dasia.lianças que -concorrern às .enviando dúvidas e questiona-

I

eleições municipais.em Jaraguá .:mentes .sobre planos de ação,
do Sul, a coligação "Mais "Todas as perguntas dos inter-
Guaramirim" também vai utilizar nautas serão respondidas
a Internet como uma ferramenta rapidamente para que o site sirva

a mais de comunicação para de instrumento de interação
atingir aos eleitores. Esta ,entre o eleitor e políticos",
semana, o site www,deg025 garante a assessoria de imprensa.-
,can.br foi colocado no ar e, As outras duas chapas que

apresenta informações referen- concorrem às eleições não vão

tes à aliança que apresenta usar a Internet para divulgação
Mário Sérgio Peixer (PFL) e José dos candidatos.
Fernandes (PP) como candida-
tos à reeleição, A vantagem para
os navegantes é o acesso aos

dados expostos na rede durante
24 horas por dia, Para os partidos, o
benefício é a abordagem do público
que acesso 0 universo virtual.

Infonnações da assessoria de
campanha da, coligação,
apontam que a página apresenta
histórico dos candidatos, jingles
da campanha, além dos projetos

� propostos no programa de
governo. A interatividade é
outro ponto forte na visão dos
políticos, No site, as pessoas
poderão participar de enquête e

entrar em contato com o

Para. Vereador - pp

Dieter lanssen
Collgaçóo Jaroguó no Rumo certc , P.SDB I PFll pp I PV

�Y.{@0(�'�:r/],
PQ�-GRADUAÇAO

LATOSENSU

�.$
LOCai: Faouldade Jangada

. JaragUQ do Sul· se

CONFUSÃO

Scarpato é acusado de receber.:
. '

; S��

seguro desemprego lndevldo
·nrl()(j

FABIANE RIBAS

....Vereador petista
garante que não

agiu de má-fé e que
devolverá o dinheir

}ARAGUÁ DO SUL - o
vereador Marcos Scarpato (PT)
tem até o próximo mês para fazer a

devolução do dinheiro recebido de
seguro desemprego, o que promete
realizar no prazo estipulado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego,
Em fevereiro deste ano, o

parlamentar foi demitido do

Colégio Divina Providência, onde
lecionava Física. Depois de

procurar o sindicato e o Sine

(Sistema Nacional de Emprego),
encaminhou aoministério o pedido
de seguro e recebeu aproximada
menteR$l,4 mil, em três parcelas.
Em julho, foi notificado porque,
como parlamentar, não tem direito
ao benefício.

"Tentei me informar no

sindicato, mas eles não souberam
me orientar. No Sine, todos sabem
que sou vereador e foram eles que
emitiram a solicitação do seguro",
justifica, Há dois meses, o

Ministério do Trabalho enviou

notificação ao vereador
solicitando a restituição do valor
recebido, num prazo de três meses.
Na segunda-feira, dia 2, como
ainda não havia feito o

pagamento, a Câmara de
.Vereadores recebeu ofício
comunicando que havia apenas 30

Scarpato acredita que a confusão não vai prejudicá-lo eleitoralmente

para petista efetuar o depósito, falta de decoro parlamentar
documento que foi apresentado contra o colega. "Até agora
aos demais parlamentares. ninguém veio falar comigo ainda,

Com a informação, a mas não acredito que vá render
vereadora Maristela Menel (PFL) nada porque não cometi
disse que vai analisar a improbidade alguma, tenho ainda
necessidade de abrir processo por o restante do mês para fazer o

:l1";I"'!

pagamento, e o farei", assegura,
acreditando que esta conros�o
não irá prejudicar a camp'!:tn�a
eleitoral. "Não agi de má-fé;<qh�'ib
errou foi o Ministério do Tr'áMIHo
que liberou o seguro. Está p�iI\qo
de volta e vou devolver", reforçou,

....

Hertel e Tietz participam de debate .na Associação comerci�J:�
SCHROEDER - o candidato a

prefeito, Hilmar Hertel (PFL), e a

vice, Gregório Tietz (PSDB)
apresentam hoje à noite, a partir
das 19h30, o plano de govemo para
empresários associados da Acias

(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Schroeder). Na
oportunidade, eles responderão a

perguntas elaboradas previamente
pelos associados da entidade

empresarial sobre propostas para o

desenvolvimento doMunicípio. A
tônica do discurso, segundo
Hertel, será a geração de

empregos, os projetos voltados para
a expansão das empresas e o

incentivo à abertura de novos

t'

empreendimentos na cidade,
A argumentação está

embasada na necessidade de
Schroeder oferecer emprego à

população de forma que os

munícipes não tenham de migrar
para outras cidades em busca de

serviço, "Com a chegada de novas
empresas, haverá mais trabalho e

as pessoas terão condições de

garantir o sustento da família, além
de a administração pública
arrecadar mais impostos e dispor
de mais recursos a serem investidos
na cidade", explica Hertel., Para
atrai novos empreendimentos, o
candidato a prefeito destaca que
a intenção é abrir áreas para a

instalação de empresas e indústrias,
não em um ponto concentrado,
mas em diversos bairros "para que
o morador não tenha de percorrer
longa distância até o serviço",
justifica,

Na questão da saúde, Hertel
enfoca amelhoria no atendimento
no posto de saúde, apontando esta
como uma das principais
reivindicações da população, Se

eleito, o candidato pefelista
informa que será feita auditoria nas

contas da saúde, devido a supostas
irregularidades. "Hoje não tenho
acesso aos documentos, mas

pretendemos apurar esse caso",
garante.

• Hertel informa que é xoiqs
,9rnuí!contrário à idéia de

+
, ,lU ,f;í1

transferir a estrada de .

;
06'91"

ferro do 'centro de Jaragga ,�
do Sul para Schroeder.

) O'{?I

"Querem se livrar do ,IrTI9 A

problema frazendo-no e 9Up

para nós'; questiona, 52<'fi9
_________�OtJ.w:t
• Na área de educação, 6n611
candidato a prefeito qrnet

assegura também que ôs-"-'
alunos terão transporte:::)�
escolar gratuito para q�
os estudantes tenham

don:{!

�a_c_e_ss_o_à_e_d_uc_a_ç_ã_G_,_ � I
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"GATOS"

Celesc faz mutirão para
descobrir desvios de energia

MARIA HELENA MORAES

�São, em média, duas
irregularidades diárias
na região. Prejuízo
'chega a RS 110 mil

}A.RAGUÁ DO SUL - A Celesc

t(Centrais Elétricas do Estado de
Santa Catarina) teve prejuízo de

aproximadamente R$ 110mil nos

últimos dois meses devido a

desvios de energia, os chamados
:,iga:tos". O 'valor corresponde ao

que a empresa deixou de faturar
'nos meses de julho e agosto,

período em que foram descobertos
nad� menos que 43 roubos de

'energia elétrica. A concessionária
contratou empresa especializada;
que está atuando em todos os

municípios atendidos pela
,

regional da Jaraguá do Sul, em
regime de mutirão. De julho até

agora, já foram vistoriados cerca

.de 13 mil pontos, entre indústrias,

',comércios e residências. O maior

,núwero de "gatos" é encontrado
i no comércio, especialmente em

locais onde se. utiliza forno
I elétrico.
I

De' acordo com o gerente
I regional da Celesc, Luís de Freitas
i Me.r�o Neto, a média estadual é
de úm desvio de 2% ao mês do
tot�T de ligações. Na região, o

I?f:, 1per,sentua era o mesmo, mas
�I

I dev:l1 estar diminuindo devido ao

I trabalho que está sendo realizada
I

Celesc tem prejuízo de mais de R$ 110 mil com "gatos" na região da Amvali

pela empresa CH Instalações
Elétricas, que assinou com a

Celesc contrato de risco: fica com
5% do valor ressarcido. "É uma

verdadeira devassa. Não vamos

nos conformar com esse tipo de
roubo e garantimos que o trabalho
deve continuar", avisa Merlo.

Segundo ele, muitas pessoas
desfazem o gato por mede da

fiscalização, mas quando se

sentem seguros, voltam a agir

através dos demonstrativos de
consumo. "Se alguma conta baixa
repentinamente o consumo sem

nenhuma razão aparente, vamos
em busca dos motivos e, na

maioria dos casos, o motivo é o

desvio", afirma Melro. Ele
comenta ainda que os acusados

negam o crime, "Nenhum dos
casos flagrados nesses dois meses
assumiu que é autor do roubo",
assinala,

novamente", explica o gerente,
Quem é flagrado com esse tipo

de desvio em casa ou empresa é

encaminhado para a delegacia,
onde é aberto um processo, Além
disso, o infrator paga o que

supostamente roubou, acrescido
com multas, que variam de caso

para caso. De acordo com Melro,
num primeiro momento era a

própria Celesc que fazia o trabalho
de detectar os possíveis "gatos",

20

Indústria gráfica brasileira reage no primeiro semestre deste ano

L__BRASÍLIA - De acordo com

estudo da Associação Brasileira da
Indústria Gráfica, o setor está

reagindo ao cenário negativo de
2003. O levantamento mostra

aumento de produção, de
faturamento e investimentos em

bens de capital. Considerando que
" _d

a produção de embalagens e a

impressão de notas fiscais, cartões
de .crédíto e talões de cheque é

ten;ri.ênU:êiro do nível de atividades,
a ,pesquisa da Associação indica

aquecimento da economia.
Assiin como todos os segmentos

produtivos, o setor gráfico

enfrentou cenário estagnado em

2003, com resultado total de US$
4,53 bilhões, praticamente igual a
2002. Neste primeiro semestre,

porém, os empresários vêem um

panorama mais positivo, com

perspectiv.as de crescimento,
conforme pesquisa de opinião
realizada pelo Departamento de
Estudos Econômicos da Abigraf.

Neste primeiro semestre, 46%
do universo pesquisado
informaram investimentos em bens
de capital, enquanto no mesmo

período do ano passado, esse índice
foi de 33%. Os investimentos

QUINTA-FEIRA,9 de setembro de 2004

destinaram-se à diversificação de

produtos e busca por novos nichos
no mercado gráfico (37%);
renovação tecnológica (32%) e

aumento da produção (21%).
O setor também aumentou a

produção e, conseqüentemente, o
nível de utilização da capacidade
instalada: 39% das indústrias
informaram que produziram mais

e o índice de utilização do parque
industrial permaneceu na faixa de
71 a 90% para 31% das empresas.
No mesmo período, em 2003, esse
índice era alcançado por apenas
19% das indústrias gráficas.

• O aquecimento apontado
pela pesquisa não se

refletiu, porém, nos preços
e na rentabilidade do setor,

que, segundo a pesquisa,
continuam baixos.

• A previsão para 2004 é

que a utilização media da

capacidade instalada para
a indústria gráfica fique no

patamar de 75%, ou seja,
cinco pontos percentuais
acima do ano passado.
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Prefeitura Municipal de Jaraguá do SUl
Fundo Rotativo Habitacional - FROHA�

F

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N° 015/2004
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

ba

dü
de
cC

ba
OBJETO: Contratação de serviços de dos equipamentos abaixo,a
serem prestados ao FROHAB, em terreno do município, localizado
na Rua 472 - Exp. Ewaldo Schwarz, bairro Amizade, nesta cidade
conforme segue: item 1 - 300 horas de scraper,com capacidaded;
caçamba de 5m3, em perfeito estado de conservação, manutenção
e funcionamento, com operador e combustível; item 2 - 300 hora)
de scraper,com capacidade de caçamba de 5m3,em perfeito estado
de conservação, manutenção e funcionamento, com operador e

combustível; item 3 - 300 horas de scraper, com capacidade de
caçamba de 5m3, em perfeito estado de conservação, manutenção
e funcionamento, com operador e combustível; item 4 - 300 hora)
de scraper,com capacidade de caçamba de 5m3,em perfeito estado
de conservação, manutenção e funcionamento, com operadore
combustível; item 5 - 200 horas de trator de esteira com 12 tonelada)
equipado com escarificador, em perfeito estado de conservaçà;
manutenção e funcionamento, com operador e combustível;

TIPO: Menor preço por item.

ç�
IV

ee

ai
REGIMENTO: Lei federal 8.666/93 e demais alterações posteriores. 1

PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: deverão ser entreguei
e protocolados até às 9 horas, do dia 27 de setembro de 2004, no

Serviço de Protocolo, sito na Rua Walter Marquardt, n? 1.111.

e:

Ir

d
C

ABERTUR� dos ENVELOPES: A abertura dos envelopes nO OI
(documentação para habilitação) e n= 02 (proposta comercial), dar'se.
ão às 9h15min, no mesmo dia, na sala de reuniões da Divisão de
Habitação.

a

I

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão sei

obtidos no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt, n01.111, ou pelo
fone O XX 47 372-8094.

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

Jaraguá doSul(SC), 8 de �etembro de 2004.

I
ALFA ALANO PAMPLONA

Coordenadora do FROHAB

20 Premio: 72.901

30 Premio: 14.435
4° Premio: 58.201
5° Premio: 72.081

Sua Concessionária Renault agora é

•

BLWMENAU · ITAJAí · JOINVILLE · JARAGUÁ
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Produção de bananas será

tema de .exposiçâo em festa
MAssARANDUBA

- o cultivo da

1fll1aserádivulgado com a primeira
b31 "

"Festa daBanana ,que acontece nos

dias 25 e 26 deste mês, na localidade

de Massarandubinha, onde se

e11tra a matar parte dos
cone

b3l1311icultores nomunicípio.
A programação inicia às .17h30

com desfile, seguido de bingo
beneficente da terceira idade a partir

das 18 horas, além de jantar com

música ao vivo, às 19 horas.
Também

será realizada uma exposição de

b3l1ana, que terá aproximadamente
90 cachos, fornecidos por cada um

dos associados aAprobam (Associa
cão dos produtores de Banana de

Massaranduba), realizadora do

evento emparceria com a Prefeitura.

No dia 26, haverá culto

ecumênico às 10 horas, e apartir das

11 será feira adivulgação dosmelhores

expositores. Após o almoço festivo, às
12 horas, um show de acrobacias

aéreas vai animar a festa, a partir das
15 horas. A premiação dos melhores

expositores e leilão das bananas estão
marcados para as 16 horas. A tarde

d3l1ç3l1te comogrupo gaúcho "Santo
Chão", com irúcio às 18 horas, encerra
aprogramação.

Segundo o tesoureiro da

Aprobam, Amarildo Feiner, três

categorias já foram definidas para o

concurso entre os expositores. A de
'melhor cacho'vai ter comopremiação
uma geladeira para o vencedor,
seguido de umaTV 20' e três fomos
elétricos. Outras duas modalidades
serão 'cacho mais pesado' e

'variedades' .

Feiner explica que a intenção,
assim como fazem outrosmunicípios
da região, épromoverocultivodafruta
através de uma festa, que também
vai alertar os produtores sobre a

Sigatoka negra, considerada a doença
mais destrutiva dos bananais. Serão
sorteadas 500 caixas de banana

plásticas entre os associados, medida
que evita a disseminação da praga

pelo transporte, alémdeespaço para
degustação de variedades da truta
resistentes a Sigatoka negra, "já que
mais tarde eles terão que fazer a

substituição", acrescenta.
O secretário de Agricultura e

Meio Ambiente, Amantino
Dan'agnol, informa que a banana é

a segunda maior fonte de renda no
setor primário da cidade, atrás apenas
do arroz. "Massaranduba tem hoje
condições muito favoráveis à

expansão da fruta em função,
principalmente, do solo e do clima",
ressalta.

Feiner: "Esperamos atrair 3 mil pessoas ao evento, aberto ao público"

Educação Marista: uma lição de cidadania

O Colégio Marista São Luís promoveu durante a semana que passou
intensa programação alusiva às comemorações da Semana da Pátria.
O colégio, que optou em não participar do desfile cívico, proporcionou
aos seus alunos momentos de reflexão e atividades práticas sobre as

condições dos recursos naturais dentro de uma visão crítica e cidadã.
Os alunos do CMSL participaram de atividades diferenciadas. Na

Educação Infantil e Ensino Fundamental I fizeram discussões, reflexões
e observações em nascentes e cursos de rios. Um dos objetivos era

observar a ação do homem, o quanto ele pode colaborar ou prejudicar.
Nas atividades de campo, puderam observar e comparar com o que
aprenderam em sala, verificando que a participação de todos é
fundamental e que cada um tem seu dever de cidadão, seu papel na
sociedade.
No Marista, a Pátria é entendida de forma bem mais abrangente;
muito mais do que comemorações é necessário que se desenvolva,
nas crianças e jovens, a consciência de seu real papel enquanto
cidadãos. No mundo atual, ver a realidade que nos cerca e repensá-Ia,
sem esquecer da história e da tradição, é condição fundamental na
formação de pessoas mais conscientes. Conhecer e entender os fatos
históricos é importante para que se compreenda o contexto em que
vivemos, no entanto é preciso que se dê uma nova roupagem,
mantendo a essência e resgatando o patriotismo, um valor às vezes

esquecido. Momentos marcantes devem fazer parte da memória de
um povo, porém, cidadania e patriotismo devem acontecer no dia-a
dia, em cada ação, em cada brasileiro.

GERAL

EXPERIÊNCIA

Corupá apresenta em Brasília
centro de panificação escolar

CAROLINA TOMASELLI

....Projeto para
produção de merenda
com baixo custo foi
selecionado pelo MEC

CORUPÁ - o "Centro de

Panificação paraMerenda Escolar"
foi umdos projetos selecionados pelo
MEC (Ministério daEducação) para
ser apresentado durante o primeiro
"EncontroNacional de Experiências
Inovadoras eAlimentaçãoEscolar",
que acontece nos dias 16 e 17, em
Brasília. O evento vai divulgar idéias
bem sucedidas relacionadas à

merenda escolar através de
seminários e palestras, .corn a

participação de aproximadamente
500 profissionais de todo o país.

Em Corupá, 2,4 mil alunos são

beneficiados com o centro de O sabor inigualável é resultado da dedicação e higiene no manuseio das massas

panificação, que produz pães de

cenoura, beterraba, batata, espinafre,
aipim e de banana verde para a

merenda escolar. Segundo a diretora
da Fundação de Cultura e

coordenadora do projeto, Maria
AparecidaRosa, aproposta começou
a ser desenvolvida em caráter

experimental em agosto de 2002,
com auxílio de colaboradores, em
especial do Seminário Sagrado
Coração de Jesus, que cedeu a

estrutura e máquinas para

confecção dos produtos. "Na época,
tivemos que cortar o pão da

merenda, em função dos preços, por
issoprecisávamos de outra alternativa
para servir as crianças", lembra.

O aperfeiçoamento técnico

veio com apoio da panificadora
DelíciaDi Pani, de Jaraguá do Sul,

onde a cozinheira Ernilinha
Carvalho apreendeu a adaptar
receitas para produzir em grande
quantidade. Em um curso

oferecido pela Epagri para

merendeiras, a cozinheira também
foi orientada sob como utilizar
bananas nas receitas. Hoje,
Emilinha confecciona não apenas

pães, mas biscoitos, pizzas, bolos e

cucas, com auxílio de Inês Becker,
em uma sala adaptada na escola
desativada Inácio Beyger, no Bairro
Bomplandt. Os equipamentos
necessários foram adquiridos com
doações e recursos da Prefeitura,
num total de R$ 10 mil em

investimentos, emmédia. ''Ainda
estão faltando um processador de
alimentos e um divisor de pães",
enumeraMariaAparecida.

Show de forró com grupo

Xamego é amanhã na Scar
}ARAGUÁ DO SUL - O grupo

musical Xamego traz o ritmo do
Nordeste para Jaraguá do Sul, com
apresentação de forró nestaQuinta
Cultural, na Scar. O show inicia às

20h30, no Pequeno Teatro, mas a

partir das 18 horas, o Arte Bar já
estará aberto ao público.

Com duração aproximada de

1h30, a apresentação é inédita em

Jaraguá do Sul. O grupo, deJoinville,
criou um estilo próprio misturando
influências de nomes da música

nordestina como Gonzaguinha,
Dominguinhos e Luiz Gonzaga.
Canções desses compositores
integramo repertório. Entre elas "Vida
deViajante", "Nomeu pé de Serra"
e ''Asa Branca", "Que nem [iló" e
"Caminhos do coração", além das

composições "Rindo a toa" e "Xote

da alegria", do grupo Falamansa.
Criadol em junho de 2003, o

grupo é formado por 10 pessoas.
Nivaldo comanda o vocal, Valéria
dá o som na safona, Bisoni tira a

nota do violão, Padula faz os

batuques no atabaque,Chico toca

a Zabumba, Luiz no baixo, Rose no
Agogô, Ana toca a meia lua e

Cristiana e Kathleen no coro.

"Tudo começou com uma

brincadeira durante uma festa

junina entre amigos.Mas o interesse
pela música e a batida eletrizante
do forró acabaram contagiando a

todos e o que era brincadeira virou
coisa séria, surgiu assim o grupo

Xamego", diz Roselene Bisoni.
Ingressos custam R$ 10,00.

Idosos e estudantes, com carteirinha

estudantil, pagam R$ 5,00.

ECO�OMIA DE ATÉ 70%
El :X,

A coordenadora do projeto afirma que com a implanta.ção JEr:))
"Centro de Panificação para Merenda Escolar'; o município te�'érJJf[
uma economia de até 70% com pães e derivados, ante:� ()JJ

adquiridos no comércio local. Enquanto o valor médio de uirf.!)(j!
pão de 50 gramas nas panificadoras é de R$ 0,20, comi'alJb
implantação do centro o c�sto caiu".para R$ 0,q1i,
aproximadamente, além de ter peso superior. Um pão case�(r;j"élj
.com cerca de.800 grama,s e ,16 fati�s s,ai por R? 1,20. ,A>!-r;'JI,1

Por semana, são produzidos 190 pães grandes ou 2,4 '}1IY ,AJ
pequenos, dependendo do cardápio, distribuídos uma vez ppr ( 1
semana às instituições de ensino. No total; são beneficiada�J )

oito escolas municipais e estaduais, através do projeto (fe15rl
municipalização da merenda. Maria Aparecida acrescenta qLrtl/5J�
os produtos fabricados no centro de panificação agradaralWSI1
de tal forma os alunos, que diminuiu o desperdício de aliment�_
além de algumas escolas entregarem tickets entre os alunos

para distribuir igualmente os pães e doces. "Quando vejo fhjcrianças na merenda é uma satisfação'; declara. .

"

"

,rJu1?éj

Inscrições para Gincana do ;��;:;
Trânsito encerram amanhã ���':

nllúl

}ARAGUÁ DO SUL - As

inscrições para a primeira "Gincana
de Conscientização no Trânsito"
encerram nesta quinta-feira e

devem ser efetuadas no setor de
Trânsito da Prefeitura, onde
também estão disponíveis o

regulamento da gincana e a ficha
de inscrição. Os interessados ainda
podem retirar estes documentos no
Sesc ou no Corpo de Bombeiros

Voluntários, ambos localizados na
Rua Epitácio Pessoa, no Centro.

De acordo com a integrante
do grupo coordenador da

promoção, Márcia Evelise Jamoski,
as inscrições são gratuitas e o

evento é aberto à participação da
comunidade em geral. Ela alerta

que a gincana é limitada à

participação de dez equipes, as

quais devem ter no mínimo df'.t�
no máximo 20 integrantes '2:l:brfi
idade a partir de 15 anos. AflHti
disso, pelomenos três componelt1!s
precisam: ter carteira de moto'ffSH1

A equipe campeã terá ditJiitô
a um final de semana na CottlHiH
de Férias do Sesc, em Cacu�, na
cidade de Florianópolis; a segtlR2I'â.
colocada ganhará um pass�loãõ
Beta CarreroWorld. O evento será

realizado no Colégio Marista São
Luís em 18 de setembro - primeiro
dia da Semana Nacionai do
Trânsito. Está previsto o sorteio de
brindes durante a gincana. O local
será aberto ao público que quiser
acompanhar a execução das
tarefas. Para as crianças, haverá
cama-elástica e piscina de
bolinhas.
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Encontro de Educadores define

�ações para as escolas públicas
(.�ód GIRARDI

I

... Secretário de

Educação, Jacó Anderle,
garantiu ontem o

retorno do Progestão

! }ARAGUÁ DO SUL - o

;Secretário Estadual de Educação,
[acó Anderle, esteve ontem com

Idiretores de escolas da rede

lesta.dual de ensino para avaliar osproghmas educacionais desen

Ivolvidos durante o ano. Como o

,projeto "Escola Pública Integrada",
'que oferece educação em tempo
lintegral. O secretário visitou a

'Escola Valdete Piazera Zindars, no

ICentro, que _utiliza o tempo das

18h18 às 16h42 para projetos
L�ucativos. Desde fevereiro, os

alunos do ensino fundamental

\r}�!'l aulas de dança, música,
teatro, que acontece entre as

C(ls�iplinas normais da grade
cur�i�ular. O projeto que iniciou

eit 'is escolas deve ser ampliado
. Idb�âtuais 68 para 150 escolas em
S�r?t� Catarina.
J()r,�.

"Anderle aproveitou a visita e
.

a�;��:ciOu a continuidade do

Equipe da Gerei de Florianópolis esclareceu as dúvidas dos professores
Progestão (Programa de Gestão

Escolar) para 128 professores das
escolas da região. O curso, que foi

interrompido em abril por falta de

JÀecisão sobre soja transgênica
duve sair até início de outubro

J,lf/lBI{'\' 11 T \ o governo pode
�th�ár uma medida provisória para
�1%itir o plantio e a

"tHI{{bcialização da soja
fd?áh�gênica na próxima safra

'Wg't1cola, caso não consiga um
,a"é'óYdo entre os líderes partidários
'qú��permita aprovar o projeto da
lei de Biossegurança até 1 º de
'dUWibró. Esse seria o limite para o

l:ifâKtio da soja na safra 2004/2005.I.. ,

p( '<l:firmação foi feita ontem pelo
JlI!'J' do nroi d Nre atar o projeto, sena ar ey

I�l;,�ssuna, depois de almoço com
'o'lr�'Úinistro da Coordenação
Política, Aldo Rebelo.

.

Para evitar a edição de uma

IMP, outra opção em exame pelo
governo é fatiar o projeto em

;rramitação no Senado, o que

:significaria promulgar agora o

:trecho relativo ao plantio da soja
[transgênica e remeter para a

ICâmara o restante do projeto,
:que trata de células-tronco,
'ent-e outros, Mas isso depende
iell' eonsulra ao Regimento do
Il SJ' e' \

, !{UNUGRAMA-Apesar
:dl' I Suassuna e Rebelo
'tenl estabelecer um

,cron, I pelo qual o projeto,
'rurma perspectiva otimista, seria
-�-;;-tado na quinta-feira da

próxima semana, pelo plenário
do Senado'. Para isso, Suassuna
concluirá seu relatório na

segunda-feira. Na terça, seria

aprovado um requerimento
pedindo a votação conjunta do

projeto pelas três comissões por
onde ainda precisa tramitar: as
de CAE (Comissão de Assuntos

Econômicos), de Constituição e

Justiça e de Assuntos Sociais.
Suassuna foi designado

relator da matéria nessas três

comissões. A proposta do relator
é permitir as pesquisa com

células-tronco para clonagem
terapêutica e o uso de embriões,
congelados ou não. Ainda está
sendo examinada a questão
polêmica relativa à composição
da CTNBio (Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança) e à

independência deste órgão em

termos de transgênicos. Uma
das idéias, segundo Suassuna, é
criar um conselho de nove

ministros que poderiam recorrer

de e vent u a is decisões da

comissão, atuando como órgão
recursal. Pelo projeto, cabe à

Anvisa e ao Ibarna exercerem

esse papel.

• Governo deve editar

medida provisória para

permitir o plantio .e a

comercialização da soja
transgênica na próxima
safra agrícola 2004/05.

• A MP só será editada

caso não consiga um

acordo entre os líderes

partidários que permita
aprovar o projeto da lei de

Biossegurança até 10 de
outubro.

recursos, será retomado este mês.
Pelo Progestão os profissionais da
educação tomam-se aptos a realizar
concurso para diretores.

Sobre o atraso de dois meses no
pagamento do 136 estagiários que
trabalham nas escolas, o secretário
não soube precisar quando o salário
será pago em dia. Apenas acenou

com a certeza de que até final do
ano a situação seria resolvida. E
apontou interesse em ampliar o

nrendirnenro ri" r<tcllYi:-íritlS ,1"

ensino superior para bibliotecas e

salas de informática de escolas de
educação básica.

Anderle esteve ainda na

Fameg (Faculdade Metro

politana de Guaramirim)
conhecendo a es tru tura .

e o

projeto que o diretor da

instituição, Balduíno Raulino,
desenvolve com as escolas de
ensino médio da região. "Estamos
convidando os alunos para vir até

aqui conhecer a faculdade e saber

quais são suas expectativas e

vontades com relação ao ensino

superior", explicou o diretor.

Hoje o encontro continua em

Blumenau, com a abertura do
Curso para Implementação da

Capacitação Descentralizada. O
curso faz cumprir a nova

metodologia de preparação dos

professores, que passou a ser

descentralizada com a atual

administração.
-

Acrobacia aérea abre campo

para a arte e equilíbrio na Scar

}ARAGUÁ DO SUL - Uma nova

modalidade artística que mescla as

técnicas de circo, 'teatro e

dança, a acrobacia aérea vem

ganhando espaço em Jaraguá do Sul.
Desde o início deste ano, 15
adolescentes se reúnem com

professores"da Scar, no Centro
Cultural, para trabalhar uma

modalidade que explora a

flexibilidade, força, coordenação
motora, e testa os limites físicos.
Utilizando materiais como tecidos

pendurados no teto, esteiras para
rolamentos e colchonetes, as aulas
são oferecidas para meninos e

meninas que tenham mais de oito
anos. "Como as aulas são técnicas, o
aluno tem de prestar atenção nas

dicas dos professores e o

conhecimento corporal se torna

indispensável para conhecer e

vencer os limites do corpo", explica a

coordenadora do departamento de
dança da SCAR, Lisa Jaworski.

As aulas de acrobacia aérea e de
solo acontecem todos os sábados, em
dois horários: das 10 às 12 horas e das
14 às 15h30. O curso é ministrado

pelos irmãos Luiz eMário Borges, de
Curitiba (PR). As aulas começam
sempre com alongamento corporal,
seguido de acrobacia de solo com

rolamentos, "estrelas", pirâmides
humanas e outros exercícios. Depois
desta etapa, os alunos executam os

movimentos de domínio coreográfico
no tecido. O custo damatrícula do
curso é de R$ 20,00 e amensalidade
R$ 45,00. Interessados podem obter

.
mais inforrnaç6es pelo telefone (47)
370-6488 ou 275-2477.

Acrobacias exploram flexibilidade, coordenação motora e limites do corpo

... GAMA

Falando sobre drogas
o Grupo de Apoio Mãos Amigas realiza hoje, na Igreja
Luterana Apóstolo Pedro, no Centro, um "Bate-papo sobre
as drogas': O debate acontece a partir das 19h30, corn o

palestrante Alair Scheidt - ex-diretor do Cerene/Blumenau
terapeuta pastoral e missionário. A entrada é gratuita,

'

"'PALESTRA

Reforma Sindical
o Sistema Fiesc realiza amanhã palestra sobre Reforma
Sindical com o advogado Carlos Kurtz. A palestra faz parte
do Programa Integração Sindical 2004. O evento que
contará com a participação de diretores, presidentes de
Sindicatos Patronais na Região, Acijs, Ap evi, CDL e

erupresanos, acontece a partir das 17 horas no Salão Nobre
Pedro Donini, no Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul). Após a palestra será oferecido um coquetel. t '

necessárip confirmar presença pelo fone 275-7050.

Falecimentos
Faleceuàs9:45 de6/9 a criança Guilherme Hoeft,com idadede2,1
anos.O sepultamento será realizado no Cemitério Nereu Ramos.
Faleceu às 4:30 de 7/9 o senhor Bento Agostinho Segundo,com
idade de 73 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério do
Centro.
Faleceu às 18:30 de 7/9 a senhora Emma Marcarini,com idadede
83 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Guaramirim,
Faleceu às 6:50 de ontem o senhor Benildo Zamin,com idadede
49 anos. O sepultamento será realizado no Cemitério do Centro,
Faleceu às 7:00 de ontem a senhora Elena Tambose Socrepa,
com idade de 82 anos. O sepultamento será realizado no Cernité
rio Guaramirim.

Faleceu às 11 :00 de ontem a senhora Helga Brochnow,com ida·
de de 86 anos. O sepultamento será realizado no Cemitério Vila

I
Nova. .

Nota de Aqradecimento e

Convite Para Missa de ]0 Dia

A família enlutada de

JOSÉ WATZKO

agradece a todos pelo apoio e manifestação de pesar e

carinho recebidos, ocorrido no dia dois de setembro de
2004.

Em especial agradecemos ao Dr. Ricardo Murilo Cidade e

a todos os profissionais do Hospital e Maternidade São
José e também ao nosso pároco Pe. Sildo.
Nesta oportunidade, convidamos para a Missa de
Sétimo dia que será celebrada no dia 10 de setembro,
às 19 horas na Igreja Matriz São Sebastião.
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ESPORTE
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ESPORTIVAS
MOTOCROSS�

etoAlchini co.ntinua n��iderança do Est�d�alB
.

to de Guaraminm
Beta Alchini (Netuno Transportes/Aquia Motos/

O pilo
d Automóveis/Posto 28/Guenther Despachante/Academia

Azeve o

Mente/Prefeitura Guaramirim) venceu a 8' Etapa do
Carpa enato Catarinense de Motovelocidade em Campo Alegre e

carn.peo líder na categoria Nacional C. Com a vitória, Alchlrii abriu 13

contlnu�e vantagem para o segundo colocado, Luciano de Oliveira (Elite

pont�s/A'guia Negra Transportes/Koru Motos), de Jaraguá do Sul.
Móveis .

d d b
com o 6° lugar nas 50cc, o piloto e Massaran u a Brayan

Mesrn�Dipil/CharlesMotos/Serviços Contábeis Emmendi:ierferNoltolin)50ar�s
a na liderança. Quem subiu na classificação foi o jaraguaense

contlnU _

f n Laube (Laube Jateamento), que com a segunda colocaçao
Jé erso

está em quinto na tabela.
agora

também conquistou pódio na etapa foi o piloto de Guaramirim

QuernMaiochi (Posto Maiochi Trevo/Bento Motos), que ficou em terceiro
Jean . d C·

.

d' 9 10 d
na Nacional B. A próxima etapa o atannense sera nos Ias e e

outubro, na cidade
de Schroeder.

� PARTICIPAÇÃO
Cidadecompete com 15 equipes nosJoguinhos
J guá do Sul participa com 15 equipes na 17a edição dos Joguinhos

;�a rtos de Santa Catarina, a ser disputada de 17 a 25 deste mês, em São

J ee' onde mais de três mil competidores representarão 84 municípios.
os ,

Com uma delegação integrada por cerca de 190 componentes - entre

tletas, comissão técnica, dirigentes e pessoal
de apoio -, os jaraguaenses

�ompetirão nas modalidades �e �ande?ol feminin�, tê�is. de campo e

futsal masculinos, basquete, vaiei, atletismo, nataçao,
tents de mesa e

xadrez em ambos os naipes. Com estas equipes, Jaraguá do Sul busca

melhorar seu desempenho nos Joguinhos Abertos em relação ao ano

passado, quando somou 76 pontos e ficou com a quarta colocação. Na

oportunidade, o município jara�u.aense conquistou �ois troféus de

campeão - natação e xadrez femininos - e quatro de vice (basquete e

tênis demesa femininos;futsal e xadrezmasculinos),
além de ter faturado

um total de 32 medalhas, sendo nove de ouro, 15 de prata e oito de

bronze. Este ano Jaraguá também participa novamente com as equipes

masculina e feminina de caratê, modalidade que pelo segundo ano

consecutivo integra o evento apenas como demonstração, sem somar

pontos para a classificação geral. As chaves de cada modalidade já estão

publicadas no site da Fesporte (wwwJesporte.sc.gov.br).

... COMPETiÇÃO
ADVIFME/Marisol busca título doestadual

A ADV/FME/Marisol disputa a etapa decisiva do Campeonato Estadual

de Voleibol Infanto-Juvenil Masculino, que acontece de 14 a 16 deste

mês, no ginásio do Centro de Treinamento Mario Tinn, em Joinville. No

primeiro dia da competição, os jaraguaenses têm como adversário o

Bonja/FME Joinville em partida marcada para as 15h30, enquanto que

no dia 15, a partir das 14 horas, enfrentam a Aprov/Chapecó. O time de

Jaraguá ainda tem pela frente o CE Barão/Blumenau, às 9 horas, na data

de encerramento do campeonato. Sob o comando do treinador Benhur

Sperotto e do auxiliar técnico Luiz Carlos Rodrigues da Silva, a equipe
deverá atuar com os atletas Júnior,Jader,GabrieI,Beto,Luís,Tiago, Douglas,
Bruno, Leomar e João.

... VOLEIBOL

Equipemaster conquista título
AequipedeVoleibol Master Jaraguá/Elásticos Eing,participou da 2' Etapa
do Circuito Master SC/PR de voleibol feminino, que foi realizado nos dias

28 e 29 de agosto, em São João Batista (SC). Na categoria acima de 30

anos as jaraguaenses conquistaram o título e ficou em 4° na acima de 40

anos. A próxima etapa do circuito será em setembro, na cidade de Rio do

Oeste (SC). A equipe convida as atletas acima de 40 anos que praticam
oVoleibol e estejam interessadas em participar do grupo para os treinos

que acontecem todas às quartas-feiras, às 19 horas, no Colégio Divina

Providência.

... SCHROEDER

19°CampeonatoMunicipal de FutsalAdulto
4' Rodada - 04/09
Farmareis 3 x 5 Fa�ac
ADC O x 8 Posto Salomon
Rio do Julho/Marechal 2 x 3 União

Schroeder I O x 11 Grameyer
JGB O x 7 Coremaco
Juventude 2 x 3 Valência

5' Rodada - 18/09
ADC x Banana Brasil
Rio do Julho/Marechal x Atlético/AM
Farmareis x Kienen/Berthê

. Posto Salomon x Coremaco
União x Valência
Famac x Grameyer

CONQUISTAS'

Ajinc volta de Florianópolis
com 16 medalhas do Estadual

JULlMAR PIVATTO

.....Equipe de Natação
disputou o torneio

representada por
dez atletas

JARAGUÁ 00 SUL - A Ajinc/
Urbano/FMEvoltou doCampeonato
Estadual Mirim/Petiz de Natação
com 16 medalhas,A competição
aconteceu em Florianópolis, no
último fim-de-semana, e a equipe
jaraguaense esteve representada por
dez atletas, entre nove e 12 anos, que
conquistaram duas medalhas de

ouro, seis de prata e oito de bronze.

O torneio contou com aparticipação
de 16 clubes catarinenses,

envolvendo 250 atletas.

Os destaques da Ajinc
(Associação ]araguaense dos

Incentivadores da Natação
Competitiva) foram os seguintes:
Aléxis Schroeder (Petiz 2 - 12 anos)
- ouro nos 100m peito e prata nos

200m medley; Mídia de Andrade

(Petiz 2) - ouro nos 200mmedley e

prata nos 400m livre e Helena
Gschwendtner (Mirim 2 - dez anos)
:- prata nos 50m borboleta e 200m

\

Troféu Ernani Volpi Coitinho tem revelado bons atletas para a equipe jaraguaense

medley. começam a treinar conosco. Nós incentivamos a conquista de

A técnica da equipe, Iara fazemos um trabalho forte de base, medalhas, mas sim a melhora no

Fructuozo, informou que todos os preparando os atletas para os tempo de cada um deles",
atletas participantes foram torneios estaduais e até nacionais", comentou Iara. É feito também um

revelados no Troféu Ernani Volpi disse Iara. trabalho com os pais dos atletas, para
Coitinho, que acontece todo ano Além dos treinamentos que não existe a cobrança em casa.

em ]araguá do Sul. "Depois de técnicos, os técnicos da Ajinc "Otrabalhoduradedoisatrês�nbs

passar por essa competição, agente também priorizam o lado e por isso. não devemos forçar o
seleciona osmelhores do ano e eles emocional dos nadadores. "Não resultado a curto prazo", disse Iara.

Circuito de Vôlei de Areia

acontece domingo" no Acaraf
ARQUIVO/ALEXANDRE BaGO

Duplas de toda a região vão se reunir para a 4' etapa do Circuito

JARAGUÁ DO SUL - Neste

domingo, acontece a 4" Etapa do
Circuito Amivôlei de Vôlei de

Praia, na Sociedade Acaraí. A

competição começa a partir das

9 horas da manhã, com as

categorias Quarteto e Infantil e

segue à tarde com o Adulto. A

inscrição já pode ser feita através
dos telefone 371-5612 e 9973-

1490 com o professor Cezar de
Oliveira.

O circuito é dividido em sete

reunidos os oito melhores do

ranking e mais quatro convi

dàdos de cada categoria, que

disputarão o troféu geral do
torneio.

O valor da inscrição para a

categoria Quarteto é de R$ 3,00
por atleta e, nas duplas, R$ 5,00
por atleta para o Infantil e R$
10,00 para o adulto. Os inscritos
no Infantil com idade abaixo de

13 anos não pagarão a inscrição.
O evento pode ser adiado em

virtude do mau tempo.

Equipes da região se, garantem
na 5a fase do Estadual Infanto

JARAGUÁ 00 SUL - As equipes
da AD]/Wizard/CE]!FME e da

Adesc/Angerô/Grameyer/Míme
conseguiram a vaga para a 5ª fase do

Campeonato Estadual de Futsal

Infanto-Juvenil. Ambas estiveram
disputando, no último fim-de

semana, a vaga, respectivamente,
em Rio do Sul e São Bento do Sul.

Com os resultados, os times já estão
entre os 12 melhores do Estado.

A AD], de ]araguá do Sul,
conquistou a vaga apenas no último

jogo, contra Rio do Sul, ao vencer

por 5 x 1. "Sofremos os mesmos

problemas dos outros jogos, onde

perdemosmuitos gols e tivemos que
esperaro último jogo paragarantir a

classificação", comentou o técnico

da equipe. Augustinho Ferrari.
Os outros dois jogos, os

jaraguaenses perderam pelomesmo
placar e de virada (4 x 3), para a

Anjo Futsal e Curitibanos. Agora a

AD] está na Chave \Xl, e começa a

disputa da quinta fase em]oaçaba,
nos dias 1 e 2 de outubro. Além do

time da casa, a equipe enfrentará a

Anjo Futsal e a Metisa/Tirnbó. O

returno serádisputado emCriciúma.

]á a Adesc, de Schroeder,
garantiu a vaga logo na estréia, ao

vencer a Hering/Blumenau por 5 x

1. Nos outros dois jogos, perdeu para
]oaçaba por 3 x 2 e empatou eu;3 x.3
com São Bento do Sul. "Apesar de
não termos atuado bem, garantimos
a classificação. O estadual está

começando agora e temos que y�tar
mais equilibrados com o npsso
sistema defensivo", disse o técnico
GlaucoBehrens.

O time de Schroeder está agora
na chave X, e disputa, nos mesmos
dias que os jaraguaenses, o turno da

quinta fase, que será em São Bento

do Sul. Além da Adesc e do time da

casa, estão no grupo Balneário

Camboriú eMBB/Chapecó.

• A outra chave do

campeonato, que será

disputada em

Florianópolis, é formada

por CRC/Apach, Unisul,
Adiee/Florianópolis e Rio

do Sul.

• Na classificação geral do

Estadual, a liderança é da

Adesc e de São Bento do

Sul, com 58 pontos. A ADJ

está em décimo, com 40

pontos.
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*Dla 09
_Quinta-'oirall

- Choperia Bierbude
Música ao vivo com Os Brothers (Joinville),

- Public I Big Bowlling
Shaw com banda Mr.Jocker.

- QuintaCultural IScar
A partir das 18h:happy hour no Arte Bar.
A partir das 20:30h: Grupo de forró Xamego, no Pequeno
Teatro.lngressos RS 5,00 estudante e RS 10,00 inteira.

� I

faltoumostrar...

o clássico infantil e antigo hit da Sessão da
Tarde "A Fantástica Fábrica de Chocolates",
escrito por Roald Dahl, vai ganhar outra versão

para o cinema - a primeira foi feita em 1971. O
diretor Tim Burton será o responsável pelo
filme,que terá Johnny Depp como o fabricante
de chocolate Willy Wonka e o jovem Freddie �Highmore como o pobre garotinho Charlie. �Para quem não lembra (ou nunca ouviu

falar), o filme conta a história de cinco crianças
que encontram cupons premiados dentro das
barras de chocolateWonka e ganham a chance
de visitar a famosa fábrica do esquisito
milionárioWillyWonka. Em uma excursão pela
fábrica, todas elas vivem aventuras doces -mas

esquisitas- e acabam se dando mal. A única

exceção é o pobre -emuito bonzinho-Charlie.
O filme foi um ícone para a infância de

muitos. Se você nunca ouviu falar dele,
pergunte ao seu pai ou irmão mais velho se

eles lembram, e perceba as lágrimas
nostálgicas que brotarão no momento da

resposta.
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FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2005

Fiesta para famí

Demorou um pouco, mas finalmente a versão

sedan do novo Fiesta deu as caras. Desde maio

de 2002, data em que o Fiesta ganhou as ruas

com suas modernas feições, especulava-se sobre

como seria o desenho do sedan, que até então

vinha do México ainda com o visual antigo. A

� espera valeu a pena.

� O novo sedan foi totalmente projetado no

� Brasil, escolhido entre vários projetos, em que
foi preservado o mesmo desenho do hatch até a

porta traseira. Alí chama a atenção o grande
recorte em que se encaixam as proeminentes
lanternas e o pára-choques. A tampa do porta
malas abandonou as formas arredondadas da
versão anterior e ganhou um chanfrado que

reforça o dinamismo do modelo-
Por dentro o painel é o mesmo do hatch:
moderno, mas nada empolgante, com os bancos
recheados daquela espuma molenga, molenga': ..
Os marcadores ganharam contornos prateados e

no painel, agora há entrada para telefone viva

voz, em que a voz sai pelos alto-falantes. Ainda
assim, poderia ser

mais requintado, a
exemplo do Fiat
Siena, que
incorporou
acabamento de carro
"

d" Ngran e. o porta-
malas, há um prático
porta-objetos sob o

assoalho rebaixado,

• Preço aproximado
RS 35.000,

Vel. máxima 180 km/h
Porta-malas .492 litros
Consumo cidade 7,9km/1
Consumo estrada .. l 0,7 km/
Tem o maior porta-malas
da categoria e inaugura o

motor Flex da Ford.

Recorde de produção
A Anfavea comemora os

bons números de produção
obtidas no mês de agosto.
Foram produzidos 185.793
carros em agosto, número
7,6% maior que o obtido em

agosto de 2003. Ao todo, as
montadoras produziram
1.336.537 automóveis, 20,9%
mais que no mesmo período
de 2003.
No mercadn interno porém,
as vendas recuaram 28% em

agosto,que se deve à 'greve
dos cegonheiros. O pequeno
contratempo no entanto não
diminui o ânimo nem as

projeções da Anfavea, que é
de produzir mais 1,5 milhão
de veículos em 2004.

que permite
organizar pequenas
cargas. Nesse

quesito aliás, o
modelo é

ir;nbatível: são 492
litros de

capacidade,o maior
da categoria,
portanto. Uma
novidade bacana,
aliás duas, é a

abertura elétrica por meio de um botão
no painel e a abertura interna, dentro do porta-malas. Se
você algum dia ficar trancado no porta-malas de um desses

Fiesta, já sabe, hein?
Outra grande inovação do Fiesta sedan no entanto, está

onde não se vê: sob o capô. É que o modelo inaugura a linha
de motores Flex, que rodam tanto com álcool ou gasolina.
Antes com 95cv, o motor Rocam agora desenvolve lllcv de

potência (álcool) e 105cv (gasolina). Esse motor, que deverá

equipar outros modelos da marca, passou por uma

verdadeira revolução feita pelos engenheiros da Ford e o

resultado é o motor 1.6 8V bi-combustível mais rápido do
mercado. O consumo não chega a ser aquilo tudo. Faz

7,9km/l na cidade elO,7km/l na estrada, com velocidade

máxima, segundo a Ford, de l80km!h. A título de

informação, o sedan compacto equipado com motor 1.6

(16V) mais econômico do país é o Clio, que faz 1l,6km/l na
cidade e l6,5km/l na estrada. O preço do novo integrante. da:
família Fiesta, estima-se, seja de R$ 35 mil.

Esportivo reeditado
Dono de um motor

apimentado, o Golf, Sport,
relançado em agosto pela
Volkswagen esbanja potência,
com seu propulsor 1.8 turbo,
que gera 150cv de potência, ou
seja, o mesmo que o Audi A3 e

do Golf GTi. O modelo só peca
por não ostentar um visual mais

agressivo.
De fábrica, o Golf Sport traz
máscaras negras nos faróis,
lanternas fumê, aerofólio
traseiro, soleiras externas e

rodas de 16 polegadas, o que
não chega ser suficiente para
deixá-lo "invocadão". Por
dentro, bastante requinte e

conforto.Vem equipado, ar
condicionado eletrônico

Climatronic, vidros elétricos, alarme à distância
com fechamento dos vidros, computador de
bordo,coluna de direção regulável e freios ABS.

Opcionalmente traz air bag duplo, teto solar
elétrico, sensor de chuva, toca discos e

transmissão automática entre outros.

Serão apenas 450 unidades do modelo até

dezembro, que custa RS 75 mil

Com frente que conserva o consagrado estilo do hatch e traseira de enormes lanternas,
modelo não faz feio no quesito beleza. O porta-malas é o maior da categoria e motor

pode ser abastecido tanto com álcool quanto com gasolina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMaisI, ( 'I

Telefone:

370-3113
Av. Pref. Waldemar Grubba, 4040 - Centenário - Jaraguá do Sul
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5 [PALIO 1.6-COMPL.'

�
w
C

/

j
�---------------------

GOL SPECIAl
2002

1998

I�JEÇÃO ELETRÔNICA

.. "',,>I"'" iI'I,,1.1
11-�� "-t7�'

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

FIA!

Carro Cor Ano OPC Cor Ano OPC

Tempra Azul 1999 Completo Escort Cinza 1994 basico

Uno Mille Verde 1996 Ac/TeNe

Siena OKm Prata 2005 Aq/dt/klt vivace RENAULT

Uno OKm Preto 2005
.

Aq/Des. Carro Cor Ano OPC

Uno Prata 2000 4p/lt/dt/aq Clio RN Alise Preto 2003 Completo
Palio Weekwend Vermo 2000 completa(-arl

ClíoRN Cinza 2 O O

Novos Sern.i-Novos ac/te/al/ab/cd
e Palio Wekend adventuri 2002 1.6 completa

Consórcio - Seguro - Financiamento Siena cinza 1999 dhlve/te/al/dt
Carro Cor Ano OPC

!J GM NXR125 Bros Vermel 2003 ----------------

Carro Cor Ano OPC

R: Presidente Epitácio Pessoa, 570 Astra Preto 2001 Completo
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora Monza Prata 1994 Completo

FIORINO - vende-se, furgão,
93.Tr: 376-4253

FIORINO - vende-se, furgão,
2000, 1.5, GNV, Impecável.Tr: 376-
1772

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

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

PALIO - vende-se, 1.6, 16 valv,
98, comp.R$ 18.000.00.Tr: 373-
2672 c/ Daniel horário comi ou
373-1404.

UNO - vende-se, turbo, preto, ano'
94, cornp., em ótimo est.Ir: 9135-
7729

SIENA- vende-se, 2001,comp,
16valv.R$19.500.00. Aceita carro
menor vlor.Tr: 376-1737

TEMPRA - vende-se, 95,
8valv.,R$ 7.000 + 25 vezes R$
160.00. Aceito troca por carro até
R$ 8.000.Tr: 275-2784 ou 9122-
2361

,> 376-1772/ 273-1001
S-10- vende-se, luxo, dupla,
2.8, diesel,4x2, 2002, grafite,
Impecável.Tr: 273-1001 ou TEMPRA _ vende-se, (perua),
9125-2008 97,comp. Tr: R$12.500.00.1r: 371-

0947 c/ Fabricio

�uiJ. C.lWliJ_r LYIIJ)�
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CAM.NHOM...._

G 2000

G 1996

G 1995

G 1992

G 2003

G 1995

SPORTEGE, COMPLETA 2000, VERDE

G 1999

G 1995.
G 2004

G 1998

G 1998

A 1993

G' 2003

G' 2002

G 1998

G 2000

G 1994

Gol 1.0 16V

Santana CL 1.8

Goll.0

Gol 1,6

Saveiro Super Surf
Saveiro

VOLKSWAGEM

Branco

Bege
Azul

Preto

Prata

Dourada

Corsa Sedan

Corsa Wind

Corsa

Corsa Sedan

Pick UP Corsa

Ipanema
Zafira

GM

Preto

Cinza

Branco

Vermelho

vermelho

Cinza

Prata

Ka

FORD

Branco

Palio

Fiorino Furgão
Fiortno

FIAT

Cinza

Branca

Branca

PICK-UP

S-10 - vende-se, CS, 97, De
Luxe c/ Ar, OH, capota, cd, trio TIPO - vende-se, prata, comp,
,alarme- GNV. R$20.000,00- 94.R$ 7.800,00.Tr: 370-4508
Tr: 2731525.

FIESTA - vende-se,95,2p,
vermelho, original.R$

SILVERADO - vende-se, 7.500.00.Tr: 371-8772 ou 9101-

2001,DLX.R$ 39.000.00.Tr 3494

9962-3664
---------------

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

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

VECTRA - vende-se, GLS,95,
rodas esp, comp.R$13.300.00
ou R$ 3.900+ 36x418.00.Tr:
9123-7355

VECTRA - vende-se, CD, 97,
menos teto e banco de couro,
ótimo estado.Tr: 371-2666 ou

9125-7399

VECTRA - troca-se, GLS,
comp , 99.Por Vectra GLS,
cornp., 2000/2001.1r: 371-6262
c/ Patrícia

Branca

Vermelha

Vermelha

branca

Preta

Preta

vermelha

Prata

Azul

Verde

D 1986

O 1994

O 1993

O 1997

O 2000

O 2000

G 1997

G 2001

GNV 1997

O 2000 FORD KA, 2002, BRANCO

COMPRE
9919-1313
FONE/FAK:310-5218

D 20 Gab

F-l000 est. de fábrica

F 1000 gab turbo

S-10

Ranger
Ranger Gabinada

Ranger XL cf Ar
Blazer DLX

Blazer
,

"

Sportage

FIESTA - vende-se, Street, GL,
1.0,4 portas, preto, 2002, pneus
novos, ótimo estado.R$
16.000.00.Tr: 275-0647

KA - vende-se, c/ limp/ desemb,
ar quente, vidro e trava elét.

ImpecáveLR$13.300:00.Tr: 9961-
0343

KA - compra-se, acima do ano

2000.Tr: 371-2666 ou 9125-7399

RANGER -vende-se, XL, 2cc,97,
vermelha, c/ ar. Aceita jroca.Ir:
376-1772

-
BRASILIA - vende-se, 80.R$
1.600,00.1r: 370-4509

BELlNA - vende-se, 84, 1.6,
álcool, 5 marchas.R$ 3.300.00.Tr:
9902-7884 c/ Jerry

FUSCA - vende-se, cor branco,
ano 85, em ótimo estado.R$
3.000,00.1r: 273-6050

CORSA - vende-se, sedam, 99, GLS, 1.6, 16 valv., comp.,97, ou 371-5615 a noite c/
super.R$ 15.000.00.Tr: 9962- preto, + rodas esp. Tr: 371- Cristiane.
3664 81539122-6233

.

MONZA - vende-se, 90, em

CORSA - vende-se, ret, 2004, D-20 -r- vende-se, ano 87, ótimo est R$ 5.300,00. Tr.: 371-
básico, branco.Tr: 9125-2008 cabine dupla, cor branca.Tr: 2001 ou 9916-8927 c/ Frank.

9952-0779 ou 370-2324
CORSA - vende-se, sedam, OPALA - vende-se, SL, ano

2001/2002, branco, 4p, trava e L-2ÔO - vende-se, 98, cornp., 88,4 p, álcool, relíquia, super
alarme, único dono.R$ 4x4.R$39.000.00.Tr: 9962-3664 conservado. Tr 376-1678 ou

17.000.00.Tr: 370-4810 ou 9993-5946.
8803-7468 MONZA - vende-se, EFI 650,

93, 2p, bordô, ve., todo original, OMEGA - vende-se, 95,GLS,
CORSA - vende-se, Wagon, d.h. R$ 8.500,00. Tr.: 371-5157 cornpl., + teto, azul. Negoc.

I
!
lASTRA - vende-Se, sedam,
I 99, 2,.0, GLS, comp, 4

portas.Ir: 370-2468 ou 9953-

, 1717
u

Tr: 370-5918

OMEGA.- vende-se ou troca

se,93, comp, álcool.Tr: 376-
0168 ou 9118-8967

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

9962-3664 PaliQ\NeE:iKend 2000 ..... G GQmp ....
:

l_earatLMLbcl.a__ JJ19L_iL__ �

Wolksvagen7-HO J989 .D.no baú _ .,.J

COMPRA-SE BIZ Financiada

S - 10 - vende-se, luxo, ano

97, diesel, banco de couro, cor

branca, equipo Tr: 9993-5946 ou

376-1678.

QUINTA-FEIRA, 11 de setembro de 2004.

�

371-9331

circuito
v.e j cu 10 s

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 11 de setembro de 2004 CORREIO DO POVO

CLASSIMais

, ! } f

CORREIO DO POVO 3

,BONDAIIIMotos

&111110 1018110 a aprom!o.
flnanclamello em 401 de IS 192,00, é referente I Hondu Bis Ms O Km.

álcool.R$ 5.000 ou troca por
carro maior vlor até R$ 9.000.Tr:
370-6266

ESCORT - vende-se, GL, 97, OH,
Limp/des traseiro, ar quente,
rodas esportivas.R$
13.300.00.Tr: 9123-7355

KOMBI- vende-se ou troca-se,
82.R$ 3.200.00.Troca por Del

Rey, Belina, ou Uno.Tr: 275-2752

pela manhã

,
Consórcio

Breifko f GOL - vende-se, geração 3,
2000, comp., cinza, 16 vaI. Tr:
275-3830 horário comercial.

ESCORT - vende-se, 97,cl limp
1 desemb. Traseiro, trava, OH,
4p.R$12.200.00.Tr: 370-2461
Gal - ano 84, motor refrig. a

água.R$ 4.000,00, aceito troca
em moto.Tr: 9955-4945.

GOlF - vende-se, verde, 4

portas, 96.R$15.000.00.Tr: 373-
0626

KADET .:. vende-se, 92/93, 1.8,
álc'ool, ótimo estado.R$
7.500.00.Tr: 273-0946ou 9135-
7753 cl Ademar

Há 38 anos realizando sonhos.

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

C�JLD AUÓIBreitkopf

Crédito acima de
R$ 47.000,00 cl taxa de

9,5% pI 60 meses.
(solicite-nos uma visita)

Rua R.einoldo Rau, 530 - Fone 371-7887/371-8309

GOlF,.. vende-se, GL, 4 portas,
1.8, comp., branco, 97,
impecável. Tr: 371-8153

GOL j Semi novo j Moto.
a partir'" l�' a partirG1(J;J:���!,apartirAI

de R$ 370,00 :
' R$ 200,00:";� i 'iR$ 85,00:.

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

lOGUS - vende-se, ano 96, 1.8,
a gasolina, bco, 87 mil Km, sego
dono, ótimo est.R$ 9.500,00.
Tr: 9922-4941 ou 370-1633 nohe,
cl Anderson

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

Gal - vende-se, ano 94, 1.6,
branco.R$ 7.500,00.Tr: 9135-
7729

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

PASSAT - vende-se, 84.R$
2.200.00.Tr: 9137-9426 ou 371-

8611 após 14;30hrs cl Pedro

FUSCA - compra-se, de

particular acima do ano 78,
pagamento a vista.Tr: 371-8153
ou 9122-6233

376-3666 cl Paulo. PASSAT - vende-se ou troca

se, 81, bom estado.Troca por
Gal - vende-se, refrig. A água, carro maior valor. R$
doc. Pago até 2005.R$ 2.600.0D.Tr:372-1543
2.900.00.Tr 9137-4778

FUSCA - vende-se, 84, 1600,

FUSCA _ vende-se, 70, ótimo
branco, roda de Vectra, ótimo

estado. Vlor a comb.Tr: 376-3225
est.R$ 3.800.00.Tr: 371-3043

FUSCA _ vende-se, 84, branco, ESCORT - vende-se, GL, 98, ar

aro brasilia, ótimo estado.R$ cond + OH, motor zetec. R$

3.400.00.Tr: 370-5577 14.200.00.Tr: 9123-7355 Gal - vende-se, 89, 1.6,
FUSCA- vende-se 80, verde,
aro 14, .R$ 3.500,00 ou troca

porgol89 até R$ 5.000.00. Tr.:

PARATI- vende-se, 97, comp.
R$16.300.00.Tr: 9962-3664

�oros

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Financia

Motos acima de 1998 até 2002 -

financ. em até 36 x 51 entrada

� _�_'_:'�er;ro_
Vermelha 1997

Modelo Ano
.

Cor
00
01
02
02
00
or
01
03
02

Verde
Vermelha

Prata
Vermelha
Vermelha

Prata
,
Azul

Vermelba
Prata

c:i I'
=,
ftI!I
=1
ai
"',
U!
ai
=1
'a'I
""
= I

=1
ai
ftll

iii
1:1.1
III I,
=1
Ui
si'
�i

I,

Modelo Ano Cor

Biz KS
Biz KS
Biz KS
Biz KS
Biz KS
Biz ES
CG 125 \

CG 1,25
Titon KS

Vermelha
Azul
Preta
Verde
Preta
Preta
Azul
Azul

Vermelha

Titan KS
Titan KS
Titan KS
Titan KS
Titan ES
Titan ES
Titan ES
Titan ES
Titan KSE

99
01
01
01
02
01
98
99
00

275-3711
372-1919

VEíCULOS

Temos todaa linha de veículos OKm

SANTANA - vende-se, ano

91 ,GLS, compl.R$ 8.1 OO,OO.Tr:
371-6238

VectraGL 97

VectraGLS 97

VectraGL 97

VectraGLS 97

Omega CO 3.0 Manual 94

Omega GLS+ GNV 93,
Corsa Wind 2p cf opcs 98

Corsa Wind 2p cf opcs 97;
Pick Up Corsa 01

KadettGL 95

V.W

Gol GI1I4p 16v Sport
"",,"",..

(Y2

Gol GII14p CXY(
.. .1,

Gol2p básico (Y2

Gol 2p 1 básico + rodas 9761.1

FIAT
_ If)�

Marea4pSX 99 'jrlf ..

Tempra 4p completo 97' ioD ,

Palio 2p Fire cf opcs 03: 10<)

Palio 2p ED básico 97
twc2

IV"?

FORD

KA básico + rodas 97 �k,)

Fiesta 4p GLX completo 00 !!". '

Courier 1.6 RONCAN 00 '$10:1

Escort �W Ar+Dh
T'''J

97 _

)!Q q
Escort 1.61 GL 95

i'-',.,

EscortGL 88 ,iT, -,

Verona 2.0 I GHIA 4p 94

MOTOS 13'1

Vulcan750 ,98
CG Titan KS 125 cc

9103-5991

SANTANA - vende-se ou troca-

SANTANA _ vende-se,
se, CLI, 96,4R - ar, dourado,l.8,

quantum. GLS, 88.Tr: 276-3433
gasolina.Troca por carro menor

Jaime
vlor.Tr: 273-1001 Truppel Car

SANTANA-vende-se, 92, cinza
VERONA - vende-se, europeu,

jumbo, 4 p.R$10.500,00.Tr: 370- 96, 4 p, gasolina. Vlor a comb.

4508 Tr: 370-5627 cl Paulo

VEíCULOS MUlTIMARÇÔ?
F·one: 275-1183

Compra - ven�e - troca - fina�c)a'
)i Ot;j('

Celta 1.0 2p 2001 branco
Palio EDX 2p 1997 prata
Corsa 1.0 4p

,

1999 prata
Palio 1.0 2p 2000
Goll.S 2p 1997
Saveiro 1.8 2001

Omega Suprema compl. 1993

Omega GLS 2.0, compl.(-Ieto) 1994
Uno Mille 4p 2001

Corsa Sedam Super 4p 2001

SANTANA - vende-se ou troca- VOYAGE - vende-se, ano 83,
se,CLI, 1.8.95,4p., pintura nova, branco, 1.6, gasolina.R$
estofado novo, rodas liga 2.500.00 ou troca-se por uma

leve.Tr: 276-0397 à noite ou biz.Tr; 370-8526 cl Airton

I
Motos de 2003 À 2004

Financ. Em até 40 X

Entrada de 1 O %

Cinza
Branco

ua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

Escapamento - Geometria - Balanceamento

. Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus

AUlonibldA: FONES: '(47) 2]5;J7�O, 275,}605
GM,VW,
FiA)' F(JHd

verm
i

branc

prata!
azul d

Rua' Prefeito José Bauer, 826
Vila Rau - Jguá do Sul- se ,

9t

Rua Erwino Menegotti)530 - Vila Rau' • Jaraguá jo SUl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



cinza
cinza
verde

branco

verde

branca

branca

prata

prata
azul

azul

preta

98
96
99
02
98

97

75

04

97

95

94

04

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

l
Titan

� "",ÇM 370-3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul • se

CLlO EXPRESSION 1.0 8V, 4P, COMPLETO
CELTA 1.0
CELTA 1.0
PALIO ELX 4P, CI D.H .. VIDRO TR. ELETR.
CORSA WAGON GLS
PALIO EX, 4P CI TRIO' ALARME
ASTRA GLS, COMPLETO
CORSA WAGON GL 1.6
GOL 1.016V.4P
PALIO WEEKEND 1.0
PEUGEOT 106, COMPLETO
PEUGEOT 206 1.6 PASSION
VECTRA GLS 2.2
GOL 1.0 MI, CITRAVA ELÉTRICA
PALIO 1.0, 4P CI TRIO' RODAS
PALIO 1.616V, COMPLETO C/TETO
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.
GOLCL 1.6
ESCORT XR3 CONVERCIVEL
MONZA SUE

BEGE
VERMELHO
PRATA
VERMELHO
CINZA
VERDE
AZUL
VERDE
PRATA
PRATA
PRATA
BRANCO
BRANCO
VERMELHO
VERMELHO
BRANCO
CINZA
BORDO
BRANCO
BRANCO
BORDO
AZUL
PRETO
CINZA
AZUL
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

Un04p
93

94

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747 • Jaraguá do Sul

FORD Escort

Escort L dh

ESCDrt GL ar I dh

EscortGLcomp.
Fiesta2p
Vectra GLS compl.
Celta

Omega GLS tetol rodas

Chevette , ale.

Gol4p8V
Go11.6

Golt compl. + bco couro
CGTitan

96

97

98

94

97

95

01

93

89

00

92

01

03

GM

vw

MOTO

BIZ 03

branco

cinza
R$ 7.500,00
R$7.800,00

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

'. ;;, "

�Am.r;I"!, 370-2769
; UTOMOVEIS

vermo

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 - Centenário

Mercedes A 160

Mercedes C180

Scenic RXE

Gol GIII 8V

S-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'

Celta 4p c/ ar
CorsaWagon GLS 1,6 cornpl.
Clio RN compl .. v,e.
Fiesta Class 4p
Corsa Sedan ac/te
Corsa Sedan
Corsda Serdan
Fiesta 4p c/ som
Escort Hobby 1.6
Goll0001
Uno SX 4p c/ opc,
Vectra GL 2,2
Vectra GL comp.
Vectra GLScomp,
GolG111
Goll000 16v c/ opc.
Goll,9

Pali04p
Astra Sedam 1.8 GL cornp,
Parati 1,0 16v 4p

prata 03
prata 99
vermelho 00

prata 99
cinza 01
verde 03
Prata 00
azul 03
vermelho 93
vermelho 96
bordô 99

prata 99
Azul 97
Branco 97
verde 00
Cinza 00
branco 96
branco 97
Verde 99
verde 99

G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

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

Veículos
Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - jaraguá do Sul

273""6549

1,8/2p/GLX c/ AR preto
1.0/4p/Fire/coml. prata

Corsa Sedan.
Verona GL

Ipanema GL

Blazer DLX

Corsa Sedam

Palio

Kadet

Tipo
Escort

Gol

Gol

Verona

Palio

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

Vermelho

Dourada

LD veíeulos 373-4047

FIAT

Tempra 4p 8v comp.

Uno S 1.3

Tipo 1.6 IE campo

Marea ELX comp/.
FORD

Verona LX

Omega GLS 4. 1 comp

Mondeo CLX

Fiesta 1. O 4p
VW

Gal MI cfOpc
Gol1000 plus GIII cf ar cond.

Gol1000

Go11.6 completo
GolMI

Go/J

Passat 4p
Fusca 1300L

GM

Astra completo

Ipanema

Branco

Branco

Cinza

Branco

Vermelho

Azul

preto

verde

Branco

Cinza

Branco

branco

Branco

Branco

Cinza

Bege

1993

1991

1995

1999

R$ 8.900,00

RS 6.500,00

RS 9.500,00

R$ 21.500,00

BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (emfrente a FAMEG)

1992

1995

1998

1996

R$ 7.500,00

R$ 15.800,00

R$ 18.500,00

R$ 9.800,00

1998

2001

1994

1999

1997

1996

1996

1981

RS 11.700,00

R$ 16.500,00

R$ 7.300,00

RS 13.500,00

R$ 11.400,00

R$10.500,00

R$ 15.800,00

R$ 3.200,00

1999

1991

R$ 23.900,00

R$ 6.800.00

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 eletrico ar quente, Des.
Blaser DL.X 2.5 turbo Diesel, 97
Fiat Siena 1.0 2002, fire, trio eletrico
Goll.0 94
Goll.6 I 95, kit GNV
Corsa Super 1.0, 2000, trio elet.
Gol 91, 1.6
Omega Suprema GLS 2.0 comp.
Marajá SLE 1.6 urno/oes.
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 ümo/oea/ar
Estrada 2000 1.5 Cab.estendida
Clio trio elet';air beg/ttmo.yar q.
Astra GLS 99 2.0 comp.
Celta 2004/4p/limp/des./ar
Monza 90/2.0/eomp.
Monza SL/2.0/2p básico
Resta 98/4P/1.0/Iimp./desem./ar q.
Siena 1.6/99/4PI eomp.
Corsa Sedan, 4p, 2003
Astra GL 1.8/2000/2p/eomp.
Vectra Milenium completo, 2001
Kagoo el ae, 2001
Renaut cuo. 4 ,com I. 2003

Branco
Azul "'t
Branco
Branco
Prata
Branco
Prata
Marrom
Azulmet
Azul mel
Branca
Branco
Branco
Cinza
AzulM.t
Prata

Bordo
Verde
Verde
Branco
Prata
Prata
Azul
Preto

BI

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

CBX 200 strada (FINANCIADA)

Suzuki Swift 1.6 SD

dourada

branca

prata

vermelha

bordo mel.

cinza mel.

azul rnet.

vermelho

azul

91

'00

00

98

93

93

94

95

00

94

�

G

c

croxa

branca

Ford Ranger 2.5 CD
GoIGII14p
Saveiro

Belina Del rey 1.8

Go11.8

Uno Mille Smart 1.0 4p
Fiesta 4p OKm 1.0

Uno 1.0 cl opc.
Veclra CD 2.2

Golf2p comp. GTI

Omega GL cl Gas

Fusca 1300

Yamaha XT 600

CBX200

Cripton 105c

Vermelho

Cinza

branca

verde

prata
azul

praia
Azul

branco

preta
Branco

Branco

Preta

Vermelha

Verde

D

G

GNV

A

G

G

G

G

G

G

GNV

G

G

G

G

2004

1993
1997

1994

1995
1981
1995

.2000
2001

Barraca pi camping completa

BARRA VEICULOS Fone:376194
Fax: 376-149 •

brancO
brancO
brancO
prata
verde
verm
verde
brancO
prata
brancO
prata
azul
azul
brancO
verde

Rua: Angelo Rubini s/no Barra do Rio Cerrol

Audi A3 1,8
Blazer DLX
Frontier

Sportage
Corsa Wagon
Corsa Wind 1,0

t.ogus GLS
Gol Plus 16v
Gol CL
Golf GTI
Parati
Tempra IE 8v
Palio EDX
Vectra
Verona GLX 1.8

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

gas
die
die
die

gas
gas
ale

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4rduíno
Veículos 371·4225 w. BREITKOPF

Caminhões e Ônibus310 ..1516
Compra Financia
Rua Walter Marq1l3rdt, 1850� Barra do Rio Mo.lha - Jaragllá do Sul", se

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi
Omega Suprema CD 3.0 Prata 1993

BR 280 -Km S3 - Guaramirim (47) 373-0127
I

Palio EX 1.0 4p Cinza 1998
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 cornpl.
CorsaWind 2p
Kadett GLS compl. 2.0

Pampa
Saveiro Diesel
Hilux Sw4, diesel

Fiorino furgão
F-l000 diesel
F-l000
Saara

Santana GLS compl.
Courier 1:3
Parati 2p 1.6
Fusca 1300

Uno\SX 1.0 2p Cinza 1997
ICO
a

", Cinza 2000Uno SX 1.0 4p
R$78.000,00VW 8.150 03/04 Baú - branco

fO.
rmet
I me!
OCa
lCO
lCO
"

Met

Branco 1999Uno EX 1.0 4p
R$ 58.000,00Chassi, brancaVW14.170BT

Branco 1990Uno S 1.3 2p

Azul 1989 R$ 120.000VW 18.310 02/02 Titan Tractor - BrancoVoyage GL 1.8 2p
lo
te
te
ICO
a

Parati Plus Alcool 1.6 2p Bege 1986
R$ 57.000,0001/02 Eq. Chassi - brancoVW 8.120

Opala 4cc 4p Laranja 1973

370-4224
Rua Erwino Meneqottl.Bôs,
Vila Rau - Jaraguá do Sul - se Novos e Usados

97

93

85

96

99

94

87

89

,96
72

95

86

8.4
96

84

87

03.
03

01

Brahca

Branco

Vermelho

Verde

Branca

Bramco{;p
Preto

Prata

8rànl�õ"
verde

Prata

Branco

Preto

Laranja
, Verde

Azul

cl ar/dh/trlo/couro/rodas/cd Vermo G2001Brava 200312003
200212002
199911999
199711997
200412004
200412004
200312004
200312004
200212003
200212002
200112002
2001/2001
1999/1999
1998/1999
1998/1999
1998/1999
1997/1997
1996/1996
1995/1996
1995/1995
1993/1993

VWI8150
VWI17210 TRUCK
VW18.140
F4000 TURBO 4.3T
GOL 1.0
CELTA 4PTS
CLlO PRI10 16V
KA
PALIO FIRE
PARATl16V
FIORINO 1.5B
KANGOO 1.6
CORSA WIND
MAREA WEEKEND
FIESTA
UNO MILLE EX

/

CORSA GL
UNO 4PTS
TEMPRA IE
GOL CLl
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
'GASOLlNA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
ALCOOL

Escort

Pick ui> 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

ar cond.zte/al/lim/des/ar qteCorsa GL 1.6 1998 Prata G

Ka GL Aq/lim/dernb/ alarme Prata G2002

,

verde GNV/GVectra CD ar/trio! abs/air bag/td player 1997

Corsa Hatch Limp/des./ar qte/ãportas Branco G2000

Branca G'Goll000 special2p 2002

cinza/desernb.ffas/aqCorsa Sedan Cinza G2001

Celta Sp/limp./desemb./ ar q. '2003 Prata G

Honda CG 150 Tltan ESD OKni G2004 Preta

Veículos de Particulares
311-0802
311-8281

votkswagen
Polo
Fusca
Saveiro
Gol
Gol
Monza
Logus
Santana
-Passat
Saveiro
Chevrolet
Plck 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

Exp.Anlônio Carlos Ferreira, 130 - Cenlro - Jguá do Sul
Prata G
Verde
Verde
Verde
Branco
Branco G
Preto
Verde
Vermelho
Bege

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

Faça parte da BV
financeira

você também

Escort GL
Fiesta
Escort sedan
Verona Ghia
Celta
Corsa sedan

Corsa sedan

Astra sedan
Astra GLS
Golf 1.6
Gol16v
Goll.8
Gol MI
Palio Weekend
Palio weekend
Palio EX
Clio previlege
Clio expression
Scenic RXE
Clio RL
Scenic RXE

1.6 DH.AR,Trava
2p'cj opc.
completo
completo
O-KM
classic
c/ opc.
GL completo branco

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

(top de linha)
DHjtrio
(top de linha)
cl Ar
completa

cinza
azul

prata
bordo

prata
prata
branco
2001

prata
prata

2000
1997
1997
1994

(preço especial)
2003
2001

Verde
Prata
Vermelho
Azul G
Azul
Cinza G
Bordô· G
Prata

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

Bordô
Verde
Preto
Vermelho

Bordô
Azul
Branco

branco
branco
cinza
branca·
cinza

prata
azul
cinza
dourado
verde

Marrom

Amarelo G

Preto

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

,

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

Rua Prel. Waldemar
Grubba. 3727
Bairro Vieiras

310-2381OI
2003

,ªgg;
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

Celta 2p cl ar A.C.
Got Power 1.0 4p cl A.C.
Corsa Sedam cf A.C.
Corsa Sedam cf A.C.
VT Shadom 600 cc

Corsa 2pj 1.0 campo
Fiesta GL 4p 1,0
Astra GLS Sedam/campo
Btazer comp. 2.2
Vectra GLS 2.0 cornpl.
Silverado Blazer 4.1'
Paratl 1.0 16v 2p
Palio 1.0 4p/comp.
Corsa 1.0
Blazer comotet
Ford Ka cf opc.
Patio ED 2p 1.0

Ranger 6ec comp.
Suprema GLS 2.2 corno.
Gol! CL 1.0 4p comp
Omega GLS 4.1 comp,
L 200 4x4 campo
Kadet SC 1.8
F 1000 Cab dupla
Monza SLE 1.8
Variant

Vermo
Bco
Beo
Prata
Preto
Preto
Bco
Bco
Bco
Bco
Bco
Vermo

Bege
Bco

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

Gol Special 1.0
Gol trend GIII
Fiesta
Marea HLX
Celta 1.0
Uno EP 1.0

Saveiro 1.8
F 1000 motor MWM
Monza SL 2.0
XR 200

R$ 16.000,00Palio Wekend

Omega GL compl,

Kombi Stander

Corsa 4p compl,

Tempra 16v ouro

Verona LX 1.8 alc

Palio EDX

Perua Swcompleta +GNV

Vectra GLS comp

Fiesta Comp

Passat

Monza

Asia Towner furgão
Alfa Romeo 164

Trailler Angola cl 1 eixo

Style 97C/ ar cond.

C/ dh 4p

2003

2002

2001

1999

2001

1996

20'01
1992

1993

1997

2002

2001

branco

branco

prata

preta

preto
cinza

branco

94 R$ 12,BOO,00

95 R$ 8.800,00

98 R$ 13.000,00

93 R$ 9.000,00

94 R$ 9.000,00

98 R$ 1'2.000,00
98 R$ 16.500,00

94 R$ ).2.800,00
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

C/ dh Gas.

c/vidro.teto.dh

2p. Gas.

Gas.

Gas.

prata
branca

Die

preta

prata

Gas.
Die
Ale
Gas.

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

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA, 11 de setembro de �OO. ,

r::
!�
I t.it

Sue Concessionária Renault agora é

•
...

AR
vel
751
271

BLUMENAU · ITAJAí · JOINVILLE · JARAGUÁ
AS
de

compra - vende - troca
financia - novos e usados

CorsaWind 95 preto G
SantanaCG 85 azul A
SantanaQuantu, 00 azul G
SantanaQuantum CL d.h. 00 venmelha G
Omega SupremaGLS 93 azul G
OmegaCD3.0 94 bordo GNV
GolSpecial 00 verde G
Gol4p dh/trio 03 branco G
Go1M11.6 [J7 azul G
Go11000 95 preta G
Go11.6 92 branco A

.,G.oJ-Special 00 branco G
.

bi 92 branca G
SLE [J7 preto G

•..,JinaL 1.6 00 bege A
{Fusca 82 verde G

'.; 'Eiéort Europel GLX completo [J7 azul G
.

E'SêortXP!3 88 amarelo A
EscortGhia 89 verde G
OpalaComodoro cornpl, 89 verdemet. G
Opala Diplomata 6cc cornpl. 00 bordô G
Ford Landal em couro 00 azul GNV
F-1 000 c.dupla, MWM, c. 94 cinza D
Del ReyGL 1.8 00 cinza A
Monza 00 azul G
Astracomp. 00 azul G
Uno1.0 91 branco G
RD135 95 G
MotoCG 01 prata G

CGcomp 01 prata G

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

I M P O R T A O O S

MONTANA
M U L T I - MAR,e A S,

MARCEDESC2JJ 94 (XlIO verde

avx::; EX 'J7 aiOl'f'litl branco

PELDEOT 1CX3 00 1.0aq. �1raz. azul

PElX3EOT J)3 XS 97 roJOatitd branro

I I PaGEOT4ai 93 � prata
PaGEOT 4ai BAEAO< 94 ai� preta
APPlAUSE 94 �EW branro

� 00 4p\aiIs preto

NACIONAIS

F-1CID 00� azLI

&10 'J7 �.tí'brm:a
.

Brasilia 75 impecável vermo

� 83 1mJ bam

FUSCA

KO'vEI

VAR[..ô,NT

es PI cx::x..ECO'.J.A

ff) ui:xJ dro�
70 umdro�

ESPECIAIS

-
MONTANA

�

ff,t i:
MUi. T! MA P. C A 5

'. ;yvALTER MARQUARDT, 2260
,

.' "'k�;i BARRA DO RIO CERRO
FONE: 376·1678

i'

BMW - vende-se, 3801,
compacta, bordo, rodas
17, Som.R$ 26.500,00.Tr:
374-1117 ou 9975-0117

CIVIC - vende-se,
Honda, 2002, automático,
prata, 50.000km cf GNV.
Vlor a comb. Tr: 371-4978
ou 9109-5067

F-1000 - vende-se,
cabine dupla, 90, modelo
XK, comp.Tr: 9111-9406
ou 372-3667

JEEP - vende-se, 63,
desmontado.Troca por
CG.R$ 4,500.00.Tr: 376-
1293 após 15hrs ct
Claudecir

JEEP - vende-se,
original, ótimo estado.Tr:
370-2370

PEGEOUT - vende-se, SAHARA - ano 91.R$
306, 96, comp.R$ 3.700.00Tr: 276-3002 cf
12,800,00.Tr: 9962-3664 Jair

� SCOOTER - vende-se,
� Sundow Akros 50,

vermelha, 98, baixa
1113 - compra-se, de km. Tr: 370-8942 ou

pref. financ. Tr: 372-01 08. 9902-8505 cf Tânia

JIBATA - vende-se, modo
Sertanejo, cabine alta,
motor porkins, 75, pneus
fronteira red, 4x4 e

carroceria.Tr: 9979-1437

L-200 - vende-se,
cabine dupla, 95, a.c.

4x4. R$ 30.000,00.
. Aceita-se carro de menor

vlor no neg .. Tr: (47) 9102-
0009 cf Santiago,

CBX 200 - vende-se,
strada, 97.Aceita carro

financ.Tr: 371-7542 ou

9965-5774

CG - 125 - vende-se,
2000, prata, ótimo est.R$
2.000.00,Tr: 275-3317

NX FALCON - vende-se
, 400, ano 2000, cor

verm.Tr: 9955-4945

1113 - vende-se, ct TITAN - vende-se, cf
munck,81,Tr':'370-7144 'partidà' elét..R$

4.300,00.Tr: 9953-2627.
1113 - vende-se,
turbinado, carroceria.R$ TITAN - vende-se, ano

28.000.00.Tr: 370-4863 2003.R$ 4.100,00.Tr:
370-6526

49 meses

R$ 11.046,OO-----R$ 282,18
R$ 15.900,OO-----R$ 406,18
R$ 17.374,OO-----R$ 443,83
R$ 18.667,OO----:--R$ 476,86

,

1314 - vende-se,
Mercedes, 87, reduzido. TITAN - vende-se,
Tr: 370-7144 2001.R$ 3.700.00.Tr:

9962-3664
0-60 - vende-se, 81, cf
muncky,R$ 18.000,00. Tr: TITAN - vende-se, 97,
9953-9966 cinza.R$ 2,500,00.Tr:

370-4508
F-350 - vende-se, 69.Tr:
370-0502 ou 9153-8407 TITAN - vende-se, 95.Tr:
-------<, 371-4573
VENDE-SE - 608, baú,
74.Aceita carro no

negoc.Tr: 372-1894

BIZ - vende-se, 2003,
vermelha, semi nova.Tr:
372-7912 ou 9135-8785

BIZ - vende-se,OKm, cor
a escolher entrada R$
3.300,00 + 18x R$
106,00.Tr: 370-2385 ou

9973-8955

CBX 200 - vende-se
strada, verm., 98,
impecável. Aceito troca,
Tr. 9103-7895 ou 9103-
2613.

TlTAN - vende-se, ano

96.R$ 2.300,00.Tr: 9991-
3300

TITAN - vende-se, 125,
2003, prata.Râ 1.500.00
+ 18x 205.00.Tr: 9123-
7355

TWISTER - vende-se,
preta, 2002, 250cc, ótimo
est, cf 24.000 Km
rodadosRâ 7.500.00.Tr:
9104-6677

XL - 250 - vende-se,
83, verrríelha. Vlor a

comb,Tr: 376-0307

YBR - 2003, part. Elétr.
R$ 1.500 mais financ. Tr:
370-9209 após 18 horas

60 meses

C 100 Biz ES------R$ 112,10
YBR.125 K-------- R$ 105,74
CG 150 KS--------R$ 119,59
NXR 125 KS------ R$ 141,05
Twister 250-------R$ 195,50
Tornado 250;,.---- R$ 216,25
NX Falcon------- R$ 276,90

75 meses

R$ 18.667,OO-----R$ 315,75
R$ 22.870,OO-----R$ 386,84
R$ 26.500,OO-----R$ 448,24
R$ 30.582,OO-----R$ 517,28 1:.1R$ 37.850,OÓ-----R$ 640,22
R$ 42.597,OO-----R$ 720,52

79 meses

R$ 11.046,OO-----R$ 166,53
R$ 12.966,OO-----R$ 208,90
R$ 14.814,OO-----R$ 223,14
R$ 16.225,OO-----R$ 244,40

Consórcio

UNIÃO
Confira outros créditos
37,1-8153

combinar. Tr: 372-0713 cf acima de 1600w.Tr: 371·

Fernando. 2666 ou 9125-7399
APARELHO DE CD -

vende-se pf carro
Pioneer, ct MP3, modo
4650, cf controle, novo,
na caixa. R$ 565,00. Tr:
376-2206 ou 9111-9968 cf
Alexsandro. VENDE-SE - sub I�

polegadas, cornel!
2000w, modulo }20W,
caixa selada pf chevettlr:
9962-8198

AROS - vende-se,
brasília, cf pneus Radial,
semi novo,R$ 450.00.Tr:
370-5577

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

C€.�1tR -=-Fone: (47) 371-3898
"z",,,",,M(4J,,,,,",_,,,,l/tt...-f/J 24-/5 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207· Baependi - Jaraguá do Sul· se

INJECAR AUTO CENTER AROS - vende-se, 4, de

liga leve, 14, com

pneus.n-tss. Vlor a MODULO - compra-se,

Centro de Formação
de Condutores

- 1 a Habilitação .

- Alteração de categoria
- Renovação

- Carteira provisória
- Segunda via

ylAuNIU.

Sua habilitação
com maior rapidez

Fone (47) 374-0548 - aU!OuniCa@pop,co!TI,br
Rua: Mal. Castelo Branco, 1889- - Schroedel'-SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CEITO - encomenda de
A

d ITr: 9957-3374�
O DE

APARELH
SIOTERAPIA - vende-

FI
f duplas placas

58 c 'de
rn;gnéticas e urr: jogo de
bastãO, bot�o,

"-ncia e potenCia, R$Ireque 4�
AR - CONDICIONADO -

de se só frio,
ven -ov ,

O T7500Vtus,R$ 430,0 ' r:

�
ASPIRADOR - vende-se,

de pó,R$ 150 oO.Tr: 275-

15
.-L-

BALCÁO - vende-se, p/

passar roupa, 2p,

branco,R$ 50,00,Tr:

9922-8191 cf Evandro
�

BERÇO - vende-se,

madeira maciça
- marfim,

c/ altura regulável e duas

gavetas, Tr: 370-7381

lyAldano COilfabilidade
I * Declaração de imposto

I de renda

I * Abertura de firmas

I * Contratos * Contabilidade

I * Custos

BICICLETA - vende-se,
feminina,R$ 50,00,Tr:
9117-2447

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

Pit Buli, com pedigree ou

contrato de garantia +

vacina + consulta.Tr:
370-8563

bocas, ótimo estado.Ir:
371-4921 c/ Marileni

* Distratos

GELADEIRA - vende-se,
280L.R$150,00,Tr: 9104-
7806 pela manhã

LENHA - vende-se,p/
fogão econôrnlco.Ir: 276-
0340

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

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira.
n° 288 - centro - jaraquá do Sul

, MÁQUINA DIGITAL -

vende-se, Breeze can,

grava filmes, menor que
cartão de crédito.Vlor aCACHORRO - vende-se

filhotes selecionados com

garantia, Tr 275-1852 das
15hrs às 18h,

ou 9975-8760

COMPUTADOR - vende

se, Notbook Toschiba
2100 cds, AMO - KE, 32
MB - RAM, cartão
PCMCIA 32, acesso a

Internet, Cátor CD, c/
pasta, cornpteto.as
1,900,00 Negociável.Tr:
371-7511 c/ João

CACHORRO - vende-se,
filhote de Rot wailler, c/ 3
meses.Rs 150,00,Tr:
9137-1939 OU 371-4000

CAMA - compra-se, de
soltelro.Tr: 9157-0275 à
noite

CARD GAME - vende-se

Magic 1500 cartas +

pasta + folhas, Tr: 275-
0045,

COMPUTADOR - vende

se, windows 95,R$
400,00,Tr: 276-0478

CONSÓRCIO - vende-se,
conternplado.Bâ 4,600.00
crédito, Entrada R$
3,200,00 + 18xR$
106,00,Tr: 370-2385 ou

9973-8955

CARRINHO - vende-se
ou aluga-se, 11O! dog,R$
550,00 3x ou R$ 110,00

por mês aluguel.Tr: 9117-
2447

CELULAR - compra-se DVD _ vende-se, Sony,
ou vende-se.tr: 370-2059 semi novoVlor a cornb.Ir:

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

Toledo e toda linha de máveis

pi escritório, Kroll e Metalfrizzo

, I

I R: ��i?���.lio Ferreiro, 170 - Vila lolo� ... 1 ROUPA - vende-se, p/
trilha,R$ 600,00,Tr: 9132-

9118-8967 ou 376-0168 comb,Tr: 372-6912 4061

EZAUSTORES - vende- MESA - vende-se, centro,
se, eólicos, bom espelhada.Ir: 372-1448
estado,Tr: 9136-0253

MESA - vende-se, jardim,
ESTEIRA - vende-se, artesanal.Ir: 372-1448

elétrica, sanernak.as
290,00,Tr: 9905-2385 MESA - vende-se, em L,

p/ escritório, bege c/ 2
cadeiras giratórias,R$
400,00,Tr: 9922-8191

Mulher. 50
anos. separada
boa aparência, 1,53m,
51k8, bem humorada e que adora viajar.

bWlCB encontrar um homem entre 50 e 65

anos, aposentado. interessado em

coapromísso sério e que queira
dedicar-se fi vida a dois, 80 lar e ao amor...

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

VENDE-SE - cama de
casal c/ baú/04 gavetas,
uma cômoda 5 gavetas
em cerejeira. madeira

maciça.Ir: 371-3132

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

FAÇO FILMAGEM DE
FESTAS EM GERAL.
Tratar: 273-1826

* PLAVSTATION 2
*XBOX
* PLAVSTATION ONE
* DREAMCAST
* NINTENDO 64

MESA - vende-se, re

FREZA - vende-se, KF30, donda, c/ 4 cadeiras +

Koni, 90mm de fogão4bocas,R$150,00,
mesa,ótimo estado.Tr: Tr: 370-9787 a noite
376-3568 ou 371-0431

MOEDAS - vende-se,
FREEZER - vende-se, antiqas.Ir: 376-3225
230L, ótimo estado.Tr:
370-7156 c/ Dolores MÓVEIS - vende-se,

semi- novos, peças p/
FOGÃO - vende-se, 6 cecoraçáo.Ir: 9136-0973

PORTA _. vende-se, VENDE-SE- jogo de sofá
envernizada c/ dobradiça, + 1 estante.Vlnr a

e techadura.Ir: 370-7381 comb.Ir: 371-3132

* GAME BOV COLOR
* GAME BOV ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBE hórariodeatendimento: segunda! segundadas 10:00 !s22:OO

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

Fone: 376-2206

VIDEOGAME - vende-se, Play Station, c/ 2

DreamcastC/2contre3jogos, controles, 3 jogos, R$
R$350,00,Tr.376-2206, 250,00, Tr: 376-2206.

Play Station 2, ótimo
estado, totalmente
d e s b l o q u e a du.Râ
750,00.Tr: 376-2206

RAQUE - vende-se, cor

mogno, bom estado.Râ
180.00,Tr: 371-8800

VENDE-SE - franquia de
uma estética capilar, 1
mero visor de análise, 1
laboratório facial, 3 em

1,Tr: 371-5725 ou 370-
6127 c/ Nadir

VESTIDO - vende-se ou

aluga-se, de prenda. azul,
cornp., semi novo, Vlor a

cornb.Tr: 372-6912 ou

.9135-8784

VIDEOGAME - vende-se, VIDEOGAME - vende-se,

TRAILER - vende-se.
equipado p/ lanches e Hot

dog. Tr: 371--9086 ou

9135-2230

3J��<J)@(l>
<j)<j)<j)2J3333@<j)
3J7mC@��

TORNO -' vende-se, 'VESTIDO - vende-se, no,
retifica, de disco e 38, verde c/ bege, moo.
tambor de freio e outros Prtncesa.Rs 60.00,Tr:

equipo p/ oficina OU" 9118c8967ou376-0168
borracharia:Tr:-473-9818

'

, ;:' ,

.'

PII<IURAS.� GERAL: .pREDIAL � CoMERCIAL - R'SlDENCIAL
MAsSA çO!l!1lD�, Epox, T.XTUR1>.. GRMI1>.DO

Faça um orçamento V�B - Responsável pela pintura
sem compromisso,

.

do jO':ri"al"Correio do Povo
I

LI\�P.�rrlÍ{l���_t-I��sinQ .llh�� Fig�:íra' Tel.:-91 04-6466

Rua Águas Claras, 25
Rua José Theodoro Ribeiro, 2988 (lateral-fundos)
Ilha da Figueira - Centro - Jaraguá do Sul - SC

'.

\,{�IUS ACESSE E CONFIRA

'!'!!:::?Service www.plusservice.com.br

Encontre nos canais de nosso site os melhores negócios de Jaraguá do Sul e Região
>. Automóveis (Co,,!(pra, Venda:. Ace�sórlos e Ccmsórdo:s: )
> Casa e Decoraçao· ., '$
> Comércio (Todos oi ramo� ) tr. $:
> Construção e Reforma ('plntu�, Miteri*de ehnstrução e Re.forma )
> EsporteJ Turismo e Lazer (lanchonetes.. ContatMpj Excursões )
> Modà e Beleza (Salões de 8eJc�� ProdutO$.,�li'ata",entQ Corporal)
> Restaurantes
> Serv-iços Gerais ( Eletricista. Contadore$. Imunixa'dor;eSt\Cha.'(,eiros. Gniftcas. Financeiras, �

Despachantes. Corretores de Seguros, Auto·Escolas e uito mais ... )
e muitos outros ..

...

.. Anuncie no canal de
CLASSIFICADOS
e faça bons negócios

Entre em contato conosco e anuncie

II �

sua empresa em nosso site

.... 275-1070
plus@plusservice.com.br

Rua João Planincheck, 293 - Sala IS

N o v a B r a s í I i a . J a r a,g u á doS ui- se

;"
.

.
.

. . . �
.

,

"Não tome as

decisões pelos
'.

pufros. Nito deixe
os :outl'OS:tomarem
as decisões que

São suas.

telefonia e segurança

Fone: 371·7007

Centrais telefônicas Infelbras

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segural.lça

eletrônica e automação d, condomínios.

Kit Portão Eletrônico + Interfone
Kit Monitor 6" ,+ Câmera (CFTV)

'TELEFONIA

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

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações

. Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt 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 pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
QUINTA-FEIRA, 11 de setembro de2�

- GINECOLOGIA -

t
�s (jJ."lIri
Médico - CRM/SC 1242 - TEGO 030/79

Habilitação SOBRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guilhrrmr Weege, 50 - SL 406

Fone: .370-1705
SOlllaln@netIlHa.COf1l.br- Jl1/'11gwí do Sul

275·3387
R: Reinoldo Rau, 289, - SI. 01
Centro - Jaraguá do Sul - SC

'fIIII

SAUD
Corrimentos

fl- I�.���!��
!1Jr. j!eun /lJelll! fj{:fll'eírw,� 'Stueftl

eRM: 5457-1E.G.O. 30212001- RQE497S
Mcmbro do Sotiedrnfe Brmi!eiro de Grurgilllopo!Os�i(a

CENTRO DE ATENDIMENTO À MULH(1
Ginecologia e Obstetrícia

Videoloporoscopio Ginecolóm
2 7 5 - O 3 9 5 Ruo: Pras, Ju(elino �s

.

- ]I andor - cenl;o,jludrt@terra,com.br Joroguó do Sul. s( .

Manipulação de fórmulas médicas
FisiOterápicos e

Cosméticos mallipulados

Fone: 371-8298
Rua oão Picolli I 10 - Centro

Existem certos locais do nosso organismo onde
esta agressão é mais freqüente por serem
úmidos ou terem uma temperatura mais elevada. use roupas mais leves. Calças jeans e de
como o caso dos órgãos sexuais externos da laicra só facilitam o surgimento de lucorréias;
mulher (a vulva e vagina). As infecções neste
local são chamadas de vulvovaginites. Um tipo
de classificação se faz pela capacidade do

agente agressor produzir secreção, isto é,
corrimento (leucorréias = leuco/branco e

réia/secreção).

Nossa pele é o tecido que separa o meio
ambiente dos nossos órgãos internos e está
sujeita a agressão de vários microorganismos
que podem causar doenças como: fungos e

bactérias.
'

não cabe à paciente fazer outro tratamento pois,
além de poder estar tratando erradamente, ela
pode estar selecionando o agente agressor
fazendo que um tratamento posterior seja mais
difícil, porém existem alguns cuidados que
podem ser tomados para dificultar ou mesmo

\

impedir o surgimento de leucorréias como:

• não misture suas roupas com as de
outras pessoas;

Saiba emagrec;u sem

parar de comer.

Gonheea o programa'

se
R�
23

Á(
se

Búzio Africano - Taro
Numerología - Kabala Africana

* Tratamentos Espirituais
para dlvetsos problemas

inclusive di'Og(L� e alcooiismo

Consultas el hora marcada
l47) 372-0556 - 9912-8114

Entre as leucorréias existem três agentes mais
comuns: fungos entre eles se destaca a Candida
albicans que produz uma vulvovaginite muito

irritadiça com fortes coceiras, dor para urinar e
um corrimento branco como "nata de leite". Uma
outra leucorréia comum é a Gardínella vagina/is,
um microorganismo que possui um órgão
locomotor: o flagelo, causador de uma leucorréia
de odor muito forte porém em pequena
quantidade e por fim temos o Tricomonas

vaginalis agente causador de um corrimento
sem coceira e sem odor forte porém em grande
quantidade. Ao surgimento de um corrimento

• não faça duchas vaginais, pois elas só
selecionam os microorganismos
patogênicos.

O tratamento correto das leucorréias só pode ser

feito pelo médico, além do mais, ele pode
identificar um outro tipo de corrimento, a
mucorréia, que trata-se do aumento da secreção
vaginal sem agente patogênico associado. Um
outro tipo de corrimento mais comum em

crianças é acusado por quadros alérgicos ao

sabonete ou ao tecido da calcinha. Deve-se
tratar todo o tipo de leucorréia, pois sabe-se que
a presença da mesma, além de causar o

desconforto, pode facilitar o contágio de outras

doenças como: a AIDS e o condiloma (verruga
.

vaginal). Fonte: Site Saúde Vida On Une

DISCIPLINA
ALIMENTAR
Informafões: 997)-)814

DI'-l Datuclla S. F Oll)'

I j\"NÚNClfl
AQUI

371-1919

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes -.,

Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
/lneu de� �� dtu s� 'des� de 4eUf,&� tUt

'R�, etdu e#t� C<Jffl- um� deS� 4 /I�

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1438 - SI 03
Jaraguá do Sul- Santa Catarina
www.autotecseguranca.com.br

[P[1&w

FONE: 372�3680
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



rOlfRmO�D(n) VO "

'CLASSIMais
mobiliados, Tr: 370-3561,

GRAVATA - vende-se ou

troca-se por casa em

jaraguá, praia, alv, 3 qtos,
garagem,
cnurrasquelra.tr: 9983-
1925

ALUGA-SE - quarto
mobiliado, + coz. livre
água, luz e gás, pi rapaz,
R$1 OO,OO.1r: 370-5556

AMIZADE - vende-se
casa em alvenaria el
130m2, 03 quartos.Rs
45,000,00,Tr: 371-2357
CRECI4936

ILHA DA FIGUEIR'A -

aluga-se, casa mista el
02 qtos, sala, cozinha,
bwe, lavanderia, Rua
Águas Claras, 436, Tr:
370-4594 após asJ1l.:3!LBLUMENAU - vende-se

ou troca-se por casa em

Jaraguá, alv" e/3 qtos, 1
suite, demais depend.Ir:
9983-1925

ILHA DA FIGUEIRA -

vende-se, 3 casas, alv.,
'portão de ferro, estrut. PI
2 pisos, Tr: 372-3277 el
VerooiAGUA VERDE - vende

se alv., nova,

R$'110.000,00. Tr: 371-

2357 CRECI8054
�
AGUA VERDE - v�nde-
se casa de alvenaria em

construção com

106m2,R$
80,000,OO.Tr:371-2357 -

CRECI4936

CENTRO - vende-se,
325m2, R$ 200,000,00,
Aceita imóvel' menor
valor. Tr: 370-6624, CRECI
8844

JARAGuA ESQUERDO -

Condomlnio Flamboyant,
sobrado cl 225m2 em

terreno el 600m2, em

constru-ção. R$
120,000.00.1r:371-2357 -

eREeJ-49S6----

ESTRADA NOVA -

vende-se, ao lado posto
de saúde, casa mista, el
3 quartos,R$ 55.000,00-
negoeiável.Tr: 371-2357
- CRECI4936

JOINVILLE - vende-se,
alv, toda murada,
garagem pi 2 carros. R$

qtos

Bobinas e Folhas de Papel para
Presentes, Papel Kraft, Bobina de

Papel HO, Plásticos, Sacolas
Plásticas, Pratos de Papel,
Bandejas, Fitas 3M, SUporte

de Papel, Etiquetas, Rede para
frutas, Material de expediente,

e embalagens em geral

25,000.000+ tlnanc.Tr: kltlnetes. Rua:
276- 3866 A r qui m e d e s

Dantas.Aeeita carro. Tr:
371-1947PROCURA-SE - casa pi

temporada Enseada,
Meia Praia, Piçarras, de
26/12/04 à 08/01/05,Tr:
371-8153 ou 9122-6233,

VENDE-SE - el 400m2, 2
salas, 4 qtos, 4 bwe, 2

eoz, garagem, área de

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

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

VENDE-SE - próx, ao

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

VENDE-SE - alv., 100m2,
terreno ct 7500m2.R$
160,000,00,Aeeita
proposta.Tr: 376-2601

VENDE-SE - próx. ao

centro, 275m2, cl suíte,
garagem pi 3 carros,
biblioteca el escritório,
anexo sala comercial
80m2, R$ 115,000,00
neçoc. Tr 9137-5573,
MATRICULA 24320

VENDE-SE - de alv. el
167m2, terreno el 560m2,
na rua João
Planlcheck.Ir: 370-8097
cl Tina, CRECI 9839

VILA LENZI - vende-se
casa de madeira cl
terreno de 525m2.R$
65,000,00.Tr: 371-2357-
CRECI80(i4

VILA LALAU - vende-se
ou troca-se, sobrado, Troca

por imóvel menor vlot'lr:
371-3132

VILA RAU - vende-se;
madeira, cl 100.00m2,R$
35,000,OO,Tr; 371-2357
CRECI8054

VILA RAU - vende-se
casa de alvenaria el 3

quartos.Râ 45,000,00.Tr:
371-2357 - CRECI 8054

= NI;iHt:ll!i.@
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o cliente é a razão de estarmos equi.:
ANTECIPE A COMPRA DA SUA P 15 C I N A O E V I N I L

" 5 O O R A M A R " AQUI NA HENRIPiscinas

POR CONTA DA LOJA:
- BOLSÃO DE VINIL O,6MM
• QUALIDADE SANSUY
• PERFIL PARA FIXAÇÃO DO VINIL
• MANTA PROTETORA PARA O FUNDO DA PISCINA
• KIT DISPOSITIVO ( 02 RETORNO, 01 ASPIRAÇÁQ , 01 LADRÃO E 01 DRENO DE FUNDO
• KIT DE LIMPEZA (PENEIRA, CABO, MANGUEIRA, ASPIRADOR, ESCOVA)
• FilTRO DIMENSIONADO COM MOTOBOMBA E
• AREIA FilTRANTE
·01 ESCADA DE AÇO INOX 03 DEGRAUS
• ESCAVAÇÃO DA PISCINA E RETIRADA DA TERRA ATE O CONTAINER
· MATERIAi. CIVil E HIDRÁULICO PARA CONSTRUÇÃO DA PISCINA E CASA DE MÁQUINA
• MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA PISCINA E CASA DE MAQUINA
• MÃO DE OBRA PARA INSTALAçAO DOS
• EQUIPAMENTOS, HIDRÁULICA E VINIL
• ART ( ASSINATURA DE RESPONSABiliDADE TECNICA) assinada por um engenheiro
POR CONTA DO CLIENTE :.
• CONTAINER PARA RETIRADA DO BARRO
• PONTO DE AGUÁ, ENERGIA E ESGOTO NA CASA DE MÁQUINA
• AGUA PARA ABASTECER A PISCINA

PROMOÇÃO VALIDA SOMENTE
PARA O MÊS DE AGOSTO

372-1813
Rua Bernrdo Dornbush, 1053 • Baependi

. BRINDE tràta�nto da água da piscina (mão de obra + produtos) por 30 dias
. "' , '

OPORTUNIDADE

EM PiÇARRAS

Terreno cf 400m2, prox. ao

candeias por apenas

R$ 6.000,00
aproveite o feriadão

TR: 372·1395 ou 9993·5437

APARTAMENTOS.

A LEJER têm

Vendas: 371.9165

www.leier.com.br
creci 1462-)

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

CENTRO - vende-se, ed.
Jaraguá, 2 qtos, 1 suite
mais 1 depend.R$
88,000,00,Tr: 9119-7683

CENTRà - vende-se,
grande, Jaraguá do
sul.Acelta proposta.Tr:
011-6976·9448

.

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

ALUGA-SE - no Cond.
Hesid. Concórdia, nas PROCURA-SE - rapazes
Águas Termais de pi dividir apto, que já
Plraíuba. Tr: 372-3192, possuam apto. Tr 9953-

2345

próx, a praia, el 1 suite +
2 dorm. churrasqueira,
Tr: 372-3235.

depeno. um ótimo
apto.Rs 48,000,00,Tr:
371·6069, MATRICULA
24320

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

depend.R$ 75,000,00.TR:
Rua dos escoteiros 114,
próx, ao posto rnarcolla.

VENDE-SE - cl 120m2,
alv, nova, 1 suíte, 2 qutos,
terreno cl 41 Om2.Pareela
se.Tr: 9977·5408
MATRICULA 24320

VENDE-SE- alv., 1 quto, 1
suíte, sala,copa,coz, lav.,
bwc, área. Rua: Artur

breithaupt,503, Tr: 273-
1620

VILA LENZI - vende-se,

PROCURA-SE - moça, pi SANTO ANTONIO -

dividir apto.Ir: 371-5968 vence-se, 2 aptos, cl
sala com, 300m2,R$

SCHROEDER - aluga-se 78,000,00,Tr: 9137·
apto, no centro, semi - 5573 - MATRICULA
mob ,cl 3 suites mais 24320
depene. Vlor a comb. ,

Tr: 9133-3476 UBATUBA - vende-se,

VENDE-SE - próx, a

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

VENDE-SE - 104m2, novo,
3qutos, 1 suite, sacada cf
churrasco. Entrada+ financ. Tr:
9977·5408.

SUPER MASSA
GRAFITADA

, VANTAGENS:·· .. ··

oi Economia
oi Resistência
oi, Rendimento i

. I
oi Impermeabilidade I

,

i o produto cuto para 9ua GOlIgftU�ol
I

Computadores
completos

Oferta
MICRO a partir ��:l
R$ 1.650,ÓÕ· I

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.

Periféricos Móveis.
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Suprimentos

Informática
"Um c t i c íc em sua Vida pessoal e profissional"

Assistência Técn ica
Especializada

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

Acessórios

HORA TÉCNICA - (Jaraguá do Sul)
INTERNA .. R$ 20,00

�i���Sde����';'��;:' //. O.'Outras cidades + , J
R$ 0,50 o km rodado

Micros Usados
AMO K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280,00

I Promoção
I
NOVO

- SANSUNG 17"
I TELA SEMI-PLANA.

R$ 560,00

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

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

e rede integrada

Informatização
de comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pi emissão
de N.F., Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,
todos 05 controles
administrativos de ges
tão empresarial,

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Fone/Fax: 275-2684 - email: infoclick@ibest.com.bi

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

CLASSIMais

Associação dos Comerciantes
de Materiais de Construção de

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

Paredes de madeira

A decoração de pared
,ATENÇÃO E CUIDADOS ESPECIAIS
A decoração de paredes deve ser muito bem
planejada para que torne o ambiente bonito e

aconchegante. Por exemplo, a cor tem

influência direta nas sensações que o ambiente

propicia. Uma dica é usar cores quentes e fortes

para reduzir o ambiente e cores frias e claras

para ampliá-lo.
Pinturas especiais e texturas também podem
dar um toque diferente à parede. Outra opção é

papel de parede. Porém, quando esta opção é

escolhida, é preciso analisar vários fatores a fim
de aumentar a vida útil do papel e deixar a

decoração de paredes com muito estilo. A luz e

o calor do ambiente, assim como rachaduras e

buracos na parede podembotar tudo a perder,

Textura

As paredes de mad.eira são uma. das opÇões ofereêidas
para dar um toque especial'emsua decoração.
Quem quer decorar uma parede com estilo pode escolher
entre inúmeras opções, dasmais simples e baratas àsmais

complexas e Estas vão de. paredes
mª,âeira.s, pinturas e texturas diferenteS: a paredes
pedras ou apenas alguns objetos (quadros, enfeites, etc.).
Certamente, se feita com a atenção e o planejamento

<'

a muito botlita
qualqu�rum dos casos.
An,tes de optar pelas paredes de madeira oupor qualquer
outrO revestimento, é preciso levar" em consideraçãc o

ànl.biente, .alémde

Opte pela textura de parede para uma decoração econômica.

Através da pintura, pode-se simular qualquer textura de

parede: madeira, tijolo, mármore, palha e até mesmo paisagens.
Atualmente, as paredes são elementos decorativos muito

valorizados. \_

A textura de parede é ainda uma solução bastante econômica,
já que muitas vezes é muito mais vantajoso imitar a textura do

que usar o material verdadeiro. Você pode usar massa acrílica,
tinta látex ou a óleo e verniz, porém você terá muito trabalho,
sujeira, odor forte e precisará de um tempomuitomaior.

Brodo
O brodo nada mais é do que um caldo
claro ê perfumado, feito geralmente com

carnes/legumes e ervas cozidos em ágUa e

coados. Este caldo serve de base para
sopas. Pode ser feito com carne de boi ou

frango.

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

absorvem todo o excesso do sal.

Pincel para unt�r
Alem de ser meio anti-hiqiêrtico.tambérn
há quem não goste de usar os dedos para
untarfórmas,Ojeito então é ter um pincel
eSPecialmente pata este fim.Quanto mais

largo o pincel,melhor.

Bemfrlo
Para fazer um chantilly perfeito, use creme

de leite fresco bem gelado, assim como

também deve ser resfriada a vasilha da

batedeira.

FIGUEIRA Micar: BONATTI � BonalliMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
B A R R A L��EG Comércio de MateriaisMAT. DE CONSTRUÇAO
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO � em� déPtic<U

Construção Ltda. ARTEL_AJEt-378-4508370-4997 (47,379-1°6° 216-2000 275-3462 370-7294
Nosso negócio é concreto

I
I - Y ", 2-1011
�. Rua 11 de novembro, 3567 R: EXP., Antônio Carlo� Ferreira, 850, IRua José Theodoro Ribeiro, 2193 • SI 02

6116',
i Centro· Ma.ssaranduba Rua Feliciano BOrlolinl. 1110- B. do Rio CerrD Rua Angelo SChiochel, ·77 - Centro Rua João Franzner, J 53 • São LUIz

-

Adubo para as plantas
Para se obter um excelente adubos paraas
pli;lntas, basta triturar no liqüidificador
cascas de batatas e colocar nos vasos ott
no terreno.

Rua: João Planincheck, 1832 -

Nova Brasília - Jaraguá do Sul

IlWIJ�A.�
MnMA"" C'tMSra'fi.

Fone/Fax
371-4139

Do fundamento ao acabamento
de sua obra

, Tel. 47. 376-2929"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPUTADORES

,

TO DA SERRA - vende
AL

cl área 92,000.00m2
se,

combTr' 376-1396 SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA
Vlor a .'

9962-1809 cl Marleneou ,

�
BARRA DO SUL- vende-se,

2 terrenos cl casa
de frente

pi lagoa. R$ 35 000,00. Tr.:

371-2001 cl Frank.

�
BARRA DO SUL- vende-se,

12x30, 101. Costa do Sol.Vlor

a comb.Tr: 376-3425
----------- ..--����--

BARRA VELHA
- vende�se, a

200m2dapraia,c/escntura. S U P'ERM ERCADOAceita carro no negócio.vlor
a comb.Tr: 370-4810 ou

8803-7468

CENTRO - vende-se comi,

cond. centro, c/.1900m2,
totalmente aproveltavels. 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/4ml.R$
130.000.00.Tr: 371-2357
CRECI8054

ILHA DA FIGUEIRA - vende

se c/1573m2, fazendo frente
p/Rua José T. Ribeiro, em
20m defronte Indumak. R$
150.000,00. CRECI 8054.
Tr.: 371-5512.

JARAGUÁ 84 - cl 76 margas,
na Tifa dos Húngaros, casa
c/3 qtos, sala, copa, coz.,
lav., bwc, 2 galpões cl
engenho de melado, cl
nascente de água. Tratar:

273-1660

JARAGUÁ ESQUERDO -

vende-se, 542m2, 101. Campo
Sampiero.R$ 32.000.00.Tr:
370-4550 cl Adilson

COM CARNES TEMPERADAS

NOS FINAIS DE SEMANA.

R: ..JosÉ TEODORO RIBEIRO, N° 540 - ILHA DA FIGUEIRA

PiÇARRAS - OPORTU- 452m2,situadonaRua135
NIDADE - 5 terrenos de Frederico Trapp. R$
400m2 cada, próx. ao 12.000,00. Tr.: 370-6847.
Candeias. R$ 6.000.00 cada
Tr.: 372-1395.

calçada e escritura.R$
35.000,00.Tr: 9137-5573.
MATRICULA 24320

SCHROEDER - vende-se, cl
620m2, 150m após. R$
16.000.00. Aceita carro.Tr:
9962-3664

VENDE-SE - na Rua: Bertha

Weege, cl 7500m2. R$ 160.
000.00. Ace�a proposta. Tr:
9112-3947

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

VILA LENZI - vende-se, cl
52500m2.R$
65.000.00.Tr: 371-2357
CRECI 8054

SCHROEDER - vende-se, cl
480m2, 150m após
prefeitura.R$ 13.000.00.
Aceita carro maior vlor.Tr:
9962-3664

VILA LENZI - vende-se, cl
1.94000m2.R$
140.000.00 (negociável)
.n 371-2357 CRECI 8054

RIO MOLHA - Vende-se cl
escritura 20.000,00m2
terreno de 2.000m2 pronto pi
construir, ampla área verde cl
nascente riacho. Á 4km do
centro cl acesso asfaltado.

R$ 65.000,00. Aceita carro

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

I
SCHROEDER - vende-se,
cl 8.500.00m2.R$
35.000.00.Tr: 371-2357
CRECI 8054

JOINVILLE - vende-se, próx
PA 24 hrs.R$15.000.00.Tr: SANTO ANTÔNIO - vende-
9136-0973

NAVEGANTES - troca-se por
casa em guaramirim, próx. A
praia.Tr: 371-0140 de sego a

sexta Alcides ou 370-3561
Cida

VENDE-SE - ou troca-se por
terreno de maior valor um

Suzuki Swift SD 1.6 16V 4p,
compl., gas. R$
12.000,00. TR 370-7986.

se terreno com 380,00m2,
com escritura. R$
10.000.00. Tr: 371-2357 -

CRECI 4936

VENDE-SE - próximo ao

SCHROEOER - vende-se, cl pama, ótimo 400m2, cl rua

I!

r-Nosso Grupo
- Para grupo de pessoas que buscam
maior economia e serviços per
sonalizados
- Plano para no mínimo 2 pessoas e no

máximo 5 pessoa-s.

,.
I

Vantagens
- Custo reduzido para conversação
entre o grupo
- *Mais 250minutos todo mês
- Pague apenas R$ 112,50 mensais
para 2 números, mais R$10,OO para i

cada acesso.
'Os 250 minutos sâo válidos para liqar um te;�·fone da sua área de registr�

Participe do
nosso grupo
e pague só

! R$, ,00 na compra
I deste aparelho
i

Promoção válida por tempo indeterminado

FALE COM UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDAS

�_I'!t"b__��r.!'!,,_�Pe;xotof J03 - Centro - em frente ao B,,,desto 213-0888
.IAtlA-fiujj-DO SUL

634·0400/633-6660. São Bento do Sul- 644-5465 Rio Ne rinho· 642-3004 Mafra

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

ALUGA-SE - centro de

usinagem , cl fresa, plaina e

tornos, cl galpão.Tr: 9973-9680
ou 372-1969 ou 372-0064 cl
Adriana ou Guida.

CENTRO - vende-se, sala
comercial. Aceita proposta.Tr:
011-6976-9448

ESTOQUE - vende-se, de

confecções. Preço de Ocasião.
Tr: 371-8772 ou 91 01-3494

Saia õo aluguel aôquira
sua CASA própria...

30.000,00 R$ 315,92 rnerrsars o
o

50.000,00 R$ 526,54 mensais
::s

�
75.000,00 R$ 789,54 rnerrsais

�

s
100.000,00 R$ 1.053,08 rnerisais ã
120.000,00 R$ 1.263,70 . til

rnerrsaas n

R$ 1.579,62
'"'1

150.000,00
('D,

rnerrsars &.

R$ 2.106,16
.....

200.000,00 rnerrsars
o
til

EXTRA

/�----
� ..

3·'
,,_.-

-91��=81S3
Repres.: Silver Serviços Ltda. 6233
Rua João Januário Ayroso,80 sala 03

_RODOBENS
CONSÓRCIO

ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores

FLORICULTURA - vende-se

participação societária 20%,
próx. ao centro.Tr: 9147-6169 cl
Marcia PRECISA-SE - de frezador.Tr:

376-2593 cl Alciomar ou

Eduardo, urgente.

RIO CERRO II - vende-se,
cl ± 4.800m2, cl chalé estilo
alpino, riacho, 5.000 pés de

palmeiras real. Aceita-se troca

por automóvel ou imóvel. Tr:
372-3235 cl Ramos.

RIO MOLHA - vende-se,
residencial, 40.850m2, de
bem estar e laser. CI chalé cl
área de festa, jardim. R$
198.000.00. Aceito carro e

casa na praia cl parte do

negócio. Visite nosso site:

www.siliobarulhodagua.cjb.nel.
Tr 370-8563

SCHROEDER - vende-se, cl
200.000m2, 5 lagoas,
campo de futebol, quiosque,
em ótimo estR$180.000,00
negoc.TR: 371-9053

LEIER
IMOBILIÁRIA

www.leier.com.br
Aqui você compra

os melhores
imóveis de

Jaraguã do Sul e Região
Greci 1462 • J

trabalhar como balconista, i

recepcionista e auxiliar '

administrativo,
.

cl
experiência. Tr. 273-6050 cl
Schennia.

OFEREÇO -ME - pi
'PRECISA-SE-decorretorde trabalhar como bibliote-
imóveis, necessário veiculo
próprio, desejável
conhecimento em

informática. Tr: 9962-8154

PRECISA-SE - de moça que
tenha, fluência pi falar em
público, de 20 à 35 anos, cl
disponibilidade de horário,
boa aparência e 2° grau
completo.Tr: 276-3837

PRECISA-SE - de serralheiro

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

cária, cl especo em tecno

logia da informação, pi
trabalhar em escola,
arquivo, museu ou tacul

dade.Tr: 372-0253 ou

9996-6434

OFEREÇO-ME - pi cuidar
de pessoas idosas. Durante
o dia ou noite.Tr: 9137-6992

OFEREÇO-ME - PI cuidar de
pessoas idosas ou

doentes.Tr: 9153-8224 cl
Ana.

PRECISA-SE-deempreiteiro OFEREÇO - ME - P/lavar
pi corte de pinus. Tr: 47- roupa.Tr: 371-0498
374-1196 cl Dartagnan

PRECISA-SE - de costureira
pi overlock, cobertura e

reta.Tr: 370-6872

PRECISA-SE - de montador
de móveis cl prática.Tr: 376-
0679

PRECISA-SE - de ajudante pi
lavação de carros ct
experiência, cl carl. De

habilitação.Tr: 273-0074

como operador de caixa,
OFEREÇO-ME - pi trabalhar
de babá.Tr: 370-6371 cl recepção,.;/ referência.Tr:

Michele 370-0656 cl Fabiana

OFECEÇO-ME- pi lavar
roupa e passar, pagamento
mensal, não importa
contidade.Ir: 376-3740 ou

9902-3397

OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como motorista de
caminhão ou operador de

máq.Tr: 9159-6802 ou

9159-7852

OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como jardineiro,
zelador ou caseiro.TR:
9111-6855.

Aulas de Violão
Fone: (47) 27534 75

(anexo à Fellows)
(47) 9975 9646

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.

STA. LUZIA - vende-se,
15x1800, cl casa, nascente PROCURA-SE - profissional
de água, 100.000 pés de de banho e tosa, que tenha

palmeira.Tr: 274-8141 "
ou compre equipamento
completo, tenho ponto,
veiculo e clientela.Tr: 275-
1852 das 15hrs às 18hrs

Interessados enviar curriculo pI Jornal Correio do Povo: e
mail correiodopovo@netuno.com.brou pelo endereço: Rua
Procópio Gomes deOliveira,246 - Centro - Jaraguá do 51.11.

Fone: 371-3824

terças - feiras.Tr: 371-5311

ou 275-2662 cl Vilma PROMOTORAS
OFEREÇO-ME - pi trabalhar Você que é ou já foi promotora, lider

de grupo ou executiva no sistema
de vendas porta-a-porta.

A CONTÉM lG OFERECE A OPORTUNIDADE
DE SUCESSO PARA VOCÊ!

PRECISA-SE de OFEREÇO-ME-p/trabalhar OFEREÇO - ME - pi cuidar
empregada doméstica pi como doméstica.Tr: 370- de crianças.Tr: 373-0489
pernoitar.Tr: 371-9556 0097

PRECISA--8E - de empregada
doméstica pi trabalhar no

centro próx. Laboratório
Lenzi.Tr: 9973-5404 ligar
das 18:00 às 1 ghrs

OFEREÇO _ ME _ pi OFEREÇO-ME-p/trabalhar
trabalhar como segurança,

na área de informática, cl
cl experiência.Tr: 376-0085 experiência e referência.Tr:

9914-2014

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como pedreiro.Tr: 275-
1962 ou 9127-6491

Contate-nos: claurublnlsllva@uol.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 merdado. Oferece todo suporte necessário

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

PROCURA-SE - estágio área
de arq. e urbanismo,

OFEREÇO- ME _ pi cursando ga fase.Tr: 371-

OFEREÇO - ME - pi trabalhar como diarista has 1847 ou 8802-8963

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, II

QUINTA-FEIRA, 11 desetembrode20�

I f

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

. .. �

WINDOWS
r

,

'WORD "

EXCEL

POWER POINT
\

"

INTERNET

ACCESS

CORELDRAW

PAGE MAKER

WES DESIGNER

,

CURSOS ESPECíFICOS
I

,

A EMPRESARIOS

AUTO CAD

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

grátis de treinamento.

� Rua Irineu Vilela Veiga, 128 - Centro - Guaramirim

CRIAÇÃO

PRÉ.-IMPRESSÃO

IMPRESSÃO

ACABAMENTOS ESPECIAIS

A ••

VOCE MAISTRANQUILO!
. , ,

VIU so como essa soma e

importante na hora de

produzir seus impressos?

370
79
19 GráficaCP

graficacp@terra,com,br '

(47) 275-8400
senac

ETIQUETA PROFISSIONAL E SOCIAL 21 04,11,18e25/9

AUTOCAD2D 40 11/09a 13/11

QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM CONTABILIDADE 140 13/09/04 a 16/02/05

QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SECRETARIADO 140 1 3/09/04 a 16/02/05

QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM LOGfSTICA 110 14/09/04 a 24/02/05 19:00 às 22:00

OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR 40 15/09 a 10/12 18:00 às 20:0_0

WEBDESIGN j 76 15/09 a 13/012 20:00 às 22:00

AUTOCAD3D 30
I

25/09 a 27/11 13:00 às 16:00

Escola, berta de Informátiqa

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Teste de seleção - R$10,00 - Taxa de Matrícula - R$40,00

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

I

,1500TÉCNICO 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

30/08/04 até 2006 19:00 às 22:00

AUTO AJUDA
TERAPIA DO CORPO E DA MENTE
ASTRÓLOGO TARÓLOGO FONOSINESICO PARAPSICÓLOGO,

Filiado no Conselho Regional Ho/ístico - CRH - 0328 e no Conselho Nacional de Terapias Naturistas - CONATEN - 95/03

o

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 kabalaeoo
; fonosinesia o código da sua voz, ele vai descobrir as razões e os motivos destes acontecimentos, Mapa astral, carta numerologia, terapia tántrica cura plánica pe!
imposição das mãos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirituais para todas as finalidades e consulta pessoal com o taró kabala, Regressão,

; reprogramaçãomental e chaveamento e chapem para eliminara magoa,

Em Jaraguá do Sul· Rua Ângelo Rubini, 627 • Barra do Rio Cerro· Fone: (47) 273:Ú43 • frí'stituto do Corpo e da Menté INCO�
Em Joinvílle • Fone: 47 437·7026/9119·9260· www.homar.com.br·homarexresso.com.br • BREVE NOVO ENDERE O
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com a cabaça dos hom�ns,

.
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, e isso nós sabemos fazer muno bem!!!

NATAliA • 9111·0491

ClÁUDIA • 9136·9310

Venha �R"R' mementes agradá..;, ao lado da,

_ gaHltRO roRI, "Ioolonnda! d, Ja,nguá do gul

Ptomoçiío �Ó esta �Bmalla!!!

PaguB Urna B IBVB Duas pot

apBna� Rs 70,00

Nico CRISTJBN
passIvo I

Estamos Convidando todos os cliente! e

amigos paro conhecer o caso cl
lindas e belas acompanhante!

24 hs ao seu dispor.

TR. 91 22 21119
:

I

"t I l

20 anos, olhos claros, total

segurança e sígi!o absoluto.
TR: 9134-7749

Estomos reu utondo mems udmn de 18 01101

275-0052/273-1114

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




