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ATRAÇÃO

Cerâmicas de Antônio Machado
estavam na 'Rua da Cidadania'

VÔLEI

Sperotto diz que equipe está

preparada para o Estadual
• PAGINA 7

I Cerca de 200 militantes das três coligações que disputam a eleição em Jaraguá do Sul lotaram a rua em frente à RBN, durante o debate

I

ELEIÇ,ÃO

Caropreso lidera com 34%,das

intenções de voto, diz pesquisa
,
20 dias das eleições, o candidato da coligação "Jaraguá no rumo",
icente Caropreso (PSDB), lidera a corrida eleitoral no município

com 34,5% das intenções de votos, segundo pesquisa encomendada
pela aliança que ouviu 900 pessoas entre os dias 29 e 31 de agosto..

e acordo com a consulta popular, realizada pelo Instituto Bonilha,

do Paraná, o vice-prefeito Moacir Bertoldi (PL) tem 21,2% das

intenções de voto e o petista Dionei da Silva 18,7%. Brancos e

nulos somam 6,1% e os indecisos são 19,3%.
'

A pesquisa aponta Caropreso com 14,4% de rejeição, Bertóldi 9,8%
'

e Dionei 28,4%. .PÁGINA 3
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E FACIL VENDER SEU PEIXE!

4ª SEMANA DA COMUNICAÇÃO
Jaraguá do ?ul -_��,,� ���? ��? de setembro d�;�M���''''''l

Local: CEJAS (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul)
Informações 275-7015,,275-7012
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MíDIA

Comunicação é
tema de debate

,

A 4ª Semana da Comu

nicação, que acontece na

Acijs, de 20 a 23 deste

mês, vai debater a impor
tância da comunicação no

sucesso dos negócios. A
semana vai chamar

Eugênio Victor Schmôckel

• PÁGINA4

CATARINENSE

Juventus empata em casa com

Camboriuense e segue invicto

o empate em

2 x 2 com o

Carnboriuense, na
tarde de

domingo,
manteve a

invencibilidade
do tricolor no
Estádio João

Marcatto

• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial 29052 29060
Paralelo 3,0300 3,1300 Â

Turismo 2,8800 3,0000 '.
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SUA OPINIÃO

OPINIAO

c

O tempo não pára
'Urgente e extremamente

necessária, a tão propalada
reforma política transita pelo

,

cenário político do país há
décadas. Enfrenta uma

.infinidade de entraves,
desde a resistência natural
às mudanças à fidelidade

parbdária, passando pelo
financiamento público de

campanha. Apesar de estar

na pauta política e de ser

defendido por todos, in
dependente do, partido, não
consegue avançaL A cada
nova proposta, surgem

inúmeros. opositores, cada

qual com suas razões. O alvo
da temporada é a "pe ti
zação" do debate, já que é

uma das promessas feitas

pelo presidente Lula e o

'Planalto tem alguma coisa
delineada.

Não há como negar que
o governo agiu rápido em

I relação às reformas tribu-
'

tária e da Previdência -

� .conseguiu, ainda no pri-

FRASES

meiro' ano de administração,
aprová-las no Congresso -,
duas de uma série de al

terações necessárias ao

carcomido modelo adminis
trativo brasileiro. Entretan
to, a disposição da equipe
governamental não foi
suficiente para dar seqüên
cia ao processo de moderni

zação das relações sociais.

popular e respaldo represen
tativo para realizá-la. Tod
avia, 'a questão vai além da
vontade do governo. Caso

vença as resistências inter

nas e as divergências no

Congresso, ninguém tem

dúvida de que a aprovação,
se sair, será a fórceps. Até
porque, um dos pontos de
consenso é' a fidelidade

�A fidelidade partidária, algo que a maioria
dos políticos abomina. O troca-troca de

partidos é quase uma regra geral.

Não se pode perder de vista
também a complexidade que
envolve cada uma das

propostas de reforma e as

disputas no campo de lutas
e forças políticas.

Se depender do otimismo

dó senador José Sarney, a

reforma política será apro
vada o quanto antes. Na

avaliação dele, o presidente
Lula tem credibilidade

partidária, algo' que a

maioria dos políticos abo
mina. Não é novidade para
ninguém que o troca-troca

de partidos é quase uma

regra geral.
Para que o país avance

'politicamente, é preciso
coragem para implantar um
sistema do voto majoritário,
distrital ou misto; o voto

proporcional só existe no

TERÇA-FEIRA, 14 de setembro de 2004

Brasil. Sem a fidelidade não
há como ter partidos fortes.
Hoje, são usados como

cartórios de registro de
candidaturas. Se filia apenas

para ter como concorrer às

eleições, e não fruto da
identidade com programas e

projetos. Já o financiamento

público de campanha é um

aperfeiçoamento do processo
eleitoral, que contribui para
atenuar a corrupção.

Apesar de dividir opiniões
tanto nas hostes do governo

quanto da oposição e dos

partidos, o voto facultativo
deve ser instituído corno.prova
do amadurecimento da de
mocracia. Tudo o que é obri-,
gatório confronta com os prin-

-

cípios democráticos. Não obs
tante, mais urgente do que a

reforma é a conscientização
popular sobre á importância
do processo eleitoral,' já que
política interfere diretamente
na vida das pessoas, indepen
dente de gostar ou não dela.

"Vemos que nas escolas as pessoas ainda não estão preparadas para lidar com a adoção como

outra forma de aumentar a família':
'

.Gabriela Schreiner, diretora do Cecif (Centro deCapacitação de Incentivo à Formação de Profissionais,Voluntários e Organizações que
desenvolvem trabalhos de apoio à convivência familiar).

'Mundo I Pessoas & Fatos

�"
.

.

�. ;��:�:mpedem retorno :��:s�:uncmpacote
(l, de habitantes a AI Afar demedidasantiterror

Tropas dos Estados Unidos impediam ontem
j' 'q'uê uma angustiada multidão de moradores
,

,retornasse a casas na sitiada cidade de AI Afar,
i errhneio a notícias dando conta de corpos,

, espalhados pelas ruas e ocolapso de serviços
.

básicos, como de água e eletricidade.
O exército estadunidense e forças íraqutanas

( invadiram Tal Afar, uma das várias cidades

frâquianas nas mãos de insurgentes, no

domingo, depois de um cerco e bombardeios
, aéreos de quase duas semanas que forçaram a

c fllga de milhares de moradores e deixaram um

, jastro.de destruição. A multidão desesperada
por saber o paradeiro de seus familiares. (AE)

� ISRAEL

Referendo pode derrubar
plano de retirada deGaza
A tentativa do primeiro-ministro de Israel, Ariel
Sharon, de acelerar um plano de retirada da
faix'á de Gaza foi enfraquecida ontem pelo
principal rival político, Benjamin Netanyahu,
que pediu a realização de um referendo que

, pode retardar ou derrubar a proposta unilateral.
-

Na"Osjordânia, um helicóptero israelense
disparou um míssi(contra um carro na cidade
de Jenin, matando três supostos.rnilltantes das
Brigadas dos Mártires de AI-Aqsa, entre eles,
Mahmoud Abu Halifa, um líder local. ° Exército
'do É�tado judeu alega que os três estiveram

er;ty�lvidos em ataques contra israelenses. (AE)

I '

° presidente da Rússia, Vladimir �utin, anunciou
um pacote medidas para fortalecer a segurança
do país e combater o terrorismo, que foram
identificadas como novas formas de fortalecer o -

poder do Kremlin e enfraquecer as instituições e

os governos regionais.
Políticos de oposição acusaram Putin de explorar
a tragédia na escola de Beslan - quando pelo
menos 331 pessoas morreram - para ampliar o
controle sobre a sociedade. Isto porque, apesar
de o foco ser a luta antiterror, parte sig-nificativa
da proposta se refere a mudanças no sis-tema
eleitoral que beneficiarão o poder federal.(AE)

� INGLATERRA

Homem vestido deBatman
escalamuro do Palácio
Um homem fantasiado de Batman escalou o

muro frontal do Palácio de Buckingham na tarde
de ontem e subiu em uma sacada perto de onde
a familla real aparecedurante cerimônias públicas,
onde permaneceu durante cerca de cinco horas
e meia.
Jason Hatch, 33 anos, é membro do grupo Pais
Por Justiça, que promove campanhas em busca
de mais direitos de custódia para pais divorciados
ou separados.
Dois policiais subiram em um guindaste que os

ajudou a retirar Hatch do local-cinco horas e meia

depois de ele ter conseguido burlar a segurança
e subir na sacada. (AE)

� CORÉIA DO NORTE

Explosão foi de projeto
de hidroelétrica
A Coréia do Norte afirmou que uma explosão
dias atrás que provocou uma imensa nuvem

captada por satélites foi feita para demolir uma
montanha e abrir espaço para uma

hidroelétrica. Especulação de que teria sido
um teste nuclear faz parte de uma campanha
"de calúnias" promovida pela Coréia do Sul,
acrescentou.

A informação foi transmitida pelo ministro do
Exterior Paek Nam Sun ao diplomata britânico.
Bill Rammell em visita ao país. A Coréia do
Norte convidou o embaixador britânico em

Pyongyang, David Slinn, a ir ao local a fim de
confirmar a história. (AE)

� AFEGANISTÃO

Exército dosEUAmatam
22 supostos'insurgentes'
Forças dos Estados Unidos, apoiadas por
helicópteros, mataram 22 supostos insurgentes,
inclusive alguns árabes, no sul do Afeganistão. °
combate de 12 noras de duração começou no

domingo no distrito deShinkay,província deZabul.
A região é considerada um foco de resistência ao

governo afegão apoiado pelos Estados Unidos.
OmajorScottNelson disse que aproximadamente
40 militantes rebeldes atacaram soldados que
promoviam uma operação de busca e apreensão
em Shinkay,Os soldados pediram a ajuda de dois
helicópteros Apache, que abriu fogo contra os

suspeitos. (AE)
I I ct t
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Carta ao Sr. prefeito de
Jaraguá do Sul

Edson Pedro Piotto*

I

Senhor prefeito, sabemos ser uma pessoa semi
vivência nas dificuldades financeiras da vida I,.

sempre teve do bom e do melhor, inclusive teve
excelentes condições de estudo, portanto, não sabe
o quanto é difícil termos de estudar e ao mesmo

tempo saber que não possuímos dinheiro para isso,
sendo assim, acredito que sua atitude em relação
ao auxilio financeiro para alunos carentes (Lei 2831/[01) faça sentido, uma atitude covarde e mesquinha,
se aproveitando do fato da lei em seu Artigo 3º
constar um limite no auxilio onde diz que

"
...não

poderá ultrapassar 500 UPM (unidade padrão
municipal)", não sei se lhe faltou discernimento,
pois diz não pode, e não para diminuir o valor. Já
não bastasse os atrasos nos repasses e a diminutçe]
no ano de 2003, onde o senhor estipulou, nãO!respeitando a comissão de avaliação, na qual eu

fazia parte, determinou que cada acadêmico
recebesse somente R$1 00,00 (cem reais),
,independente de renda per capita, quem tivesse

uma renda de R$ 500,00 ou quem nada tivesse

receberia os mesmo R$100,00: Agora o senhor vemlcom mais uma , um município como Jaraguá do Sul
com receita na casa dos R$170.000.000,00 não ter

R$35.000,00 para auxiliar munícipes carentes em

seu sonho de poder cursar uma universidade,
quando somente vosso gabinete tem a disposição
mais de R$3.000.000,00, é uma demagogia sem

precedentes, depois vem dizer em dignidade, tudo

pelo sócial , só se for social em seu gabinete,
confiscar 70 bolsas ou seja 420 auxílios no semestre

é de se indignar.
Portanto, caros munícipes de Jaraguá do Sul',não

contem com esta administração, que chega ao final

apunhalando os nossos sonhos de podermos estudar
e ajudar no crescimento de nossa cidade, e

principalmente de nossa dignidade, seja você
estudante na Unerj, Fameg, Univille, Furb, Senai,
etc, e que é morador de nossa cidade e não recebeu
seu auxílio,o culpado é este senhor. Portanto como

representante da União Catarinense dos Estlldantes
- UCE, convido a todos para realizarmos um

manifesto contra esta atitude, vamos às ruas se for

preciso e mostrar a cara de quem mente para os

estudantes e cobrar das demais autoridades, com a

palavra os senhores vereadores, uma atitude de

apoio.

Saudações acadêmicas

*Diretor - UCE - ucepiotto@bol.com.br

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de cor�o �;
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem col110 a5

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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... primeiro round
militanteS que acompanhavam o debate

�s candidatos a prefeito de Jaraguá do

s�;, no sábad�, em frente à R�N, �ua:e
h garam às vias de fato. A coisa so nao

c e
d dei di

aconteceu porque a turma o eixa ISSO

hegoU e botou panos quentes .

. � sde o início, os cerca de 200

�Iitantes das três coligações se
m

avocavam mutuamente, permitindo
P':rceber que havia uma "união" não

Pld "J
'

deClarada entre o pessoa a aragua

ara todos" e "Viva Jaraguá" contra os
P d I' "J

'

simpatizantes a a lança aragua no

rumo certo':

� Segundo round
A coisa esquentou mesmo quando um

dos militantes da "Jaraguá no rumo certo"

aumentou o som do carro, impedindo que
os outros escutassem o debate. Exaltados,
dois integrantes da coligação PT!PMDB/
PSB/PCdoB correram até o carro e, de
dedo em riste, exigiram que desligasse o

som. Seguiu-se, então, uma seqüência de
troca de gentilezas e elogios
impublicáveis.
O episódio revela o lado irracional de uma

parcela que ainda não consegue conviver

com as diferenças e que, apesar dos

discursos, não são nada democráticos.

� Enquanto isto
Os candidatos a prefeito se digladiavam
no debate.Como candidato da situação,
Vicente Caropreso (PSDB), foi o mais

visado. Dionei da Silva (PT) e Moacir

Bertoldi (PL) não pouparam críticas à

atual administração. ,

As promessas de campanhas não

realizadas e a compra do prédio da
Marisol por mais de RS 8 milhões

foram os alvos preferidos. Caropreso,
por sua vez, acusou Bertoldi de ter

abandonado a administração e Dionei

de não ter trazido benefícios para a

Jaraguá do Sul.

� Críticas
Na avaliação de Bertoldi, o imóvel não

vale o que foi pago, até pelas
necessidades de adaptações. Dionei
disse que o negócio, às vésperas da

eleição, foi excelente para a empresa

que vendeu, mas a dívida ficará para o

próximo prefeito.
Dionei garantiu que RS 8 milhões são

mais do que suficientes para se construir

um prédio para abrigar a Prefeitura. "A

cada eleição prometem algo novo que
não cumprem. Agora estão requentando
o Projeto do Transfácil,que foi prometido
há quatro anos'; completou.

� Réplica
Caropreso disse que, apesar de ser

amigo do prefeito Irineu p::a.�old
(PSDB),discorda muitas vezes 9Zlf51Mt
à administração. Lembrou que, comomo ')'T
deputado federal, trouxe K$ 16
milhões,"que estão ai espalhad1{�r�7T?
obras':

.

bBJbr.
Diante da insistência dos adve.tsâ�ô's'
em saber se é ou não o candidªt�d€l,
atual governo municipa1'n�"c;liI.
continuidade'; Caropreso diss��H1;�
o candidato a prefeito mais bem
preparado para administrar JlfrW��â
do Sul. .xI{ilJD

Candidatos a prefeitos trocam
acusações em debate eleitoral

]ARAGUÁ00 SUL - Contrariando

as expectativas, os candidatos a

prefeitoDionei daSilva (P1),Moacir
Berroldi (PL) e Vicente Caropreso
(PSDB) elevaram o tom da disputa
política e,

.

no debate eleitoral de

sábado,naRBN, trocaram acusações
mútuas. No segundo bloco, quando
faziam perguntas entre si, o clima

esquentou. Dionei comparou

Caropreso a um "office boy de luxo"

quando exercia a função de

deputado federal. Bertoldi quis saber
seCaropreso admitia a condição de

candidato da atual administração.
O ex-deputado federal, por sua

vez, devolveu a provocação
lembrando que Bertoldi "abandonou
o govemo no primeiro atrito político
comoprefeito Irineu Pasold (PSDB)",
sem, no entanto, .abdicar do salário.,

.mensal. Caropreso disse. que, o

secretário es tadual )d� Sq,1}qe 'J c

Eduardo Cherem, confirmou o

repassedeR$500milparaaconstrução
do hospital regional. Dionei rebateu
lembrando que a obra está prevista

noPPA (planoPlurianual) dogoverno
do Estado, definida em audiência

pública, realizada no ano passado, na
cidade. "Quem de nós vir a ser o

próximo prefeito terá esse dinheiro",
completou.

Caropreso acusouDionei de, na
condição de aliado do governo
estadual e do mesmo partido do

presidente da República, não ter

trazido nenhum benefício para

Jaraguá do Sul e região. "O senhor foi

deputado federal e se dizia amigo do
presidente Fernando Henrique e do
ministro da Saúde José Serra, mas
mesmo assim não impediu que dois

hospitais da região fechassem",
lembrou Dioneí, afirmando que, no
ano passado, os repasses do governo
federal para a cidade forammaiores

. do quequando o país era .govemado
pelos tucanos, '

Bertoldí "'lp.j�qU,, a atual

administraçãode centralizadora. "Vou
fazer umgoverno aberto ao diálogo, e
esse que pouco houve, e pouco faz",
alfinetou,

Bertoldi, Dionei e Vicente durante debate promovido pela RBN

Alunos maristas refletem sobre seus

hábitos alimentares
Alimentação, aspecto fundamental da saúde humana e que faz parte
do dia a dia, é uma preocupação que atinge pais e educadores. Não
Custa recordar que a alimentação sempre foi marcada por refeições
em horários bem definidos, o café da manhã, o almoço e o jantar em
família. Estes hábitos tradicionais, nos tempos 'atuais, vêm sendo

descaracterizéldos. Com os "fast toods; o almoço em família está sendo
substituído pelo lanche solitário em frente à televisão ou computador
e em horários fragmentados.
Preocupados com estas transformações os alunos da segunda série
do Ensino Fundamental, do Colégio Marista São Luís estão

�esquisando e aprofundando seus conhecimentos sobre este

Importante tema.
E um trabalho desenvolvido no decorrer do ano e que terá seu ponto
culminante ao ser apresentado na VIII Feira Clentíflco-cultural do

Colégio, no final de setembro, Todo este projeto envolve pesquisa,
observações, discussões e, principalmente, a conscientização resultante
de todo o processo de investigação, destaca Dinara Fabiane Picinini,
prOfessora de uma das turmas. É um trabalho a longo prazo, onde
Podemos observar a mudança de alguns hábitos alimentares das

crianças, salienta a professora. Cada criança é respeitada em suas

opiniões e cultura, mas o importante é despertar a consciência da
Importância de uma alimentação mais saudável, ingerindo alimentos
de qualidade e nutritivos,

CORRIDA fl::,t,,,t;

Il:Jq�L

Caropreso lidera pesquisa co�
34,50/0 das intenções de votos:':, ol sq

.... Bertoldi tem 21,2%
e Dionei 18,7%. Os
votos brancos e nulos
são 6,1% e indecisos
somam 25,4%

}ARAGUÁ DO SUL - A coligação
"Jaraguá no rumo certo"
comemora o resultado da pesquisa
estimulada de intenção de votos

que coloca o candidato da aliança,
Vieente- Caropreso (PSDB), em
primeiro lugar, com 34,5%.O atual
vice-prefeitoMoacir Bertoldi (PL),
'candidato a prefeito pela coligação
"Viva J araguá", aparece em

segundo com 21,2% e o deputado
estadual Dionei da Silva (PT), da
"Jaraguá para todos", tem 18,7%.
Brancos e nulos somam 6,1% e os

indecisos são 19,3%.
-

A enquête, encomendada
pela aliança PSDB/PFL/PP ao

Instituto Bonilha, do Paraná,
ouviu 900 pessoas entre os dias 29
e 31 de agosto e tem margem de
erro de 3,2% para mais ou para
menos. Na consulta espontânea
quando não é apresentado
nenhum nome para o

entrevistado, Caropreso tem 23,4%
das intenções de voto, seguido por
Bertoldi com 11,9% e Dionei com
11%. De acordo com a pesquisa,
Díonei tem rejeição de 28,4% dos

pesquisados contra 14,4% de

Caropreso e 9,9% de Bertoldi.
Os números das pesquisas

foram divulgados na manhã de

Assessores da "Jaraguá n� rumo certo" apresentam os números que apontam a liderança de ç�o�eso
ontem, no comitê da coligação não acredita na pesquisa por ser o foi amais votada. �I .9
"J'

" d
' .

1 Be ldi
.' ,�6qo,T.

aragua no rumo certo, urante mesmomsntuto que o co ocou em rto 1, não quis se p�9n'unc1at
coletiva convocada pela aliança. quarto lugar na dispu ta à a respeito da consulta popWffi�.�se
O coordenador da campanha, Assembléia Legislativa em 2002. que "Caropreso está no wtReMt�le,
Ademir Izidoro, lembrou que o "Nossa resposta se�á dada no dia 3 encomendando pesquisa�!g��Jhe
instituto acertou as previsões de outubro. Eles (a aliança dão vantagem na di?mta" ..
feitas nas eleições municipais de "[araguá no rumo certo") querem Segundo o candidato, os l)�eTos
1996, quando apontou, para induzir os eleitores a considerar que são diferentes da enquête-íejema
surpresa de todos, a vitória do não temos chances de vencer", da aliança PL/PTB/PUílP'iWS.
candidato do PFL, Geraldo retrucou, lembrando que, no Bertoldi, assim como ill}.iJQoei,
Werninghaus, informando que sábado antes da eleição, as revelou que as coligaçõeotieeern
nova pesquisa será realizada até pesquisas colocavam a candidata divulgar o resultado de pe§l.1H�sas
o final do mês. do PT ao Senado, Ideli Salvatti, encomendadas a instittftl��6flos

VISÕES - Dioneiafirmou que em quinto lugar, abertas as urnas,
'

próximos dias. 'b2 ioq

Governo pode editar MP das Parcerias Público-Privadas
SÁo PAULO - O ministro do

Planejamento, Orçamento e

Gestão, Guida Mantega, in
formou que o governo não

descarta a possibilidade de assinar
uma medida provisória para o

Projeto de PPPs (Parceiras
Público-Privadas). "A medida

provisória é um direito que o

governo tem", lembrou o

ministro. Apesar da afirmação,
Mantega ressaltou que a União
não discute esta alternativa

agora. "Não estamos discutindo
essa alternativa de medida

provisória neste momento. Mas

não garanto nada".
Ele afirmou que a ad

ministração federal está

confiante em aprovar a proposta
das PPPs por meio de um

consenso. "O Projeto é de grande
consenso da sociedade, de
diferentes entidades. Esse grande
consenso acaba por fazer pressão
sobre o Senado e acredito que os

senadores vão se sensibilizar com

isso", aposta.
Mantega disse ainda que a

alternativa de MP não é posta
neste momento porque "a marcha
das negociações é positiva". Para
o ministro, a receptividade (da

.

idéia) hoje é maior. Além disso,
"estamos fazendo modificações
no projeto de modo que possam
atender às preocupações desse ou
daquele senador". Mantega disse

o Executivo espera que o projeto
seja aprovado o' mais breve

possível. "O governo joga o

quanto mais depressa possível e
temos convicção de que será

aprovado logo. Se for antes das

eleições, melhor. Se for uma

semana depois, paciência",
conforma-se. O ministro reuniu

se ontem com auditores,
contadores e representantes do
mercado financeiro para discutir
o texto das PPPs.

Segundo o presidente da
Academia Brasileira de Ciências

Contábeis, Antoninho Marmo

Trevisan, da Trevisan, a categoria
ainda não havia dado apoio
formal à proposição.

.Jn9J A
• Ministro do Planeja%��FF2
Planejamento, Orçame!il,t.8�
Gestão, Guido Mante�FmÍlq
aponta � MP como

q 91Jp
alternativa, mas g�ranl�boq
que o governo nao Pr�sª VI
na alternativa no momen'to.

ISq210

lsgi18• Representantes da
ri

.

A d 'B '1'
n sM

ca erma rasi eira dG b
Ciências Contábeis '2 o

sugeriram a Mantega!cq'(fê9
seja feita uma audttorta

preventiva antes de
durante a execução d

projeto.
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DEBATE

4° Semana da Comunicação
discute a importância da mídia

MARIA HELENA DE MORAES

....Evento começa
semana que vem,

com programação
diversificada

]ARAGUÁ 00 SUL - A quarta
edição daSemana daComunicação
foi lançada oficialmente na noite de
ontem, durante a reunião semanal
daAcijs.O evento começano dia 20
e este ano presta uma homenagem
ao jornalista, historiador e empresário
EugênioVict�rSchmõckel, falecido
em maio deste ano, aos 82 anos de
idade. Schmôckel era o proprietário
doJornalCorreio doPovo, semanário
que administrou durantemais de 50
anos.Morreu exatamente no dia em

que Correio do Povo passava a

circular de segunda a sábado, em 17
de maio deste ano.

A Semana da Comunicação é

uma promoção do Núcleo de

Cornunicação daAcijs (Associação
Comercial e Industrial deJaraguá do
Sul) e, pelo quarto ano consecutivo,
abre espaço para que empresários,
executivos, profissionais e acadêmicos
discutam a comunicação como

recursoestratégicoparapessoas físicas
."

e jurídicas que desejam disputar
espaço no restrito mercado de
trabalho e na sociedade. O evento

�- I

começa na segunda-feira da semana
que vem e prossegue até o dia 23,

o lançamento da 4° Semana da Comunicação teve como atrativo a presença artística de palhaços
(quinta-feira). As palestras são ponto avaliação da empresáriaChristiane empresária, proprietária da CMC-
forte da 4° Semana daComunicação Hufenüessler, o evento é um Comunicação eMarketing.
e acontecem todas às noites, sempre momento importante para os Entre as palestras, destaque para
às 19h30, no grande auditório Eggon profissionais da mídia, mas muito o assunto "Comunicar e Crescer",
João daSilva, noCentro Empresarial mais signific a tivo para os no dia 22, como publicitário Stalimir
de Jaraguá do Sul. empresários que utilizam a Vieira, considerado um dos mais

Relatos de experiências pessoas comunicação como ferramenta de atuantes profissionais e teórico do
de sucesso na área empresarial e desenvolvimento profissional. assunto. O evento é aberto ao

apresentação de trabalhos focados "Sempre se falou que a propaganda público. Ingressos a R$ 5,00 para
no marketing e nas variações da é a alma do negócio. Mas ternos que es tudan tes; R$ 10,00 para
mídia integram a programação da lembrar que o negócio também é a associados daAcijs/Apevi eR$ 15,00
4° Semana da Comunicação. Na alma da propaganda", sintetiza a para não associados.

�(�IHscrições para o 'Prêmio Expressão' termina dia 16
19:;''' 00

12
'>b6s

, FIDRIANóPOus-Asempresasdos disseminado com mais força na

��h setores público e privado, ONGs e sociedade. O respeito ao mero
I

pessoas físicas que queiramparticipar ambiente tornou-se premissa
: _. doPrêmío lixpressãode Ecologíarêm fundamental às empresas que

até o dia 16 de setembro para enviar pretendem conquistarmercado e as

os cases. A premiação incentiva o iniciativas de cunho ecológico se

desenvolvimento de ações em prol multiplicaram. O prêmio tem

do meio ambiente, valorizando recebido números recordes de
iniciativas do poder público, de inscrições e, ao longo desses 11 anos,

empresas, e instituições não 215 cases foram premiados.
governamentais que atuem na Em 2003, a coordenação
Região Sul. Este ano, a entrega dos recebeu 75 inscrições provenientes
troféus aos vencedores será em dos três Estados da região Sul, dos
novembro em São Francisco do Sul. quais 25 foram vencedores. O
As inscrições são gratuitas. 'consultor ambiental e coordenador

Desde 1993, quando o prêmio do Prêmio Expressão de Ecologia,
foi criado, o conceito do AntônioOdilonMacedo, salienta
desenvolvimento sustentado tem se que as empresas evoluíram muito

nessa última década na redução
de impactos ambientais. ''Ainda há
muito a ser feito. Estamos em um

. estágio avançado em relação ao

quadro nacional, mas a questão da
presêrvação ambiental é um

aspecto que ainda não foi
totalmente incorporado pelas
empresas", avalia.

Os primeiros cases premiados
na Região Sul mostravam

processos iniciais de controle da

poluição (tratamento de efluentes
e destinação de resíduos). A

• O Prêmio Expressão de

Ecol'ogia incentiva o

desenvolvimento de ações
em prol do meio ambiente,
valorizando iniciativas 'do

poder público, de
empresas privadas e,ONGs.

• Projetos na área

ambiental envolvem
estudantes do ensino

fundamental das escolas
de São Francisco do Sul,
que propõem soluções
para os problemas do
meio ambiente.

TERÇA-FEIRA, 14 de setembro de 2004

concorrência são nas categorias
Gestão Ambiental, Conservação
de Recursos Naturais e Educação
Ambiental.

Hospital Jaraguá promove
melhorias na maternidade

]ARAGUÁ DO SUL - A ala
destinada às gestantes in

ternadas pelo SUS (Sistema
Único de Saúde) do Hospital e
Maternidade Jaraguá passou por
reformas e ganhou novos e

quipamentos. A inauguração das
melhorias aconteceu ontem à

tarde, com a presença de

integrantes da OASE (Ordem
.Aux il iadora das Senhoras

Evangélicas), responsáveis pela
captação dos recursos

financeiros utilizados na reforma
e na compra dos equipamentos.
"São sete leitos em um amplo
espaço, com todo o conforto que
uma gestante necessita",
assegura o diretor administrativo
do Hospital e Maternidade

J araguá, Hilário Dallmann.

Segundo, o auxílio da
comunidade é necessário porque
a Hospital não tem recursos para

promover benfeitorias em

espaços utilizados por pacientes
do SUS, que não dão retorno

financeiro ao Hospital.
As melhorias custaram R$ 5,8

mil, dinheiro que foi arrecada

pela OASE - Voluntárias da
Saúde, integrada por 20
mulheres. A presidente da

entidade, Glacilda Schram,

explica que a intenção é"
ao próximo. Ela trabalho

S

Ue
atendente de enfermage
Hospital Jaraguá em 196;
12 anos integra a OASE

I ária d
e

vo untana a saúde. Sá�
próximo elas promovell1
feijoada para arrecadarrecu
que também serão repassad
Hospital J,araguá. "M�!
quartos precisam de relo
especialmente no piso, qUe
de madeira e devem ser troQ
para se adequarem às exigên
das secretarias de Saú�
argumenta Glacíldn,

! Pere Vereador - FF

!
Dieter JdnSSe�

.

:::yO;;;�1�1'

INFORME CP
II> LOTERIAS

Arrecadação é de R$ 2,7 bi
A arrecadação das loterias federais, nos primeiros
oito meses do ano, com a venda das nove

modalidades de loterias da Caixa, já bateu a

marca de R$ 2,7 bilhões.Ovalor alcançado supera
em R$ 500 milhões o montante de 2003 e em

R$ 800 milhões o atingido nos mesmos meses

de 2002. O crescimento de janeiro a agosto é

20% superior ao registrado no mesmo período
de 2003. Os números positivos se repetem em

todas a regiões do país. Comparado com a

arrecadação dos oito primeiros meses deste ano
com o mesmo período do ano passado, temos
um aumento percentual na venda de loterias
de 15% na região Norte, 18% na região Nordeste,
19% na região Sudeste e 20,5% na região Sul.
Centro-Oeste ficou com 24%.

.... GOVERNO

Compensação de créditos
O governador Luiz Henrique divulgou
recentemente o Compex (Programa de

compensação de créditos para empresas
exportadoras) considerado um instrumento para
estimular as empresas a buscarem novos

empreendimentos. Também prevê que as

empresas exportadoras que passarem a importar
insumos pelos portos catarinenses terão imposto
gerado por esta operação alocados para
compensar no não-recebimento dos créditos
de exportação. Em dois anos, Santa Catarina

exportou aproximadamente R$ 2 bilhões, sendo
que o governo federal só repassou cerca de R$
170 milhões como compensação pela isenção
do Icms para produtos levados para o mercado

externo, como prevê a Lei Kandir.

.... BRADESCO

Geraçãode Empregos
o Bradesco opera desde ontem nova linha de

repasse do BNDES para capital de giro de micro,
pequenas e médias empresas. A modalidade faz

parte do Programa de Apoio ao Fortalecimento da

Capacidade de Geração de Empregos e Renda do
BNDES. O Bradesco será o primeiro Banco a oferecer
o financiamento. A linha tem a finalidade de
contribuir para o aumento da produção, doemprego
e da massa salarial dos funcionários de micros,
pequenas e médias empresas. Serão priorizadas as

regiões de aglomerações produtivas, de grande
potencial econômico pela concentração de

empresas com atividades complementares. Os
limites dos valores disponibilizados para a nova linha

foram estabelecidas de acordo com a Receita

Operacional Bruta das empresas.

concurso: 451

01 - 11 - 16 - 17 - 19 - 25 - 28
29-31-3537-41-53-58
63 - 74 - 78 - 79 - 91 - 94

2° Premio: 44.474
3° Premio: 00.213
4° Premio: 03.233
5° Premio: 00.206
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Festa da Lua Preta apresenta
shoW com banda Kabronez

SCBROEDER
.: A segunda
P

"

"Festa da Lua reta, que
.

tece no dia 18, a partir das
acon

O·
/. d E t

20h30, no .

masio e spor es

Alfredo Pasold, terá entre �s
ães da noite a apresentaçao

atraç /

da banda Kabronez,
de Jaragua

do Sul.
Os integrantes fundaram a

banda oficialmente em 2001,

ndo foi criado o nome em

qua
homenagem aos Ramones,

principal influência do grupo.

Antes mesmo de completar a

formação e comprar os equi-

amentoS, Jackson (vocal e

�uitarra) e Josié (bateria e vocal)

começaram a compor letras das

músicas. O terceiro a entrar na

banda foi Willyan, chamado de
Boka, para tocar baixo.

A primeira música "My punk
rocker gírl" foi composta por

Jackson e [osié, ainda enquanto
tocavam na banda Bloodclot. Em
2002, a banda já tinha diversas

composições próprias, entre elas
"Is my shirt?", "Não vá" e

"Psicoparanóico. No dia 9 de
maio de 2004, o trio entra no

estúdioOcotéa, em Joinville, para
gravar seu primeiro CD, que traz

uma seleção das doze melhores

composições da banda, entre elas
"Dias que passam", "Hora de
voltar" e "The clock".

Kabrones será uma das oito bandas a se apresentar na festa

Coligação Jaragua 1)0 Rumo Certo· PSOB I PFL I pp f pV

Prefeito
r: Vicente

Vice. Valdir Bordin

GERAL

SERViÇOS

'Rua da Cidadania' teve boa
adesão mesmo com chuva

CAROLINA TOMASELLI

� Atividades de lazer
e atendimentos
em saúde foram
os principais atrativos

ScHRoEDrn - A intensachuvano
final de semana 'não prejudicou a

primeira "Rua da Cidadania",
transferida daRua Paulo Jahn para o
ComplexoEsportivoMunicipaLOs
organizadores estimam que pelo
menos mil pessoas prestigiaram o

evento, promovido na tarde de

domingo pela Secretaria de Saúde e
\

Assistência Social .

.

No local, foram disponibilizados
atendimentos gratuitos na área de

saúde, como exames de tipagem
sangüínea, testes de glicose,
verificação de pressão arterial,
vacinação, além de orientação
através do odontomóvel, veículo
adaptado para realização de consultas
em espaços itinerantes. A
comunidade pôde, ainda,
confeccionar carteira de identidade
e realizar corte de cabelo.Às crianças
foram oferecidas brincadeiras no

parque inflável como piscina de
bolinhas e tribogã, além de pingue
pongue e pintura facial.

A récém criada Associação
Schroedense de Arte e Artesanato
também participou do evento, com
exposição e comercialização de panos
de prato, toalhas de mesa, velas,
sabonetes, bordados, crochês,
macramés, entre outros. "Nossa

associação ébem-sucedida, pois temos
diversos tipos de artesanato. O que a

comunidade imaginar temos aqui",
comemora a presidenteAnaCláudia

Comunidade prestigia simulação de resgate do Corpo de Bombeiros de Jaraguá do Sul

da Silva. Ela reforça que a associação
estarápresentenaSchroedesfest, com
participação dos 17 associados, que já
estão concentrados na confecção de
produtos para a festa. ''Apesar da
chuva, deu para divulgar nosso

trabalho, poismuitagente só conhece
o resultado final e não o processo de

fabricação", afirma o ceramista

AntônioMachado.
Nagastronomia, café comstrudel,

bolos, biscoitos, doces e até caldo de
peixe foram comercializados. A
assessora da Saúde, Sheila de Souza,
lembra que as 18 pessoas envolvidas
na alimentação integram o projeto
estadual "Sabor e Saúde", e o projeto
municipal de desenvolvimento do
turismo rural. A festa foi abrilhantada
com a apresentação de grupos de

dança folclóricos e de capoeira.

Brasil registra queda na

mortalidade por cânceres
BRASÍLIA - O Brasil é o primeiro

país em desenvolvimento amostrar

queda namortalidade por cânceres
de pulmão, brônquios e traquéia.
Dados do Dasis (Departamento de
Análises de Situação de Saúde),
da SVS (Secretaria de Vigilância
em Saúde), indicam que a redução
ocorreu entre homens, das faixas
etárias de 30 a 49 anos, nas regiões
Sul e Sudeste; no período entre

1981 e 2001.
No início da década de 80, o

risco do homem, entre 30 e 49 anos,
morador da região Sudeste, morrer
por estas causas era de 6 em 100

mil, caindo para 4,3 por 100mil no
ano de 2001. Na região Sul, o risco
demorte nesta faixa etária caiu de
8 por 100mil, em 1981, para 6 por

100mil, em 2001. A região Sudeste
teve ainda outro avanço. A

redução da mortalidade ocorreu

também entre os homens com

idade entre 50 a 64 anos, caindo
de 60 para 50 por 100 miL

De acordo com a Maria de
Fátima Marinho de Souza, do
Departamento de Análise de

Situação de Saúde da SVS, apesar
de o número de casos de cânceres

passar de 332 para 444 nas últimas
duas décadas, na região Sudeste,
e de 186 para 202, no Sul, o risco
demorrer por este grupo de causas

específicas hoje é menor. Isto

porque a elevação no número

absoluto ocorreu em função do '

aumento populacional no período
analisado.

Experiência semelhante foi realizada em 2002 com o"Agito nos bairros';
que levou atendimentos às diversas localidades do munlcípio. "Esse
ano resolvemos fazer a Rua da Cidadania junto com as

comemorações da Schroederfest, principalmente para integrar os
bairros e proporcionar momentos de lazer, além das consultas e

orientações'; explica a secretária de Saúde e Assistência Social, Aline
Mainardi.

,

A programação da Schroederfest 2004, que comemora os 40 anos de

emancipação político-administrativa da cidade, tem seqüência com

o terceiro Baile Típico Alemão da Sociedade Vitória, no dia 18. Haverá

escolha da rainha da Schroederfest 2004 e apresentação da banda

Bavária, no Clube Caça e Tiro Bracinho.
No dia 25, acontece o desfile agrícola e abertura da primeira Feira
Agroindustrial de Schroeder, que segue até o dia 26, no Complexo
Esportivo Municipal. O desfile festivo da Schroederfest 2004 acontece
no domingo, 26. Nos dois dias da festa, também serão realizados

eventos esportivos, concurso de chope em tulipa, encontro de grupos
de terceira idade, Festival da Canção, Tarde Dançante, além de almoço
típico e bailes.

Secretariacapacita960 professores
FLORIANÓPOLIS - Durante essa

semana, 178 professores que atuam
nos Cejas (Centros de Educação de
Jovens e Adultos) e Naes (Núcleos
de Ensino Supletivo) participam,
em Laguna, no Tourist Hotel, de
curso de capacitação direcionado
ao e ensino fundamental (séries
iniciais e 4' a 8a série) visando a

melhoria do seu desempenho em

sala de aula. Nesta primeira etapa
estão sendo beneficiados

profissionais das regiões de

Araranguá, Tubarão, Criciúma e

Florianópolis. Até dezembro, a

SED (Secretaria Estadual da

Educação e Inovação) vai capacitar
960 educadores das demais regiões
do Estado. "A capacitação desses

profissionais representa um

momento de repensar seu cotidiano

escolar, momento de discussão, de
trabalho coletivo e, sobretudo

momento de aprofundar a Proposta
Curricular de Santa Catarina",

.

declara a diretora de Educação de

Jovens e Adultos da Secretaria,
Elisabete Duarte Paixão.

• Atualmente, mais de 1 00

mil jovens e adultos, que
não tiveram acesso à
escolaridade ou não

concluíram a educação
básica, são atendidos
através dos Cejas e dos'
Naes.

• A capacitação dos

professores do Cejas e

Naes de Jaraguá do .Sul
acontece de 4 a 10 de t:

outubro.

Dia: 28 de SETEMBRO
II Única Apresentação III

Horário: 20 horas
Local: Grande Teatro SCAR
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Encontro Estadual de Adoção
reúne 14 grupos de apoio

'.:' .c

CAROLINA TOMASELLI

.... Palestras de

especialistas abriram
o-evento na noite de

sexta-feira, no Stiv

}ARAGUÁ DO SUL

Representantes de 14GEAA (Grupos
de Estudos e Apoio à Adoção) do

. 'Estado, educadores, ]UlZeS,
..promotores de justiça e assistentes

&.0ciais participaram do primeiro
'\'Encontro Estadual de Grupos de

; Estudos eApoio àAdoção de Santa
'"'''''''''' Catarina", que aconteceu sexta-feira

e sábado no Sindicato doVestuátio.
Realizado peloGEM Bendito

Fruto, Juizado da Infância e da

Juventude, e com apoio da Ceja
-. (Comissão Estadual Judiciária de

;Adoção), ligada àCorregedoriaGeral
da Justiça, o encontro promoveu

palestras, debates e apresentaçõespara
0)fortalecimento e direcionamento
'<tIos GEAA e para a busca de

, alternativas às ações de adoção.
"�ueremos acabar comosmitos que
.existem e tratar a adoção de formà
natural, o filho como filho", explica a
presidente doBenditoFruto, Analice
FlDresOlegar.

Na sexta-feira, o tema "Adoção
no Brasil. Onde estamos, para onde
vamos?" foi abordado em mesa

redonda, com espaço para debates e

c1epoimentos. O psicólogo da

,'f\ssociação Brasileira Terra dos
" \
-

Homens, FernandoFreire, falou sobre
oconceito de adoção no Brasil,

c(J 'iéfletindo sobre o motivo que leva

alguém a adotar. "No país, ainda
( v\.�emos a adoção que ptivilegia a
"

,satisfuçãodoscasais, enãocomo forma

Encontro promoveu debate de idéias e discutiu novos rumos para a adoção
de assegurar uma família à criança",
revela.

A diretora do Cecif (Centro de

Capacitação de Incentivo à

Formaçãode Profissionais,Voluntários
e Organizações que desenvolvem
trabalhos de apoio à convivência

familiar), Gabriela Schreiner,
promoveu indagações sobre o papel
da escola na vida das crianças
adotadas, e sugeriu propostas. "Os

professores precisam buscar

informações sobre adoção, ospais não
podem se calai; os filhos precisam se

fortalecer, dizer o quanto são felizes
na adoção, e os grupos devem
.incentivar e formular propostas tanto
sobre adoção quanto em outros

serviços de cidadania, para que

possamos vivenciar ações que
revertamnamelhoria social", declara.

u

tJaraguá do Sul é pioneiro no

tratamento para fumantes
,

.

}ARAGUÁ DO SUL - omunicípio
vai contar ainda este mês com o

Ambulatório de Tratamento de

Fumante, que funcionará no Posto
de Saúde do Centro. O início do
atendimento depende apenas de

liberação do Inca (InstitutoNacional
de Câncer), no Rio de Janeiro, para
onde foi encaminhado o projeto da
Secretaria de Saúde. Omunicípio é '

pioneiro neste programa no Estado.
O encaminhamento do projeto é

uma exigência do Ministério da
Saúde para que o município possa
recebermaterial didático e remédios

para serem fornecidos aos pacientes
"em tratamento. O documento foi

.

'enviado ao Incaem agosto. Ademora

.. ' para o envio decorreu do aguardo da
publicação da portaria 442, da
Secretaria de Assistência à Saúde,
liberando amedicação peloSUS para
o tratamento do tabagismo.
Viabilizado através de uma parceria
entre a prefeitura e o Inca - órgão do
Ministério da Saúde responsávelpela
prevenção e controle do câncer no
Brasil e instituição coordenadora do
Programa de Combate aoTabagismo
no país -, o ambulatório oferecerá
tratamento gratuito via Sistema

Único de Saúde, com fornecimento
de remédios e de material didático.
O município já conta com equipe
integrada por médico, enfermeira,
assistente social e psicóloga,
capacitados pelo Inca desde o ano

passado.O número de inscritos para
o tratamento passa de cem. Segundo
percentuais da pesquisa de 2003 do
IBGE, Inca e Ministério da Saúde

abrangendo a população brasileira, a
Secretaria de Saúde estima que em

Jaraguá do Sul 20% da população,
algo em torno de 25 mil pessoas são
fumantes e deste total, cerca de 7,7
mil precisam de ajuda medi
carnentosa.

• Cerca de 20% da

população, 24.932 pessoas
são fumantes. 80% deseja
parar de fumar e 40%

precisa de ajuda de
medicamentos.

• Os encontros acontecem

semanalmente durante
um mês. Depois passam a

ser quinzenais e mensais.

No sábado, o encontro ficou restrito aos grupos de estudos e apoio à

adoção que apresentaram projetos e trabalhos desenvolvidos, como
programas de apadrinhamento afetivo, famílias de apoio, projetos de

apoio à adoção tardia e de candidatos à adoção.
Segundo a coordenadora das apresentações, Gabriela Schreiner, entre as

propostas levantadas estão a criação de um grupo de-discussão na

internet, a mobilização no Estado para o Encontro Nacional, a realização
de uma campanha do Dia.NaEional da Adoção, a uniformidade das ações
dos grupos de estudos e apoio à adoção e a socialização dos projetos
aprovados nos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente.f'Esses encontros ampliam a visão dos grupos, que às vezes

não percebem muito resultado no seu trabalho em função das
dificuldades, e estabelece canais de comunicação, reforçando a

necessidade de continuarem a existir" avalia Gabriela. "Foi extremamente

positivo, tivemos excelente representação dos grupos e deu o ponta-pé
inicial no Estadotavallou o vice-presidente do Bendito Fruto,Maro Mannes.

O Encontro Estadual será realizado anualmente, sempre no mês de
setembro. Joinville vai sediar a próxima edição do evento, a cargo do

Geaaj (Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Joinville).

E5tatísticas apontammudança
de mentalidade sobre adoção

}ARAGUÁ DO SUL - Pesquisa
realizada pelo Cecif (Centro de

Capacitação de Incentivo à

Formação de Profissionais,
Voluntários e Organizações que

'

desenvolvem trabalhos de apoio à

convivência familiar) em Santa

Catarina, demonstra que as adoção
efetivadas não correspondem, em
sua totalidade, as perspectivas iniciais.
dos candidatos, que já começam a

aceitar crianças fora dos padrões
desejados.

A pesquisa, que utiliza dados
retirados de 12 questionários
respondidos pelosGeaas (Grupos de
Estudos eApoio àAdoção) em julho
deste ano, aponta que' 10% das

adoções realizadas são de crianças
acima de 7 anos, enquanto que a

preferência inicial dos candidatos por
essa faixa etária era de 1%.Omesmo

acontece com outras idades, onde o
interesse dos inscritos é menor a

medida em que a idade da criança
aumenta,mas as adoções efetivadas
demonstram uma migração na

escolha final. Por exemplo, apenas
4% dos candidatos optaram por

crianças de 5 a 7 anos, mas 14% deles
acabaram efetivando adoção nessa

faixa etária.
Os resultados, no entanto, ainda

reforçam que a preferência dos 2,1
mil candidatos à adoção em Santa
Catarina é por crianças recém
nascidas, do sexo feminino, brancas
e saudáveis. "Aí vem a mobilização
para tentar mudar essa realidade e

para que as pessoas vejam à adoção
de outra maneira", salienta a

Secretária da Ceja (Comissão
Estadual Judiciária 'de Adoção),
MeryAnn Furtado e Silva. ((T)

• No Estado, 980 crianças
vivem em abrigos, das quais
95 estão em condições
jurídicas de adoção, que
não são efetivadas devido
ao perfil: meninos e maiores
de 7 anos.

• Atualmente em Jaraguá
do Sul não há crianças para

adoção, onde existem 40
candidatos. Este ano apenas
duas foram adoções foram
efetivadas, contra 18 em

2001.

TERÇA-FEIRA, 14 de setembro de 2004

CP NOTAS
.... EXPOSIÇÃO
Impressões da América Latina
A exposição de fotografias "Impressões da América Lati,
fotógrafo Cláudio Guimarães permanecem até aman�a
Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul). O ac

a

er,formado por cerca de 50 imagens, acompanhadas de rn
informações de lugares da Argentina (Vale da Lua, Acon

U

e Salta), Chile (Santiago, litoral norte, deserto do Ata/a:
Putre), Perú (Linhas de Nazcar, Paracas, Huaraz, MaChu-p�o
lago Titicaca) e da Bolívia (Tiahuanaco, La Paz, Patos i e Sa�
Uyuni). A mostra pode ser conferida no hall da Bibliotecap�
Elemar Scheid até amanhã das 8h às 22 horas.

'

.... CULTURA

Manifestações folclóricas reunidas na cida
Representações de diversas etnias se encontram em Jar
do Sul no próximo dia 18, durante o 2° Festival de Manifestaa ..

Folclóricas, que acontece no Centro Cultural da Scar.A inici:t
é do Núcleo de Folclore Stella Noctis, coordenado porCál
Correia. Estarão presentes grupos que demonstrarão a dan:
a cultura espanhola, ucraniana, polonesa, alemã, portugUI
árabe e gaúcha, entre outras, a partir das 20 horas, no 9ra:
teatro .

.... CORRESPONDENTE BANCÁRIO
Cerca de cinco mil pessoas são. beneficiad
Os moradores dos Bairros Nova Brasília e Vila Lenzi, têm dei
o mês passado à disposição o Correspondente BancáriO.Atral
deste equipamento, instalado pela Caixa Econômica Fed
pode-se ter acesso ao PIS, FGTS e seguro-desemprego,al
da abertura da conta Caixa Aqui, saques, depósitos em co�
corrente e pagamento de bloquetos de contas de água,lul
telefone. O equipamento foi solicitado pelo presidente
Associação de Moradores de Nova Brasília, Dirso Wuerz
função de muitas pessoas precisarem se deslocar para 0;1
bairros e o centro da cidade para a realização de transali
bancárias. Os outros dois correspondentes estão na Ilha
Figueira e outro no bairro São Luis, no Supermercado Fron

.... PALESTRA
Terceiro Seminário da Mulher Empresária
Acontece no dia 16 de setembro o terceiro Seminário da Mull
Empresária no auditório do Cejas (Centro Empresarial
Jaraguá do, Sul) com a apresentação do tema "Menos podell c

mais" de Dalmir SantAnna a partir das 19h15.'Após a palell
haverá coquetel e visitação à Feira de Produtos e Serviço5o
Integrantes da Câmara da Mulher Empresária. O investimen
é de R$ 15,00 para associados da Acijs e estudantes e RS 25

para os demais interessados.

PÓS-GRADUAÇÃO
"'ATO SENSU

Falecimentos
Faleceu às6:00 de 1 0/9 o senhorAlfedro Germano Mundstoc,cO
idade de 93 anos.O sepultamento foi realizado noCemitério da Ba

Faleceu às 12:30 de 10/9 a senhora Colombina Ranghetti,Co
idade de 73 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da�
Nova. _

Faleceu às 22:00 de 1019 o senhor João Becker com idade dei

anos.O sepultamento foi realizado no Cemitério da Barra.
Faleceu às22:00de 1 0/9 osenhorQuerino Ponticelli,com idade
84 anos.O sepultamento foi realizado no Cemitério da Vila Lenzi,
Faleceu às3:40de 11/90senhor Agnes Carl,com idadede67an
Osepultamentofoi realizado no Cemitério da Barra.
Faleceu às15:30 de 11/9 o senhor Helmuth Wulf,com idade de

anos. O sepultamento será realizado noCemitério Jaçu Açu. ,

Faleceu às 23:00 de 11/9 o senhor Jaime Dalcanelli,com idade
38 anos. O sepultamento foi realizado noCemitério da Barra..
Faleceu às 18:00 de 12/9 a senhora Maria Tirone Deretti,col11 Ida

de 84 anos.O sepultamento foi realizado noCemitério de GuararTlln

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTIVAS1---
NSCRIÇÓES

"�l11peonato Escolar de Mata SoldadoC, crições para o Campeonato Escolar de Mata Soldado
AS I,ns no próximo dia 17 e segue até o dia 29 de setembro
,

' larnInlc
rão ser feitas pelas escolas da cidade na FME, O evento

e de�:ce noS dias 7 e 8 de outubro, no Ginásio de Esportes
acon

Müller e envolverá alunos até dez anos de idade.
A�r ,

,.SOlAO
EquipeS disputam Torneio de Integração

rtír do próximo Clia 15, quatro equipes disputarão o 3°
A paeio Integração de Bolão - Bola 23, As sociedades Vitória

T�r�roeder), Alvorada (Jaraguá do Sul), Onze União

(MC ssaranduba) e Alto do Rio do Testo (Pomerode) começam
( �isputaS na quarta-feira, A primeira edição foi vencida pela

��ciedade Vitória e a segundo pelo clube de Pomerode.

,.FUTSAl
Malwee enfrenta a Anjo hoje à n-oite

ra� Depois ao empate de sexta-fe.ira, em ,2 x 2, cO,m o São

Lourenço, a Malwee enfrenta hoje a equipe da AnJO Futsal,

m Criciúma, às 20h30. O time jaraguaense tem dez pontos

na classificação, dois a mais que a equipe do Sul e jogará pela
�derança da chave, No jogo da última sexta-feira, a Malwee

saiu na frente no primeiro tempo com Xande e Pica Pau. No

segundo tempo, o empate veio o ala Som, que marcou os

dois gols de São Lourenço.

,.FIGUEIRENSE
Osgols de Carlos Alberto
Os dois gols marcados pelo volante Carlos Alberto na vitória

de dorningo, contra o Botafogo, por 3 xl, não foram os únicos

na carreira do jovem jogador, Em todos os jogos em que

participa, Carlos Alberto tem perseguido com insistência o

gol. Em algumas partidas do Campeonato Brasileiro da Série

A, ele esteve muito próximo de alcançar o seu desejo,
concluindo com freqüência ao gol adversário, o que

demonstra a qualidade do atleta - considerado um marcador

perfeito - também no apoio, Carlos Alberto estreou no

Figueirense em 1 ° de maio de 2003, na vitória do Expressinho
contra o Capivari, em Capivari de Baixo por 3 x O. O primeiro
gol dele, com a camisa alvinegera foi em Indaial, quando o

Expressinho ganhou do Santa Esmeralda, por 5 a O. Depois
que assumiu a titularidade do Figueirense, Carlos Alberto
voltou a marcar, desta feita na decisão ,do Campeonato
Estadual de 2004, na vitória do Figueirense contra o Guarani

(Palhoça) por 3 a 1, Foi dele o terceiro gol que sacrarnentou a

conquista do tricampeonato. Com os dois gols de ontem,
Carlos Alberto chega aos quatro gols com a camisa

alvinegra, em 54 jogos disputados. Com os gols e a grande
atuação que teve ontem, Carlos Alberto pode ter

surpreendido muita gente que não esperava uma recuperação
tão rápida da contusão no joelho que o afastou dos jogos e

até lustlflccu a volta dele do Futebol Clube do Porto

(Portugal), menos ao departamento médico do Figueirense,
cuja previsão foi confirmada.

O�

t BODY BALANCE

t BODY COMBAT

tBODY JAM

tBODYPUMP
t GINÁSTICA LOCALIZADA

t MUSCULAÇÃO
t NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL

tPOWERPOOL
t HIDROGINÁSTlCA

"\fLEXIBILIDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

,\�GUNDA À SEXTA, DAS 7H ÀS 24H, SEM FECHAR AO'MEIO-DIA

Voleibol jaraguaense disputa
etapa decisiva do Estadual

JULlMAR PIVATTO

.... Equipe masculina
estréia hoje, às 15h30,
contra o Bonja, em
Joinville

]ARAGUÁ DO SUL - A ADV/
FME/Marisol Infanto-Juvenil
Masculino começa hoje a disputa
pelo título do Campeonato
Estadual de Voleibol, que está

sendo realizando no Centro de
Treinamentos Mario Tinn, em

Joinville. A equipe do técnico

Benhur Sperotto estréia hoje, às

15h30, contra � equipe da casa, e

joga amanhã, às 14 horas contra

Chapecó e na quinta-feira, às 9

horas, contra o Barão/Blumenau.
O ponteiro Leomar, lesionado,

é o desfalque da equipe, mas o

treinador disse que o grupo pode
suprir a falta do jogador. "Ele esteve
em compromissos com a seleção
catarinense e voltou machucado.
Deve ficar fora também dos

Joguinhos Abertos", informou
Sperotto, que sabe as dificuldades

que vai enfrentar na competição.
Segundo o técnico, as quatro

COMPETiÇÃO

Equipe vem treinando desde o início do ano com foco voltado para os Joguinhos Abertos

equipes participantes estão bem
niveladas e todas podem conseguir
o título da competição. "Quem está

melhor preparado é o time de

[oínvílle, que vem treinando emdois '

penados todos os dias e, por isso, é
favorito ao título", comentou.

Speratto lembrou que o objetivo
principal é a conquista dosJoguinhos
Abertos, que acontecem de 17 a 25
de setembro, na cidade de São José,
na Grande Florianópolis. "Toda a

preparação; desde o início do ano,

foi voltada para essa competição.

Para isso, preparamosprincipalmente
a parte física dos atletas, já que a

competição requerumbompreparo",
comentou. A equipe deverá atuar
com os atletasJúnior, Jader, Gabriel,
Beto, Luís, Tiago, Douglas, Bruno e

João. 'j'

, '

Encontro de trilheiros reúne mais de 200 motos do Estado -t

aSAR JUNKES

Após a chegada, o públicoque'J

esteve presente pode assistir a

h d "f 1"
JJ..,

um s ow e reesty e , cp� a

equipe Super Ação FM�Hde
Joinville. I)

Foram distribuídos vários
" I

brindes para os participantes"
como para o piloto mais vell}9' o
mais jovem, as motos maiores e

"

menores e para a equipe que
trouxe mais participantes, que
foi a Trilha Motos, de Joinville,
com 16 pilotos. Em segundo
ficou a Banana Lama" de

Corupá, com 13 inscrições. O
próximo encontro de trilhe iras
será na cidade de Rodeio, no dia
26 de setembro..

]ARAGUÁ DO SUL - Mais de
200 motos de todo o Estado
estiveram, neste fim-de
semana, no 2° Encontro de

Trilheiros, promovido pelo Bicho
da Lama Moto Clube. Os
aventureiros percorreram 70

quilômetros de trilhas pelo
interior do município, que ficou
mais difícil devido as chuvas.

Segundo a organização, apenas
30% • dos participantes
conseguiram completar o

trajeto.
O evento não teve nenhum

caráter competitivo. "O objetivo
do encontro é reunir os

apaixonados por trilhas, que se

reúnem mensalmente em várias

cidades do Estado", informou o

presidente do Bicho da Lama
Moto Clube, Nilson Tecilla.

Segundo ele, o percurso inicial
seria de 80 quilômetros, mas

teve de ser reduzido devido à

chuva, onde alguns trechos não
tiveram condições de tráfego.
Foram realizadas um total de
187 inscrições, mas, na hora da

largada, aproximadamente mais

umas 20 motos que chegaram
na hora do evento também
estiveram participando.

A largada foi às 9 horas da
manhã de domingo, .no CTG
Trote a Galope, bairro Três Rio

Pilotos percorreram 70 quilômetros de trilha no interior da cidade

do Norte, mesmo local da

chegada, que foi por volta das
13h30. "O trajeto foi elogiado

por todos os participantes,
principalmente por estar bem

sinalizado", comentou Tecilla.

Amigos da
Informação

371 6524

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPORTES
INVENCIBILIDADE

Juventus empata em 2 x 2 com

Camboriuense nos acréscimos
JULlMAR PIVATTO

...Gol de empate saiu
aos 51 minutos
do 2° tempo, çom
Marcelo França

}ARAGUÁ DO SUL - Com um

gol aos 51 minutos do segundo
tempo, o Juventus empatou em 2 x
2 com o Camboriuense, no

domingo, e mantém a

invencibilidade de 21 partidas. Com
o resultado, as duas equipes somam
17 pontos, juntamente com o

Concórdia e, I
no critério de

desempate, o Moleque Travesso

ocupa a terceira colocação.
O primeiro gol do tricolor saiu

aos 40minutos do primeiro tempo,
comMarcelo França. No segundo
tempo, o time do litoral pressiona e

empata com Vavá, aos 23 minutos.
Mas aos 49 minutos, o

Camboriuense vira o placar com
Júnior. Quando a torcida começa a

sair do estádio, o atacanteMarcelo
Françamarca seu segundo gol, aos
51 minutos, garantindo o placar do
jogo.

Já o Concórdia assumiu a

liderança da competição ao vencer

o lanterna Real por 2 x I, com gols

Juventus mantém hegemonia em casa e agora soma 21 partidas sem perder
de Marcia Triguinho e Reinaldo e Internacional pro 1 x O, este último pelo critério técnico, onde somam-
Ângelo descontando para o Real. realizado na tarde de ontem. se os pontos do turno e do returno.
Nos outros jogos da rodada, oCarlos Como campeão do turno, o Além das duas equipes, garantem
Renaux venceu o Canoinhas por 3 Juventus já está garantido para o vaga no quadrangular o campeão
x 1, o Blumenau ganhou de 3 x 2 quadrangular final doCampeonato do returno e o segundo time no

do Fraiburgo, Operários Mafrenses Catarinense da Série Bl. Quem critério técnico. Se o time

e Brusque ficaram no 1 x 1 e o também está garantido é o jaraguaense vencer o returno,

Figueirense B venceu em casa o Brusque, que conquistou a vaga garante vaga na série A2 em 2005.

TERÇA-FEIRA, 14 de setembro de 2004

Flamengo eVitória empatam
continuam na vice-liderança

no sábado, 18, com os jogos e
C· [oão P n�
axtas x oao essoa e Botafo
V·'· N domi go
uona. o ommgo, a partida

complementa a rodada será en
Flamengo e Cruz de Malta,
jogos começam às 13h30 Co
categoria Aspirantes e os Titulill
entram em campo na seqüência

ASPIRANTES - Já
'

categoria Aspirantes, a lideran
é do Vitória, que gOleo/
Flamengo por 7 x 2. O tirneo
Vitória saiu na frente com Dirce
aos 16 do primeiro tempo. Gustall
ampliou aos 21, Dirceu fez

,
[

terceiro aos 31 e Joel fez o quattl
aos 36. O Flamengo voltou parai
segundo tempo buscando I

empate e marcou seus dois go�
com Elias (9) e Nelson (l9).M,
George fez mais um aos 261
Maicon (aos 29 e 37) deram
números finais à partida.

J á o Cruz de Malta venceu o

Tupy por 1 x O com um gol Oi
Darlan, aos sete minutos o�
primeiro tempo. Na outra partioa
o João Pessoa venceu o Botafog�
por 1 x O, com um gol de Claudini
aos 15 minutos do primeiro teIl1jll

Jaraguaense chega à final do Troféu José Finkel 1-:-.---------------------------.--------------------------_,,__�--
\

Nathália, que mais uma vez deixa
sua marca e história na natação
jaraguaense", disse.

Apesar dos resultados,
Fructuozo disse que Talita não

conseguiu alcançar suas melhores
marcas, devido a lesão, mas ela está
visando a disputa dos 800m livre
nos Jogos Abertos de Santa
Catarina. "Essa é a prova com o

recorde mais antigo da natação
catarinense, e, atualmente, ela é a

única atleta com chances de

quebrar esse recorde", informou o

treinador.
A competição foi realizada em

piscina de 25m no Clube
Internacional de Regatas, e foi
vencida pelo Esporte Clube
Pinheiros de São Paulo com3.115,5
pontos. Foram estabelecidos 19
recordes sul-americanos.

f"'=! BOLETIM DO ESPORT
!
I
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I
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A diretoria do Esporte Clube Flamengo está

organizando, para o próximo fim-de-semana, o 1 °

Festival de Inverno de Futebol Suíço. O festival
acontecerá na sede do Flamengo, na Estrada

Garibaldi, Bairro Jaraguá 84 e inaugurar as reformas
no local, como a construção dos novos vestiários,
novos banheiros, reformas no galpão e no bar e

cozinha, além da ampliação do estacionamento.

Serão 15 jogos, com horários com venda

antecipadas, nos dias 18 e, 19 de) setembro, que
termina, à tarde de domingo com o jogo entre

Flamengo x Cruz de Malta, válido pela" Divisão
de Futebol Amador. Mais informações pelos

l. tei:f��e,.:���: 3�-1
052 com Claudernlr,

}ARAGUÁ DO SUL - A

nadadora Nathálía Krelling, da

Ajinc/Urbano/FME, está entre as

13 melhores atletas do Brasil na

prova dos 100mmedley. Ela esteve
competindo na última semana no

Troféu José Finkel, em Santos

(SP), juntamente com Talita

Hermann, que mesmo se

recuperando de uma lesão no

joelho, ficou em 19° nos 200m livre
e 24° nos 400m livre.

Nathália, que atualmente
treina em Curitiba, foi a primeira
nadadora jaraguaense a participar
da competição, no ano de 2000 e,

neste ano, competiu nas provas dos
100, 200 e 400mmedley, além dos
SOm peito. O técnico da Ajinc,
Ronaldo Fructuozo, comemorou o

resultado de suas atletas. "Sem
dúvida um grande feito da

... EVENTO

Festival de
Futebol Suíço

• A competição contou com

63 clubes participantes,
totalizando 439 nadadores.

• Em 2000, Nathália foi a

primeira nadadora

jaraguaense a obter índice
de participação neste

. campeonato.

I
I
!
I
1

I
I

/ t

L __

... NATAÇÃO
Abertas as inscrições
para Circuito Interescolar
As inscrições para a 3" Etapa do Circuito
Interescolar de Natação - 7°Troféu Ernani

Volpi Coitinho já estão abertas é seguem
até o dia 24 de setembro e deverão ser

feitas pelas escolas na FME (Fundação
Municipal de Esportes) de Jaraguá do Sul.
O congresso técnico acontecerá no dia
1 ° de outubro, às 10 horas, no auditório
da Escola Wizard Idiomas. O evento

acontecerá no dia 5 de outubro, às 14h30,
na piscina da. Sociedade Desportiva
Acaraí. Poderão participar alunos das
escolas de Jaraguá do Sul com idade até
14 anos,

}ARAGUÁ DO SUL - No último
sábado, as equipes do Flamengo e

Vitória empataram em 1 x 1 e

continuam na vice-liderança do

Campeonato Amador da 1 a

Divisão de Jaraguá do Sul, com oito

pontos. O Caxias, que folgou na

rodada, ainda é o líder com 11

pontos. Nos outros jogos, o Cruz de
Malta venceu o Tupy por 1 x O e o

João Pessoa goleou o Botafogo por
4xO.

Jogando em casa, o Flamengo
saiu atrás do placar aos cinco

minutos do segundo tempo,
quando Maicon fez o gol do
Vitória. O empate saiu aos 23 com

Dudi, que deu números finais à

partida. Já o Cruz de Malta

conseguiu a vitória, em seu campo,
contra o Tupy, com um gol de
Valdir, aos 27 do primeiro tempo.

A maior goleada da rodada,
entre João Pessoa e Botafogo,
começou no primeiro tempo com
Anderson abrindo o marcador. Os
outros três gols saíram no segundo
tempo, todos de Betinho, deixando
o placar em 4 x O para o João Pessoa.

A próxima rodada acontece
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Associação dos Comercia_!"ltes
de Materiais de Constru��o de'

Jaraguá do Sul e Reglao

275-1000/275-7019

ara
Remodelar significa transformar e/ou reformar.
Numa casa quando o que existe já não se

,encontra funcional ou não corresponde ao

desejado é possível executar diversos tipos de

trabalhos de remodelação: pintura,
isolamento, tetos falsos, cozinhas, carpintaria,
instalações elétrica, casas de banho, alteração
do chão (parque t fI u tuan te, tacos,

envernizamentos) etc ...

Como escolher a Tinta Ideal!

De uma forma genérica, a tinta é formada por
dois componentes principais: o pigmento e o

veículo. As tintas em pó só têm veículo fixo

mas, a maior parte das tintas tem um veículo
fixo e um volátil. O veículo. volátil pode ser

aquoso ("tintas de água") ou orgânico.
As tintas podem ainda ser aditivadas outros

produtos, como fungicidas, quando as

condições de aplicação são mais adversas. De
ummodo geral as principais tintas no mercado
são:

- Tintas aquosas ou plásticas'
- Tintas texturizadas
- Tintas acrílicas
- Esmalte (indicados para madeiras ou

metais)
- Tintas de silicatos (indicadas para suportes
de pedra)
- Tintas à base de cal (indicadas para

recuperação e suportes de pedra)
- Tintas à base de Quartz

e casa nova
�----------�Tintas�------------�

As mais utilizadas continuam a ser as tintas plásticas,que permitem um aspecto liso e brilhante

(acetinado) ou mate.São asmais indicadas para interiores.Também são indicadas para exteriores.

As tintas texturizadas apresentam uma boa resistência, mas são normalmente muito

impermeáveis, o que implica que não deixam passar 'água do exterior para o interior, mas que

também não deixam passar do interior para o exterior. Ou seja, não permitem a 'libertação das

condensações que se formam quando a diferença de temperatura é muito grande entre o exterior e

o interior (os sintomas mais comuns são as manchas escuras nas zonas das casas de banho ou as

bolsas em que a tinta se solta como uma capa elástica).Têm ainda a condicionante do aspecto
texturizado (rugoso).

As tintas de silicatos são permeáveis ao vapor de água e apresentam um aspectomate e liso.São

mais resistentes que as tintas de cal,pelo que são uma boa aposta para edifícios de pedra.
As tintas à base de Quartz são semelhantes em aspecto às tintas de cal e silicatos, mas são

compatíveis com os suportes atuais (betão e tijolo). Podem ser aplicadas em interiores e exteriores e

têm uma boa resistência.
Para guardar a qualidade, pode restringir-se ao uso de marcas que cumpram com as normas

Européias sobre tintas e vernizes (CEN) e/ou com as Normas Portuguesas NP.
'

As tintas de cal, silicatos e Quartz são ainda pouco usuais no mercado, poderá consultar, entre
outras as marcasViero e Signourie.

As restantes tintas são vendidas por todas as marcas de tintas (Cin, Dylon, etc.) Para além das

qualidades das tintas há outros fatores que influenciam a qualidade da pintura:
- Adequada seleção da tinta ao suporte (betão,madei ra, a Ivenaria de tijolo, ped ra, ... )
- Qualidade na preparação e aplicação da tinta
- Condições atmosféricas na altura da aplicação.

,

BARRA FIGUEIRA 1l�IJZA.� Micar
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MAilal." " �'lIIfa'Fio
MAT. DE CONSTRUÇÃO

.216-2000 1--370-4508 Fone/Fax (47)379-1°60310-4991 371-4139
Rua 11 de novembro, 3567

Bua fellelana BurlOUn!. 1110- a.llo Rio Cerro Rua JoséTheodoro Ribeiro, 2193 • SI 02 Rua RobertoDemann, 491· Czemiewiez Centro· Massaranduba

Bonalli
Comércio de Materiais

Construção Ltda. ARTE LAJE
Nosso negócio é concretoDo fundamento ao acabamento

de sua obra 275-3462 370-7294
I ���O:�5!�!' IG�.01- Nova Brasília· Jaraguá do �_

Tel. 47. 376-2929

Rua: João Planlncheck, 1832 .

Nova Brasília· Jaraguá do Sul Rua JOilO FranZller, 153 - SilO LuizRua Angelo Schiochet, 77 - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Á UAVERDE-vende-se, alv";w,R$11O,OOO,QOTr 371-2357
CRECI8054
�
'GUAS CLARAS - vende-se, alv,

�on',R$20,OOO,QOTr 37Q..5786
�
ÁGUAVERDE-vende-�e casa
de alVenaria em construçao com

106m',R$ 80,000,00,Tr,371-
2357 _CREC14936:::::::--

AMIZADE - Casa Nova com 03

uartos - 75,00 m2, R$

�
AMIZADE - vende-se casa em

alvenaria 'c/130m', 03

quartos,R$ 45,000,00Tr: 371-
, 6916011371-9464

BARRA VELHA - vende-se, alv,

3 qutos, sala e coz ampla,�$
26,OOO,00Tr: 371-5592 c/Joao

BARRA VELHA - vende-se, c/

185m', alv, c/forro PVC, c/2

terrenos, novaTr: 373-6634

BLUMENAU - vende-se ou

troca-se por casa em Jaraguá,
alv" c/3 qtos, 1 suíte, demais

dependTr: 9983-1925

CENTRO- vende-se, 325m', R$
200,000,00, Aceita imóvelmenor
v�or. Tr: 370-6624, CRECI8844

ES1RADANOVA-vende-se,ool<Kb
posto de saúde, casa mista, c/ 3

q.amR$55,OQO,OD-rep:ic'MHr
371·2357-CRECI4936

GRAVATA- vende-se ou troca
se porcasa em jaraguá, praia,
alv, 3 qtos, garagem,
churrasqueiraTr: 9983-1925

JARAGUÁ ESQUERDO -

Condomínio Flamboyant,
sobrado cf 225m' em terreno c/
600m', em construção.Rs
120,OOO,OOTr371-2357 -CRECI
mi

JOINVILLE - vende-se, alv" toda
murada, garagem p/ 2 carros,R$
25,000,000+ tnanc.tr: 276-·
3!ffi

-

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

Barão do Rio Branco, 620 - Ce-ntro

PROCURA-SE - casa p/
temporada Enseada, Meia
Praia, Piçarras, de 26/12/04 à
08/o1/05.1r: 371-8153 ou 9122-
6233,

PROCURA-SE - casa p/ alugar
no cemro.vlor até R$ 500,00.1r:
370-8097 CRECI 9889

SCRROEDER 1- vende-se, alv,
1 DOm', c/ laje piso, próx. posto
de saúde, escora.as
30,000,00Tr 374-5444

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, ai, c/ laje 175m', 3 qtos, e
demais dependência, terreno c/
525m',R$ 38,000,00,Tr: 91 07-
5421

VENDE-SE - c/ 400m', 2
salas, 4,qtos, 4 bwe, 2 eoz,

garagem, área de serviço"
energia trifásica, terreno c/
105,000m', 6 lagoas,
cachoeira, Tr: 370-7481 à
noite,

VENOE-SE - próx ao centro de

Guaramirim, alv, e/4 qtos, 2
bwe, garagem p/3 carros.Râ
60,000,00Tr: 371-6069
MATRICULA 24320

VENDE-SE-de alv" c/167m',
terreno c/ 560m', na rua João
Planicheck.1r: 370-8097 c/Tina
CRECI9839

VENDE-SE - de aív próx. ao
escritório da SAMAE, com.s
quartos, 2 banheiros, garagem
p/2 carros e demais dependR$
75,000,00,TR: Rua dos
escoteiros 114, próx. ao posto
marcola.

VENDE-SE - c/ 120m', alv, nova,
1 suite, 2 qutos, terreno c/
41 om'Parcela-se.Tr: 9977-
5408, MATRICULA 24320

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

breithaupt503.Tr: 273-1620

VILA LENZI - vende-se,
kltínetes, Rua: Arquimedes
üaotas.Acelta carro.Ir: 371-
1947

VILA LENZI- vende-se casa de
madeira c/terreno de 525m',R$
65,000,00.1r: 371-2357 -CRECI
8054

VILA LALAU - vende-se ou

troca-se, sobrado, Troca por
VENDE-SE-madeirap/tirardo imóvel menor vlor.Ir: 371-

local, 9x7 + varanda, madeira 3132

de lei.Tr:371-9959
--------

VILA RAU - vende-se, madeira,
VENDE-SE - próx. ao centro, c/ 1 oo,OOm',R$ 35,000,00,Tr;

275m', c/suíte, garagem p/3 371-2357CRECI8054

carros, biblioteca c/ escritório,
anexo sala comereiaI80m',R$
115,000,00 negoc.1r9137-5573
MATRICULA24320

VILA RAU - vende-se casa de
alvenaria c/ 3 quartos.Ps
45,ODO,00.1r: 371-2357-CRECI
8054

ALUGA-SE - no Oono, Resid,
Concórdia, nas Águas Termais
de Piratuba, Tr: 372-3192,

ALUGA-SE - kitinete, Chico de
Paula, c/ água e luz.Valor a

ccrm.Ir: 370-7703

ALUGA-SE - kitinete, centro,
Rua Guilherme Weege,R$
265,00.1r: 8802-1180

ALOJAMENTO - aluga-se,R$
8,00 pordia c/ café damanâ.Ir:
37Q..3561

TERRENOS?

A LEIER têm

Vendas: 371.9165

www.leier.com.br
creei 1462-)

acesso asfaltado, R$ 65,000,00,
Aceita carro como parte do pg,
Flnane, saldo c/ garantia, Tr:
370-8563

RIO MOLHA - vende-se, préx,
a gruta ,R$1 o,OoO,oO,Aceita
proposta.lr: 371-3830

SCHROEDER - vende-se, c/
452m', situado na Rua 135
Frederico Trapp, R$12,000,00,
Tr.: 370-6847,

SCHROEDER - vende-se, c/
62om', 150m após, R$
16,000,00, Aceita carro.Ir:
9962-3664

SCHROEDER - vende-se, c/
48om', 150m após
prefeítura,R$13,000,00, Aceita
carro maiorvlor.1r: 9962-3664

SCHROEDER - vende-se, c/
8,500,00m',R$ 35,000,00,Tr:
371-2357 CRECI8054

VENDE-SE - próximo ao pama,
ótimo 4oom', c/ rua calçada e

escrltura.Rê 35,000,00,Tr:
9137-5573,
MATRICULA 24320

VILA LENZI - vende-se, c/
525,00m',R$ 65,DOO,00Tr: 371-
2357 CRECI8054

VILA LENZI - vende-se, c/
1 94o,00m' R$ 140,000,00

(negociável) .n: 371-2357
CRECI8054

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
rlHfe4, de� a.� lÚI4, s� des� de 4«4&� rue

;e�. e«tu eHf-� (4Iff, UM� des� d4 rleet4tee

Á�m�
FONE: 372-3680

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

Í,
j'

I

...para seu ambiente.

CENTRO-vende-se, 00, Jaraguá, 2
qtos, 1 suite mais 1 depend,R$
88,OOQ,OOTr 911 9-7683

CENTRO - vende-se ou troca-se,
grande, Troca por imóvel em

Jguá Joinville ou Itajaí.Tr: 011-
6976-9448

ITAPEMA - vende-se, meia

praia, a 50m do mar, c/ sacada,
sala, 2 qtos, todo mob,
garagem.R$ 75,000,00.1r: 9131-
3784

Rusticidade
e requinte...

JOINVILLE - vende-se ou troca

se, por imóvel em Jguá ou

Guararnlrlm.Bê 38,000,00,Tr:
373-3786

PROCURA-SE - moça p/ dividir
apto no centro,Urgente.1r: 9903-
3503 c/ Miehele

PROCURA-SE - moça, p/ dividir
apto.1r: 371-5968

PROCURA-SE - moça p/ dividir
apto no cerno.Ir: 370-8391

SCHROEDER - aluga-se apto, no
centro, semi -rnob ,c/ 3 suites
mais depeno. Valor a coma , Tr:
9133-3476

SANTO ANTONIO - vende-se, 2
aptos, c/ sala com, 300m',R$
78,000,00.Tr 9137-5573
MATRICULA 24320

UBATUBA - vende-se, próx. a
praia, c/ 1 suíte + 2 corm
churrasqueira, Tr: 372-3235,

VENOE-SE -próx. a carinhoso,
c/2 quartos, garagem, moveis
embutidos e demais depeno, um
ótimo apto,R$ -8.000,00.1r: 371-
6069, MATRICULA 24320

ALTO DA SERRA - vende-se, c/
área 92,000,00m', Vlor a

cornb.Ir: 376-1396 ou 9962-
1809 c/ Marlene

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

BARRA VELHA - vende-se, a
200m' da praia, c/ escritura,
Aceita carro no negócioVlor a
cornb.Ir: 370-4810 ou 8803-
7468

CENTRO - vende-se comi, com
centro, c/ 3,900m', totalmente
aproveitáveis, Tr: 275-3070,
Creci 8950,

FIGUEIRA - vende-se, c/
3,334,00m', defronte Indumak,
servidão c/ 4mt.R$
130,000,00.1r 371-2357 CRECI
8054

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
c/1573m', fazendo frente pi Rua
José T. Ribeiro, em 20m
defronte lndurnak. R$
150,000,00, CRECI8054, Tr.: 371-
5512,

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

JlIÇARRAS - OPORTUNIDADE
- 5' terrenos de 400m' cada,
próx ao Candeias, R$ 6,000,00
cadaT[: 372-1395.

RIO MOLHA - vende-se, c/
969.480m', escriturado, R$
180,000,00, Tr: 9112-55ot
(proprietário),

RIO MOLHA - Vende-se c/
VENDE-SE - 104m', novo, escritura 20,000,00m'terreno
3qutos, 1 suíte, sacada c/

,

de 2,000m' pronto p/ construir,
churrasco, Entrada+ fnanc. Tr: ampla área verde c/ nascente
9977-5408, riacho, Á 4km do centro c/

SALAS COMERCIAIS?

A LEIER têm

Vendas: 371.9165

www.leier.com.br
creei 1462-1

ALUGA-SE. - centro de
, usinagem , c/ fresa, plaina e

tornos, c/ galpão,Tr: 9973-9680
ou 372-1969 ou 372-0064 c/

,

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

FLORICULTURA - vende-se

participação societária 20%,
próx, ao centro.1r: 9147-6169

GALPÃO - aluga-se, c/150m',
naRua: Felieia Bortolini, 210, R$
550,00, Tr: 37Q..8097

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

LANCHONETE - vende-se ou

troca-se por restaurante, no
cemo.ü: 276-2214

LANCHONETE - vende-se, em
fronte a câmara de vereadores

Jguá.1r: 9131-7627

LOJA - vende-se, Rua Reinaldo
Rau.1r: 991 9-5545

UlIA-vende-se,demrariesme
e móveis,R: Pret, José Bauer/Vila
Rau.Tr3.71-7222c/ElmB,

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

CORREIO DO POVO 3

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

23/08/04

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

sem experiência, residir
.

nas regiões: Barra do Rio Cerro, Rio da

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

garçons
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - (6539 EL)
- VENDEDOR - (6524 EL) conhecimento em decoração,
ambientes

desejável conhecimento em Auto Cad.
- GOVERNANTA - (6508 EL) para trabalhar em Hotel.
- VENDEDOR DE VEíCULOS - (6535 ES) com exp. e CNH
- CONFEITEIRO - (6545 ES) com experiência.
- AUXILIAR TÉCNICO 111- (6527 ES) possuir curso técnico
eletrônico, conhecimento em elétrica, eletrônica, interpretação de

esquemas elétricos.
- ATENDENTE DE PADARIA - (6462 ES)
- TORNEIRO MECÂNICO - (6504 M) (6512 EL) (6544M)
- FRESADOR / FERRAMENTEIRO - (6505M) (6453ES) (6314EL)
(6528 EL) (6520M) com experiência na função,
- OPERADOR DE CALDEIRA - (6506M) (6547 M)
- TALHADOR - (6514M) experiência na função
- FARMACÊUTICO - (65.o9M) (6546 M) curso superior completo.
- AUXILIAR FINANCEIRO - (6491 EL) contas a pagar, receber e
fluxo de caixa.
- VENDEDOR DE SEGUROS - (6443 EL)
- VENDEDOR - (6489 M) com experiência de dois anos em
vendas.
- VENDEDOR CONSÓRCIO - ( 6469 M) experiência de seis
meses,
- ESTAMPADOR - ( 6406 M) - com experiência de dois anos
em malharia,
- SOLDADOR - (6547M) ( 6390EL) com experiência.
- PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO "PCP" (6434 M) experiên·
cia mínima de quatro anos na área Têxtil.
- AUXILIAR DE LABORATÓRIO - (6548 EL)
- COSTUREIRA - (6424 ES) (6472 M) com experiência,
- PINTOR DE AUTOMÓVEIS - (6448 ES) (6526 el)conhecimento
em pintura automotiva, preparar peças e recuperação da lataria,
sistema de lixamento a seco, massa poliester e fundo ph,
- PROFESSOR ( 6451 ES) - Professor para as áreas de: Artes
Gráficas/ Web Design/ Auto Cad 2D, 3D e Solid Works.

- MARCENEIRO (6418 M) - dois anos de experiência, saber
desenvolver o projeto.
- FARMACÊUTICO/BIOQuíMICO - (6446 EL) experiência em
fabricação de xampús, sabonetes, cremes e afins,
- RECREADOR - (6412-EL ) irá coordenar jogos, atividades
físicas
- ASSISTENTE DE VENDAS - (6358EL) conhecimentos em
informática (Corei Draw) e exp. em vendas,
- ASSISTENTE EXECUTIVA - (6359EL) exp, em rotinas

administrativas, financeiro, RH e atendimento.
- AUXILIAR DE TECNOLOGIA MECÂNICA - (6084 M)
- AUXILIAR DE OPERADOR DE PERFURATRIZ - (6318 M)
- OPERADOR IMPRESSOR DE CARTONAGEM - (6319M)
- RECEPCIONISTA - (6251 EL) Para trabalhar em Hotel possuir
curso de oratória,
- SERRALHEIRO (ALUMíNIO) - (5910 M) (6552M)
- CASEIROS - (6020M) para Guaramirim
- BORDADEIRA (O) - (6291 EL) com exp. para trabalha� em

Guaramirim.
- IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6248 M) - Confecções de

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

- MOTOBOY-(6582M) Habilitação AS.

Rua large (zemiewicz, 1245 (Rua do Hospilal)
ex. Poslal200 - CEP 89255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrulomenfo@humona,com,b, www.humana.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPORTUNIDADE

EM PiÇARRAS

Terreno cf 400m2, prox. ao

candeias por apenas

� ,::' R$ 6.000,00
<

aproveite o feriadão
TR: 372-1395 ou 9993-5437

II!I
PRÉDIO - vence-se, 2 pisos, c/
sala comercial, 2 aptos.as
80,OOO,OOTr. 370-6929 ou 9125·
1242 com Maicon

SALÃO CABELEREIRO - vende
se, e ciiniêal, Vlor a cernb.Ir:
371-9399

SORVE'TERIA - vende-se comp,
ou íroca-se por mal. de consn
R$15,ÔOB,{J0, Tr,: 370-31 01 ou

91351602

VENOE-SE - sorveteria e

lanchonetena Praia do Ervino.
Ótima loÚr,: 9101-0467 c/
Cristiane

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

;;1[1

VENDE-SE.': loja, no centro, c/
elientela�ai-275-1539,

VENDE-SE - área comercíal.c/
270m', construido terreno c/
476m', na Rua: João
Planieheek,176, próx Weg I.R$
160,000,00 neqoc. Tr: 37ü-8097
CRECI9839

I! ",:
"

GARIBAI.DI - vende-se, c/
20,000111', a 1 O km da Malwee.
Aceita troca por carro.lr: 371-
6702 ou 9973-9253

"

MAFRA - vende-se, sitio, c/
30,000m', todo cercado, 3

lagoas, casa alv, 100m',R$
65,000,00Tr: 47-642-2448 ou

9906-3209

RIO CERRO" - vende-se, c/ ±
4,800m', c/ chalé estilo alpino,
nacho, 5,000 pés de palmeiras
real. Aceita-se troca por
automóvel ou imóvel. Tr: 372-
3235 c/ Ramos,

RIO MOLHA - vende-se,
residencial, 40,850m', de bem
estar e laser, C/ chalé c/ área
de festa, jardim R$198,000,00,
Acerto carro e casa na praac'
parte do negócio, ViSITe nosso'
s i t e

www.sitiobarulhodagua.ejb.net.
Tr: 370-8563

SCHROEDER - vende-se, c/
200,000m', 5lagoas, campode
futebol, quiosque, em ótimo
eSI.R$180,000,00 negoeTR:
371-9053

SíTIO - com 160,000,00 m2
distante aproximadamente
9km do centro, R$ 47,000,00,
Tr: 9997,2020, ereei7402

STA. LUZIA - vende-se,
15x1800, c/ casa, nascente de
água, 100,000 pés de

palmeira.Ir: 274-8141

LEIER
IMOBILL�RIA

www.leier.com.br
Aqui você com pra

os melhores
im óveis de -

Jaiaguá do Sul e Região
Greci 1462 - J

-
PRECISA-SE - de trezador.lr:
376-2593 c/ Alciomar ou

Eduardo, urgente,

PRECISA-SE - de corretor de

imóveis, necessário veiculo
próprio, desejável
conhecimento em

informática, Tr: 9962-8154

PRECISA-SE - de moça que
tenha, fluência p/ falar em

público, de 20 à 35 anos, c/
disponibilidade de horário,
boa aparência e 2' grau
cornpleto.Tr: 276-3837

PRECISA-SE - de diarista p/
trabalhar em chácara, que
tenha meio de transporte
(rnotol.Ir 9973-5537

'

PRECISA-SE - de serralheiro

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

PRECISA-,SE - aux. De
costura, que morre na Ilha da
Figueira,Tr: 370-6872

Requisitos:
- Experiência n,a função
- Habilidade cf os Programas Corei

Draw e PhotoShop. Além de noções
básicas em informática (Word, internet,
etc ... )
- Aptidão para atender clientes
- Maior de 18 anos.

Interessados enviar curriculo pI Jornal
Correio do Povo: e-mail

correiodopovo@netuno.com.br ou pelo
endereço: Rua Procópio Gomes de

Oliveira, 246 - Centro - Jaraguá do Sul.
,

Fone� 371-3824

PRECISA-SE - de empreiteiro
p/ corte de pínus. Tr: 47- taculdade.Tr: 372-0253 ou experiência,Tr: 376-0085

374-1196 c/ Dartagnan 9996-6434
OFEREÇO-ME - p/ trabalhar

OFEREÇO-ME - p/ cuidar.de como pedrairo.Tr: 275-

pessoas idosas, Durante o dia 1962 ou 9127-6491

ou noite.Ir: 9137-6992 '

OFEREÇO - ME - p/
trabalhar como diarista nas

terças - teíras.Ir: 371-5311
ou 275-2662 c/ Vilma

PRECISA-SE - corretor de
imóveis, Necessário veiculo

próprio, Desejável
conhecimento em

informática, Tratar 9962-
8154,

PRECISA-SE - de montador
de móveis c/ prática,Tr: 376-
0679

PROCURA-SE - profissional
de banho e tosa, que tenha
ou compre equipamento
completo, tenho ponto,
veiculo e ctientela.Tr: 275-
1852 das 15hrs às 18hrs

PRECISA-SE - repres.
Comercial p/ Jaraguá do Sul
e região, no ramo de

publicidade, ótima
Comissão, E-mail: tixxa

magnetos@yahoo,com,br

OFERTA EMPREGO

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

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

OFEREÇO-ME - P/ cuidar de
pessoas idosas ou

doentes.Ir: 9153-8224 c/
Ana,

OFEREÇO - ME - P/
trabalhar como diarista ou

mensausta.ts: 372-0815
Jane c/ reterêncla

OFECEÇO-ME- p/ lavar roupa
e passar pagamento mensal,
não importa contidade.Tr:
376-3740 ou 9902-3397

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como operador de caixa,
recepção, c/ referência.Tr:
370-0656 c/ Fabiana

OFEREÇO - ME - p/trabalhar
como motorista de caminhão
ou operador de máq.Tr:
9159-6802 ou 9159-7852

OFEREÇO - ME - p/ cuidar

OFEREÇO - ME _ p/trabalhar de crianças,Tr: 373-0489
como jardineiro, zelador ou

caseiro.Tk: 9111-6855, OFEREÇO- ME - p/trabalhar
na área de informática, c/

OFEREÇO.ME _ p/ trabalhar experiência e reterêncía.Ir:

de babá.Tr 370-6371 c/ 9914-2014

Michele
-------

PROCURA-SE - estáqio área

OFEREÇO-ME _ p/ trabalhar de arq. e urbanismo,

como dornéstlca.Tr: 370- cursando 9" tase.Ir: 371-

0097 1847 ou 8802-8963,

OFEREÇO ME / b Ih OFEREÇO- ME - pI trabalhar- - p tra a ar
de dlarista.Tr: 275-3440

como segurança, c/

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

<'

, ,I COREL-DRAW

� ," \' ,';: ,
'

�" �"'''J' ,A,� -:r O C A D

IIII 4s 100primeiras pessoas inscritas ganham brinde,
Na compra de um computador, ganhe 10 horas

de treinamento.

Rua Irineu Vilela Vei$1a, 128 - Centro - Guaramirim'

(47) 275-8400
senac

-

AUTOMAÇAO INDUSTRIAL

Taxa de inscrição: R$ 50,00
Inscrição: Na secretaria do SENAI

Resultado da seleção: 26/10/2004
Matrícula: 27 à 29110/2004

BARR
p/5
estadl

BER(
madl
martil
e dUí
7381

BICI!
arDO
370·!

Início previsto para as aulas: 30/10/2004
BtCl1
temi
9111

Aprenda a enxergar
oportunidades.

Principalmente na

frente do espelho.
Faça um programa que identifica e valoriza suas própr-ias qualidades pessoais.

�mpretec EMPRETEC identifica e aprimora as qualidades ,�
� talentos dos dirigentes das empresas, a fim de torná

las mais competitivas e sadias. É mais que um programa de capacitação comum,

pois é voltado para as características pessoais dos participantes, como iniciativa e

persistência. O Programa é realizado pelo SEBRAE em parceria com o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD e Agência Brasileira de

Cooperação (Min. das ReI. Exteriores). Você vai perceber que tão importante

quanto ficar de olho no mercado é olhar pra si mesmo antes.

Ligue e inscreva-se até 15 de setembro
ACIAG (47) 373-0037 ou SEBRAE (47) 371-7843.

, Quando: 25 de setembro a 03 de outubro; das 8h às 18h.

Onde: Auditório da ACI de Guaramirim - Rua 28 de Agosto, 890 - Centro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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se, Notbock Toschiba
2100 cds, AMO - KE, 32
MB - RAM, cartão

I PCMCIA 32, acesso a

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

ERRAPLANAGEM
de Pedras e Concreto

� d Solo Serviços com Retroescavadeiras
dadores e

T' E'
.

Compa. d T bos de Concreto ratores esteiras
Colocaçao e U

Caminhões Basculantes
Remoção de Rochas

Compressores de Ar
Drenagem. L I

. entar�O d Lajotas oteamentos comp etos
PaVlm ....

: Wí ando Mcnslin
- Rae endi 275-1101/9104·2393

4°IS�l
•• I ;;_;��-;��_ JA.1I �I

IM 'h'
. .I.' ,Ii arque omno e muue seu v/sua i

9131-8648 I
; i

I R: Mojor'julio Ferreiro, 170 - Vila Lola�

Silvano

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

9973-8955

CONSÓRCIO - vende-se,
contemplado.R$
26.000.00.Tr: 9965-9920

371-4921 cl Marileni

FOGÃO - vende-se, 4
bocas, Oako, semi novo,
cl acendedor.R$ 200.00.
Tr: 275-1172 cl Bernadete

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

GUITARRA - vende-se,
Golden + cubo meteoro,
cubo stander.Tr: 376-31.66

IMPRESORA - vende-se,
Epson colar 777i, cl
cartuchos.R$ 200.00.Tr:
9113-2095 cl Silvano

SUPER MASSA
GRAFITADA

VANTAGENS: .. __ _ .

v Economia
v Resistência
v Rendimento
v lmpermeebllldede

CACHORRO - vende-se
filhotes de Yorkshire, Shi
- Tzu, Poodle, Beagle,

BARRACA - compra-se, Boxer, Labrador, Golden,

I 5 pessoas em bom Oobermann, Rotwailler e

�stado.Tr: 9973-5537 Pit Buli, com pedigree
_____ ou contrato de garantia
BERÇO - vende-se, + vacina + consulta.Tr:

madeira maciça - 370-8563

marlim, cl altura regulável
.

.

e duas gavetas. Tr: 370- CACHORRO - vende-se

7381 filhotes selecionados
___ com garantia. Tr 275-

BICICLETA - vende-se, 1852 das 15hrs às 18h.

aro onginal, pi criança.Tr:
370·9209

pasta + folhas. Tr: 275- OVO - vende-se, Sony, MÁQUINA DIGITAL -

MESA - vende-se,
0045. semi novo.vlor a comb.Tr: vende-se. Breeze can, redonda, c/4 cadeiras +

9118-8967 ou 376-0168 grava filmes, menor que fogão 4 bocas. R$
cartão de crédito.Vlor a 150.00.Tr: 370-9787 a SOFÁ - vende-se, 2e3

EZAUSTORES - vende- comb.Tr: 372-6912 noite lugares, bom estado.R$
se, eólicos,

'.
bom .

150.00.Tr: 275·1172 cl
estado.Tr: 9136-0253 MAQUINA DIGITAL -

MOEDAS - vende-se, Bernadete ou 370-2200 cl
vende-se nova da Sony antigas.Tr: 376-3225

.

Eliziane
modelo OSC-P73. com -------

zoam óptico, 4.1 mega
. pixels com recarregador
de bateria. Preço R$
1.350,00. Tr: 3706204-

apos as 14:30 horas cl
Ojair

GRAVADOR - vende-se,
de cd's, 52x.R$ 200.00.Tr:

COMPUTADOR - vende- 9113-2095 cl Silvano
se, windows 95.R$
400.00.Tr: 276-0478 GRAVADOR - vende-se,

de cd's, LG 24x.R$
COMPUTADOR - vendê- 100.00.Tr: 9113-2095 cl
se, AMOK6500MHZ.R$ Silvano
900.00.Tr: 9113-2095 cl

CARRINHO - vende-se ou

aluga-se, hot dog.R$
550.00 3x ou R$ 110.00
por mês aluguel.Tr: 9117-
2447

ESTEIRA - vende-se,
CARRINHO � vende-se, elétrica, Sanemak.R$

bebê, novo, Burigoto.R$ 290.00.Tr: 9905-2385

1 OO.OO.Tr: 371-3830
FAÇO FILMAGEM DE

CELULAR - compra-se ou FESTAS EM GERAL.-

vende-se.Tr: 370-2059 ou Tratar: 273-1826
.

9975-8760

BICICLETA - vende-se,

feminina.R$ 50.00.Tr:

9117·2447

CACHORRO - vende-se,
filhote de Rot wailler, cl
3 meses.R$ 150.00.Tr:
9137-1939 OU 371-
4000.

Salmo 38
Ler,3xaodia.
publicar no 4° dia.
Agradece v.s.e

- (47) 275-4081 e 275-196,1
SOFÁ - vende-se, 2e3 equipado pi lanches e Hot
lugares.Tr: 371-3132 dog. Tr: 371-9086 ou

9135-2230

f�.b!!rr�J�
(047) 371-0972/275-0323

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

pj escritório, Kroll e Metalfrizzo

OURO - compra-se, TRAILER - vende-se,
qualquer peça, arreben-
tada, quebrada. Paga-se
à vista. Tr: 9979-0605.

PORTA - vende-se,
envernizada cl dobradiça

ESTANTE - vende-se, de MAQUINA DIGITAL .:
e fechadura.Tr: 370-7381

CELULAR- vende-se madeira, maciça.Tr: 371- vende-se nova

Ericsson R300, Pronto 3132 da Olympus modelo 0-

Tim. R$ 60,00. Tr: 372- 540, com zoam

3922 ou 9992-3788 FREZA - vende-se, KF30, óptico, 3.2 mega pixels.
BICICLETA - vende-se, . CAIAQUES - vende-se Koni, 90mm de Preço R$ 850,00. 370-

masculina, marcha.Tr: de fibra: azul (mistral cl CELULAR _ vende-se, mesa,ótimo estado.Tr: 6204- apos as 14:30

273·1629 quilha) e amarelai Simens. A-50, claro.Tr: 376-3568 ou 371-0431 horas cl Ojair RAQUE - vende-se, cor
branco- um saiote e dois . 370-2059 mogno, bom estado.R$
remos, os dois por R$

------ FREEZER - vende-se, MESA - vende-se, 180.00.Tr: 371-8800
350,.00 (aceito bicicleta). CELULAR _ vende-se, 230L, ótimo estado.Tr: centro, espelhada.Tr:
Tratar 273 1525. Simens A-50, Tim.Tr: 370- 370-7156 cl Dolores 372-1448 ROUPA - vende-se, pi

2059 trilha.R$ 600,00.Tr: 9132-
CARO GAME - vende-se FOGÃO - vende-se, 6 MESA-vende-se, jardim, 4061
Magic 1500 cartas + COMPUTADOR _ vende- bocas, ótimo estado.Tr: artesanal.Tr: 372-1448 ------'-----

PLACA - vende-se, de
rede, cl cabo, comp.R$
30.00.Tr: 9113-2095 cl
Silvano

TORNO - vende-se,
retifica, de disco e tambor
de freio e outros equipo pi
oficina ou borracharia.Tr:
473-9818

�� J.
:p,;;;;;;;��·��··���;.;.;·:p�;;o;��·=c�;;;;.;.·=·R�;;oo�� '[
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Faça um orçamento VLB - Responsável pela pintura Isem compromisso do Jornal Correio do Povo
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;z�Rua':'Cel.,Procópio Gomes de Oliveira, n° 400 • centro
õ.

'Cap 89251�200 .'Jaraguá do Sul - Santa Catarina

telefonia e segurança

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

São suas.

Fone: 371·7007
. ,.'

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

Centrais telefônicas Intelbras

Klt Portão Eletrônico + 'Interfone
KIt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

'. " ;,

TELEFONIA

(Insta/ação 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.lNFORMÁTICA
(Insta/ação 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
(Insta/ação e Assistência Técnica)

, Portão eletrônico e ínterfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Aldrmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Insta/ação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

IICN.
CALHAS

Para o lar
e para a Indústria

SUPERMERCADO

COM CARNES TEMPERADAS

NOS !'"INAIS DE SEMANA.

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

VIA
ONICÂ

Centro de Formação
de Condutores

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

• Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via
,

Sua habilitação
com maior rapidez

Fone (47) 374-0548 - autounica@pop,com,br
Rua: Mal. Castelo Branco, 1889- - Schroeder-SC

T-Aldano Contabilidade
* Declaração de imposto
de renda

* Abertura de firmas

* Contratos * Contabilidade
* custos

* Distratos

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

��

I'if� =RVll Aguas <:laras,:aSt Rua JoséTheodoro Rfbeiro, 29$8 (lateral-fundos)
Ilha da Figveira - Centro - Jaraguá do Sul - S<:

Aulas de Violão
Fone: (47) 27534 75

(anexo à Fellows)
(47) 99759646

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
ct Bruno

<:«

�

OAB/se 16370

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

qualidade em tudo que produz. Calhas, Coifas; Aquecedor
Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes para

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Mictórios
Proteçâo para parabólicas, Corte e dobra de chapas,

'

Funilaria .Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.
Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM S�RVIÇOS DE GALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A TECNO CAlH�
Rua Felipe Schimidt, 279 - Centro· Jaraguá do Sul· SC • Fones: 370·6448 • 275·0448 • Fax: 371.9)11

Dreamcast, cl 2 C�
3 jogos, R$35000

VENDE-SE - franquia de 376-2206,
' .

uma estética capilar, 1
-

micro visar de análise, 1 VIDEOGAME - ve
UNIFORMES - vende-se, laboratório facial 3 em 1.Tr: Play Station, �
conjunto Oxford pi VENDE-SE- jogo de sofá 371-5725·ou370-6127 controles, 3 io��,
empresas.Ir: 371-7606 + 1 estante.valor a

------ 250,00. Tr: 376-2200
VESTIDO - vende-se, no,
38, verde cl bege, rnod.
Princesa.Rs 60,OO,Tr:
9118-8967 ou 376-0168

TOLDO - vende-se,
luminoso, 3% de comp,
ótimo estauo.Rs
250,OO,Tr: 370-0863

VENBE-SE - cama de
casal cf baú/04 gavetas,
uma cômoda 5 gavetas
em cerejeira, madeira

maciça.Tr: 371 -3132

cornb.Ir: 371 -3132

VIDEOGAME - ven
Play Station 2, o�
estado, totalml
de s b I o que ad�.
750,OOJr: 376-2200

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

[�C?:
'

.

t;{J PLANET GAME
':?'c"/; ��V

* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

Fone: 376-2206

VIDEOGAME - vende-se,

• PLAVSTATION 2
• XBOX
• PLAVSTATION ONE
• DREAMCASi
* NINTENDO 64
* GAME BOY COLOR

Roberto Seidel, 501 - Centro - Corupá - SC *GAMEBOYADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE hórariodeatendimento: segunda a segundadas 10:00 Is22:oo

...__Fo_n_e_:(_4_7)_3_7_5_-2_5_7_1/_C_e_l:_9_97_3_-9_3_5_5....__ Rua: Bertha Weegue ,1087. Barra. Jaragua do Sul· E·mail planetagame@íbest.com.br

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

�1� Advocacia
Dário Streit

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.

Informática
II

"Um click em sua vida pessoal e p r o f i s s
í

o n a !'

Computadores
completos

Assistência Técnica

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

EXTERNAS - R$ 20,00 +

R$ 15,00 deslocamento I/oOutras cidades +
R$ 0,50 o km rodado

Periféricos Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Suprimentos Acessórios

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

Micros Usados
AMD K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280,00

r-����-·_-_·�-�--�···
..�,---" .. -._-

Promoção Monitor
NOVO

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

l R$ 560,00'

Informatização
de comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pi emissão
de N.F., Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles

I
administrativos de ges-

I tão empresarial.l___

MICRO a partir de:

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

Configurações: AMD 2.2 GHZ - 128 mb

de memória, Hard Disk 40GB, fax

modem 56k, cd rom LG 52x, Pia

mãe Asus A7V 266-MX, Placa d

vídeo AGP 32 mb.íntegrada, monitor 15"
drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete .atx 300w, caixas de

som amplificada, 180w, placa de som

integradfl

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Av_ Getulio Vargas, 594 - SI. 2 - Centro - PROX. MILLlUM ;_ FRENTE CÂMARA VEREADORES Fone/Fax: 275-2684 - ernaíl: infodick@ibest.com.br

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

CLASSIMais

o
"

éS
�
E
E
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<1)
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-s
'"

1);
• Atendemos frotas e particulares' �

-1i! convertedora de se
- Mais de 2 mil veículos convertidos

i

I NATALIA • 9111·0491

CLÁUDIA • 9136·9310

REGIÃO NORTE em:

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

GRANDE FLOR'IANÓPOLlS em:
São José - Fone: (47) 258 - 0036/ Rua Abelardo Manoel
Peixer - 150 - Barrei ros

CRISTIBN
passIvo

20 anos, olhos claros, total

segurança e sígílo absoluto.
7R: 9134-7749TR. 91 22 2149

.

"::�::�Ius ACESSE E CONFIRA

�::;i;::'Service www.plusservice.com.br
j N T E R N t ,.

0$, Gráficas, Financeiras.

Anuncie no canal de

CLASSIFICADOS
e faça bons negócios

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

- GINECOLOGIA -

ii :!:::::cll�O!79
, l:labilitação SOIlRAClL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua; Guilherme Weege, 50 SL 406

Fone: 370-1705
sOlllota@/1elullo.colll.br. Jaraguti do Sul

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

�
1fIW1iM"tI� �

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosmécicos manipulados

Fone: 371-8298
Rua 000 Picolli 1 10 . Centro

Búzio Africano· Tarô

Numerologia - Kabala Africana
* 1'ratamentos Espirituais
para diversos probiemas

i7ldw;ive drogas e alcoolismo

Consultas cf hora marcada
(47) 372-0556 - 9912-8114

Dê um sorriso de
satisfação.

Você merece!
.

IA ortodontia procura resolver os problemas da
arcada dentária repostcionando os dentes

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

paciente,o que é fundamental em alguns casos.
Os avanços tecnológicos também beneficiaram a

ortodontia com o desenvolvimento de materiais e

técnicas com alta performance, fazendo com que as

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

reposicionamento dos dentes, e os fios de última

geração garantem movimentos suaves e quase
indolores, o que também torna o tratamento mais
curto. Estes fios são feitos de níquel titânio, são
termoativados e foram desenvolvidos pela Nasa, são
mais flexíveis, portanto aplicam apenas um sexto da
tração comparado aos de aço inoxidável. Embora
muita gente lance mão dos aparelhos por motivos
estéticos, pa ra o esp

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

gaber ser gexy ê sabat mechar A

com a cabeÇll des homens, y::;:
e jggO nós �QbamOl! fazer mIlito beto!!! '

Venha pa.��� momento< agtadávei' ao lado da,
_ gatota. maio •• leciofladQ, de Ja,aguá do S�I

Ptomoção SÓ esta semana!!!
Pague'Uma!e revB p�al: po�

apsnas Rs 70,00

Estornos Convidando todos os clientes e

amigos poro conhecer o coso cl
lindos e belos acomponhootes

24 hs ao seu dispor.

275-0052 / 273-1174

�a!'j,M,;g;;i!!ifItI['i';U1;.ti,(ljI,(.iill:.
AUTO AJUDA

TERAPIA DO CORPO E DA ME"NTE
ASTRÓLOGO TARÓLOGO FONOSINESICO PARAPSICÓE()$ê).

apinhados ou tortos, e também caso necessário
poderá corrigir a estrutura óssea.
Este tratamento pode ser feito em qualquer idade,mas
época ideal é após o surgimento dos primeiros dentes
permanentes, pois assim é mais fácil interferir não
apenas nos dentes,mas na estrutura óssea do paciente,
oqueéfundamental em alguns casos.
Os avanços tecnológicos também beneficiaram a

ortodontia com o desenvolvimento de materiais e

técnicas com alta performance, fazendo com que as

pessoas possam permanecer o menor tempo possível
com o aparelho Ortodôntíco. O desenho dos novos

acessórios possibílitam maior eficácia no

reposicionamento dos dentes, e os fios de última

geração garantem movimentos suaves e quase
indolores, o que 'também torna o tratamento mais
curto. Estes fios são feitos de níquel titânio, são
termoatívados e foram desenvolvidos pela Nasa, são
mais flexíveis, portanto aplicam apenas um sexto da

tração comparado aos de aço inoxidável. Embora
muita gente lance mão dos aparelhos por motivos
estéticos, para o especialista em ortodontia aforma e a

função das arcadas são estéticos, para o especialista
em ortodontia a forma e a função das arcadas são
essenciais. Porém, algo é muito importante para a sua

saúde, o uso incorreto do aparelho pode causar

desgaste dentário e problemas articulares, entre

outros. Por isso antes de iniciar um tratamento ,cheque
se o profissional é Especialista em Ortodontia.

I Dra.TalgeMonteiro Celuppi Gonçalves
Especialista em Odontopediatria e

Ortodontia

�f.!:�.'�!�!!"�1
, !lJr, !Jean $eno !fcltreúwr �lIcAll'CRM: 5457·IE.G.O. 30212001· RQE:4975 ,

Membr� da S<tdool'lde Brusi!l;Iim de (irurgío la[Xlf��«I

CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHI�
Ginecologia e Obstetrícia

Videoloporoscopia Ginecológico
2 75- O 3 9 5 Rua: Pras. Jucelino, 4j- l' andar - (enlro·

..!!.uchl®t8rrQ.�om.br Joro�� Sul· I( .

Encontre nos canais <'de nosso slte os melhores negócios de [araguá d� Sul e Região
> Automóveis (Compra, \fenda., Acessót'Í<), e Consórcios)

•

> Casa e Decóraçao
• '

> Comércio (Todo.O,·""""" ) ..

> Construção e Reforma ( !!i"tu(il. M>,Ierlai',de�n'truçãc e Reforma )
> Esporte, Turismo e LaZêr (Í
> Moda e Selet:a (Salô., d';'�I.
> Restaurantes
> Serviços Gerais ( Eletricisto,
Despachantes, Corretores de Seguros, usg

e muitos outros 4
-_._--�-

Entre em contato conosco e anuncie

• •

sua empresa em nosso site

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

Se você é uma pessoa triste, sofre de depressão, tem problemas familiares, amorosos, medo fobia, insônia, timidez. Falta alegria de viver, quanto mais luta menos
tem sucesso, vive sempre sozinho (a) tens perdas financeiras e tens problemas de ordem espiritual consulte com ele: Homar Moraes, através do taró kabala eda
fonosinesia o código da sua voz, ele vai descobrir as razões e os motivos destes acontecimentos. Mapa astral, carta numeroloqla, terapia tántrica cura plánica pela

I

imposição das mãos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirituais para todas as finalidades e consulta pessoal com o taró kabala. Regressão,
reprogramação mentale chaveamento e chapem para eliminar a magoa.

Em Jaraguá do Sul- Rua Ângelo Rubini, 627· Barra dó Rio Cerro- Fcne; (47) 273-174f: InstTtutQ do C
!;� ... �ºi�'.fill� =Iº�.�.:_(4Z1 ... 4ªZ:?"º�_�J .... ª11ª·ª��º ....

· \VV���..(.�ºmªr·�ºm:�r�· homar@��Rresso.co

Saiba eMagrecer seM

parar de cOMer.

Conhefa O prograMa'

DISCIPLINA
ALIMENTÀR
Informações: 9973-)814

/)/1 Daniella S. F Cury IDermatologia· eRM' i 1 341

Fone/fax: (47) 370 8890
da niell acu ry@globo.com

Rua: Olivio Domingos Brugnago, 275·Vil�
�._��-,=�.�.�-�-.'.-

ANUNCIE
AQUI

371-1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO povo,

�HONDA.Motos

+41' de
Ijll� IIpmaç!e. .

crdllBl 181148. de RS 112,00, • refeMlBIl! a ReodlRls Ks O KII.
11lI11�.81

371-9333

circuito
V e i c u I o $. m_

ASTRA - vende-se. sedam, 99, 2.0,
GLS, comp, 4 portas.Tr: 370-2468
ou 9953-1717

CORSA - vende-se, sedam,200t/
2002, branco, 4p, trava e alarme,
único dono.R$ t7.000.00.Tr: 370-
4810 ou 8803-7468

CORSA - vende-se, Wagon, GLS,
1.6, 16 valv., comp., 97, preto, +
rodas esp. Tr: 371-8153 9122-
6233

COMPRA-SE - carro até R$
4.000.00, pago a vista.Tr: 9952-
5400

0- 20 - vende-se, ano 87, cabine

dupla, cor branca.Tr: 9952-0779
ou 370-2324

L-200 - vende-se, 98, cornp.,
4x4.R$39.000.00.Tr: 9962-3664

MONZA - vende-se, EFI 650, 93,
2p, bordô, v.e., todo original, d.h.
R$ 8.500,00. Tr.: 371-5157 ou 371-
5615 a noite c/ Cristiane.

MONZA - vende-se, 90, em ótimo
est. R$ 5.300,00. Tr.: 371-2001 ou

9916-8927 c/ Frank.

MONZA - vende-se ou troca-se,
SLE, 2.0, 90AP, comp, 2" dono .Tr:

276-0397 ou 9103-5991

OPALA - vende-se, SL, ano 88, 4
p, álcool, relíquia. super
conservado. Tr 376-1678 ou

9993-5946.

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

F -1000 -vende-se, 93, comp.R$
25.000.00.Tr: 9953-9966

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

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

UNO - vende-se, turbo, preto.ano
94, comp., em ótimo est.lr: 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

TEMPRA . vende
se,(perua),97,comp. Tr: R$
12.500.00.Tr: 371-0947 c/ Fabrício

TIPO - vende-se, prata, comp,
94.R$ 7.800,00.Tr: 370-4508

FIESTA - vende-se,95,2p,
vermelho, original.R$ 7.500.00.Tr:
371-8772 ou 9101-3494

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

ImpecáveI.R$13.300.00.Tr: 9961-
0343

KA - compra-se, acima do ano

2000.Tr: 371-2666 ou 9125-7399

KA - vende-se, vermelho, 98,
personalizado.R$ 10.500.00.Tr:
370-9922

OMEGA - vende-se, 95,GlS, RANGER - vende-se, XL, 2cc,97,'
compl., + teto, azul. Negoc. Tr: . vermelha, c/ ar. Aceita troca.Tr:
370-5918 376-1772

m_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

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

branca, equipo Tr: 9993-5946 ou

376-1678.

SAVEIRO - vende-se, diesel, ano
89, cor preta.TR: 370-2324 ou

9952-0779

SAVEIRO - vende-se ou troca-se,
94,1.6, dourada.Aceito troca por
F- 1000, pago a diferença.Tr: 9965-
8875 ou 275-4100

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

3664

BRASllIA - vende-se, 80.R$
1.600,00.Tr: ;170-4509

CARAVAN - vende-se, Impecável,
toda original, vidro fume, 75.Tr:
374-1724

FUSCA - compra-se, de particular
acima do ano 75, pagamento a

vista, preço p/ revenda.Tr: 371-
8153 ou 9122-6233

FUSCA - vende-se, 78, 1600
motor.R$ 2.300.00.Tr: 371-7542

FUSCA - vende-se, 78, todo

reformado, bateria, estofamento
novo c/ som. Carro de mulher.R$
3.300.00.Tr: 9102-5220

FUSCA - vende-se 80, verde, aro
14, .R$.3.500,00 ou troca por gol
89 até R$ 5.000.00. Tr.: 376-3666
c/ Paulo.

FUSCA - vende-se, 84, branco,
SllVERAOO - vende-se, 2001, aro brasilia, ótimo estado.R$
OLX.R$ 39.000.00.Tr: 9962-3664 3.400.00.Tr: 370-5577

SllVERAOO - vende-se, 97,6cc.
R$ 34.000.00.Tr: 9953-9966

VECTRÁ - 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, comp., 2000/
2001.Tr: 371-6262 c/ Patricia

VECTRA CO - vende-se 16 V, 2.0
97, branco, com som lindíssimo,
porta malas todo personalizado,
e com "dvd" e interior do carro

personalizado, vendo tudo por R$
28.000,00 ou somente o carro por
R$21.000.00. Tr: 9118-0313, 273-
5542 ou 372-4058 até as 14:00 h

FUSCA - vende-se, 68 mod 76,
vermelho.Vlor a comb.Tr: 371-
5302

FUSCA - vende-se, 74.R$
1.300.00.Tr: 8803-0181 c/
Fernando.

FUSCA· - vende-se, 59,
reliquia,ótimo estado, c/
alarme.R$ 3.500.00.Tr: 374-1724

ESCORT - vende-se, 96, GL, 1.8,
c/ OH, aro liga leve.R$ 9.500.00.Tr:
370-9922

ESCORT - vende-se ou troca-se,
L, 1.6, álcool.R$ 3.200.00 +

financ. R$ 250 OO.Tr: 373-3786

ESCORT - vende-se, GL,I.8,
96,OH, aro liga leve.R$
9.500.00.Tr: 372-2525

GOL - ano 84, motor refrig. a

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

Modelo Ano Cor Modelo Ano Cor

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

Consórcio

Breifko f
Há 38 anos realizando sonhos.

(]JíJD Auó.Breitkopf

Crédito acima de
R$ 47.000,00 cl taxa de

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

Rua Reinoldo Rau, 530 - Fone 371-7887 f 371-8309

GOL � Semi novo � Moto
a partir � a partir � a partir

de R$ 370,00 � R$ 200,00 � R$ 85,00

......... _. .. _ ... _._ .. __ ._._._..... .J
GOL - vende-se, MI, 98, vidro e

trava elétrico.R$ 11.000.00.Tr:
372-2525

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

GOL - vende-se, 1000, 95, gasolina, bco, 87 mil Km, sego

quadrado.R$ 4.500.00 + financ. dono, ótimo est.R$ 9.500,00.
Aceita carro.Tr: 274-8364 Tr: 9922-4941 ou 370-1633 noite,

c/ Anderson SANTANA - vende-se, ano 91 ,GLS,
compl.R$ 8.100,OO.Tr: 371-6238

dono.R$ 24.000.00.Tr: 9103-
5991 ou 276-0397

GOL - vende-se, ano 94, 1.6,
branco.R$ 7.500,00.Tr: 9135-7729GOlF - vende-se, GL, 4 portas,

1.8, comp., branco, 97,
impecável. Tr: 371-8153 KAOET - vende-se, 92/93, 1.8,

álcool, ótimo estado.R$
7.500.00.Tr: 273-0946 ou 9135-
7753 c/ Ademar

GOL - vende-se, 1.6, gasolina,
todo reformado, pintado.R$
3.500.00.Tr: 9115-2195 c/ Celso

PASSAT - vende-se ou troca-se,
81, bom estado.Troca por carro
maiorvlor.R$ 2.600.00.Tr: 372-1543

SANTANA - vende-se, 92, cinza
jumbo, 4p.R$10.500,OO.Tr. 370-4508GOlF - vende-se, GTI, cambio

automático, 2001,comp.,
+couro. R$ 42.000.00.Tr: 373-
3001

GOL - vende-se, plus, 99, único
dono.R$ 13.500.00Tr: 374-1290
ou 9991-8825

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

SANTANA - vende-se ou troca
se, CU, 1.8, 95, 4p, rodas

esportivas, pintura e estofa
mento novos. R$ 11.000.00.Tr:
276-0397 ou 9103-5991

KOMBI - vende-se, furgão, diesel,
82, branca.Tr: 371-6702 ou 9973-
9253GOL - vende-se, 94, 1.000.R$

6.900.00.Tr: 9962-3664
PARATI - vende-se, GL,I.8, 4p,
2000, c/ rodas de jiga leve, únicoGOL - vende-se, 89, 1.6,

álcool.R$ 4.900.00.Tr: 370-6266 lOGUS - vende-se, ano 96, 1.8, a

USADAS I

�oros
CBX 250 Twister Vermo

OR

XL 250 R Vermo

I'llta

XR200 Branca

II

ermo

Azul

Vermo
Azul

:ar li!

(371-197� Titan 125 Azul

Titall125 ermo

Titan 125 Azul

Compra - Vende
Troca - Financia

Motos acima de 1998 até 2002 -

financ. em até 36 x 51 entrada

Motos de 2003- À 2004

Fi nane. Em até 40 X

Entrada de 1 O %
. Firi'iiíicíâmos motQs'----------------_._-----_j

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"'f VottÍBrah'lim I finanças

Corsa Wind
Corsa sedan 1.6
Gol4p
Ka

Blazer 2.2
Blazer DLX

Rural4x4

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

Pampa 1.8

Titan

98
96
99
02
98
97

75

04

97

95

94

04

cinza
cinza
verde
branco
verde

branca

branca

prata
prata
azul

azul

preta

CLlO EXPRESSION 1.0 8V, 4P, COMPLETO
CELTA 1.0
CELTA 1.0
PALIO ELX 4P, Cf D.H .. VIDRO TR. ELETR.
CORSA WAGON GLS
PALIO EX, 4P a TRIO + ALARME
ASTRA GLS. COMPLETO
CORSA WAGON GL 1.6
GOL 1.0 16V, 4P
PALIO WEEKEND 1.0
PEUGEOT106, COMPLETO -

PEUGEOT 206 1.8 PASSION
VECTRA GLS 2.2
GOL 1.0 MI, CITRAVA ELÉTRICA
PALIO 1.0, 4P Cf TRIO + RODAS
PALIO 1.6 16V, COMPLETO Cf 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, a TRIO 4P
OMEGA CO 3.0 AUTOM.
GOLCL 1.6
ESCORT XR3 CONVERCIVEL
MONZASUE

BEGE
VERMELHO
PRATA
VERMELHO
CINZA
VERDE
AZUL
VERDE
PRATA
PRATA
PRATA
BRANCO

. BRANCO
VERMELHO
VERMELHO
BRANCO
CINZA
BORDÓ
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
199B
199B
1997
1997
1995
1995
1995
1995
1994
1994
1993
1991
1988
1988

Fiat Uno mille

Uno Mille

Escort GL

Escort CL cf ar
Fiesta

Vectra GLS completo
Celta

Omega GLS

Chevete

Gol 8v 4p
Goll.6

Goll.6

Goll.6

Golf cornp+bco couro

CG Titan

93

94

97

98

97

95

01

93

89

00

92

91

92

01

03

Ford

VW

Moto

Biz 03
+19x205,00

Vermelha R$ 3.500,00

Branco

Cinza

azul

R$ 7,500,00
R$ 7,800,00
R$ 14,500,00

vermelho R$ 14.500,00
dourado R$ 9.000,00
dourado R$ 13.900,00
Prata

cinza

azul

Bordo

Branco

Branco

Verde

Prata

Cinza

R$ 15.400,00
R$ 12.900,00
R$ 5.500,00
R$ 17.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.000,00
R$ 8.800,00
R$ 33.000,00
R$ 1.500

�;;�'Jld".,$370';2'169
Àv. PreJ�itã'W�ld�;"a� GrUbba, 3771 • Centenã;io

Mercedes A 160

Mercedes C180

Scenic RXE

Gol GII18V

5-10 cf Kit Gás

Clio RL cf ar

Celta cf opc.
Escort GL 16v comp.

Escort GL 16v

Escort 1.8

Gol MI

Uno Mille

Monza SbE

'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

Faça parte da BV
financeira

você também

kilmYT;;.fiY!'373-0806���-=......,;;;;�-=-,------.... 373-1881(AUTO !VIOVE 15)
Celta 4p cf ar
CorsaWagon GLS 1.6 compl.
Clio RN cornpí. - v.e.

Fiesta Class 4p
Corsa Sedan ao/te
Corsa Sedan
Corsda Serdan
Fiesta 4p cf som
Escort Hobby 1.6
Goll000 I
Uno SX 4p cf opc,
Vectra GL 2.2
Vectra GL comp.
Vectra GLS comp.
GolG111
Goll000 16v cf opc,
GOll.8
Palio4p
Astra Sedam 1.8 GL comp.
Parati 1.0 16v 4p

prata 03
prata I 99
vermelho 00
prata 99

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

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

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

1.6/2p branco 97

1.8/2P/GlX c/ AR preto 90

1.0/4p/Fire/coml. prata 03

Corsa Sedan

Verona Gl

Ipanema GL

Blazer DlX

Corsa Sedam

Palio

Kadet

Tipo
Escort

Gol

Gol

Verona

Palio

branco

preto
cinza

00

95

95

97

01

97

96

95

94

01

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

,

prata
prata
branco

azul

cinza

azul

branco

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

Marea 2.0 compl. Branco
Uno S 1.3 Branco
Palio EX c/ opc. 4pts Verde

Tipo 1.6 IE comp. 4p Cinza

Tempra 4p 8v campo Branco
FORD

Ka CLX Vermelho
Fiesta 1.0 4p verde

Ranger XL compl.+couro, cabo Dupla, Diesel Branca
Escort GL prata
VW

Golf GLX 2.0 compl. 4p champ.
Passat (alemão) 4p compl. Cinza
Gol CL1.6 completo branco
Goll.0 MI Preto
Gal 1.0 MI Branca
Goll.0 I Plus Branca
Passat Pointer Cinza
Logus GL Azul
Gol lODO Branco
GM

Astra completo Vermelho
Omega GLS 4.1 cornpl. Azul

Ipanema Dourada
Monza SLE 4p Marrom
Monza SLE Branca

1999

1991

2000

1995

1993

R$ 19.900,00
R$ 6.700,00
R$ 12.900,00
R$ 9.900.00
R$ 8.900.00

1998

1996

2000

1993

R$ 10.900,00
R$ 9.800.00
R$ 45.000,00
R$ 8.900.00

1995

1996

1999

1998

1997

1996

1986

1994

1994

R$ 15.500.00
R$ 15.900.00
R$ 13.500,00
R$ 11.700,00
R$ 11.500,00
R$ 10.300,00
R$ 4.500,00
R$ 8.500,00
R$ 7.300,00

1999

1995

1991

1989

1990

R$ 23.500,00
R$ 12.900,ÓO
R$ 6.900.00
R$ 6.300.00
R$ 4.500,00'

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

Astra 2000 Sedam GL 1.8 comp.
Gol G III 2000 1.0 4p
Uno 1.0 1996 - 4p, Trio eletr., Limp., Desernb.,
Uno �.O 1996 - 4p, trio ettre.yr impe desemb.
Fiat Slena 1.0 2002, fire, trio eletrtco
Gol LO 94

Go11.6 I Kit GNV
Golf 1.6 2003, bcos de couro

Gol 91. 1.6
Omega Suprema GLS 2.0 comp.
Ranger 2002 4p turbo diesel, cornpl.
Omega 3.094
Plck Up Corsa, 1.6, 99, rodas de liga
Corsa 1.0 4p ump/ces/er
Estrada 2000 1.5 Cab.estendida
Clio trio elet.yatr beg/llmp.yar q.
Astra GLS 99 2.0 comp.
Celta 2004/4p/limp/des./ar
Monza so/z.o/com«.
Monza SL/2.0/2p básico
Fiesta 98/4p/1.0/limp./desem./ar q.
Siena 1.6/99/4p/ eomp.
Astra GL 1.8/2000/2p/eomp.
Kagoo c/ ae, 2001
Renaut Oüo. 4p, compl., 2003

01

00

91

00

00

98

93

93

94

95

00

94

Clio 1.0 cornpl. .

Palio Wekend completa 1.0

Uno Mille 1.0

Gol Special (único dono)
GOL GIII completo. (-V.E.)
Courier 1.3 v.e/t.e
Voyage 1.6 A

Escort XR3 + teto solar

Uno 4P. c/ ar cond. + opcionais
Uno ElX 1.0 4p
CBX 200 strada (FINANCIADA)
Suzuki Swift 1.6 SD

verde

dourada

branca

prata

vermelha

bordo mel.

cinza mel.

azul mel.

vermelho

azul

roxa

branca

MNAUTOMÓVEI:
FONE/FAX:, 373-01.31 OU 373-3JI-1

G

D

G

GNV
A

G

G

G

G

19lI

2000

2((1)

2000

1900

19�

2001
2001

1993
1991
19!I
19%
19�

19�
2000
2002

Mercedes C280 4p
Ford Ranger2.5 CD

GoIGII14p
Saveiro

Belina Del rey 1.8

Gol1.8

Uno Mille Smart 1.0 4p
Fiesta 4p OKm 1.0

Uno 1.0c/opc.
Vectra CD 2.2

Golf2pcomp. GTI
Omega GL c/ Gas

Fusca 1300

Yamaha XT 600

CBX200

Cripton 105c

Preta

Vermelho
Cinza
branca

verde

prata
azul

prata
Azul

branco

preta
Branco'
Branco

Preta

Vermelha
Verde

'"

G

G

GNV
G

G

G

G

Barraca pi camping completa

BARRA VEICULOS
Rua: Angelo Rubini s/no Barra do Rio Cerr

Audi A3 1.8
Blazer DLX
Frontier

Sportage
Corsa Wagon
Corsa Wind 1.0
Logus GLS
Gol Plus 16v
Gol CL
Golf GTI
Parati
Tempra IE 8v
Palio EDX
Vectra
Verona GLX 1.8

gas
die
die
die

gas
gas
ale

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas

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

branco:
brancO
brancO
prata
verde
venll
verde
brancO
prata
brancO
prata
azul
azul

• brancO
verde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Fi

4rduíno
Veículos

,

VEICULOS
370-7516 371·4225 w. BREITKOPF

Caminhões e ÔnibusAv. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi
2002Compra Vende Troca Financia

Rua-Walter Marquardt, 1850
- Barra do Rio Molha - Jaraguá do Slll- se

Cinza 98

Verde 98

Bordo 96

Preto 98

Vermelha 94

Bege 89

Cinza 93

branca 96
Cinza 92
Amarela 86
Verde 99
Azul 92

Prata 98

Clio 16v Joven Pan 4p

Uno SX 1.0 4p

Prata

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

VW 8.150 03/04 Baú - bran'co R$78.000,00

vW14.170BT 99/99 Chassi, branca R$ 58.000,00

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

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

Cinza

Branco

Branco

Cinza

Prata

Branco

Azul

Bege

2000

1999

1998

1998

1993
t

Golf2.0compl.
Pick up Corsa com pi.

CorsaWind 2p

KadettGLS compl. 2.0
Pampa
Saveiro Diesel

Hilux Sw4, diesel

Fiorino furgão
F-iOOO diesel

F-iOOO

Uno EX 1.0 4p

Gal MI 1.0 Plus 2p

Palio EX 1.0 4p

Suprema CD 3.0 4p

Uno S 1.3 2p

Voyage GL 1.8 2p

Parati Plus Alcool 1.6 2p

Opala 4cc 4p

Uno SX 1.0

1990

1989

1986
Saara
Santana GLS eompl.

couri!jr1.3
Parati 2p 1.6
Fusca 1300

Laranja 1973Cinza
branco

97
86 Cinza 1997

.�- 370-4224
CLASS'IC Rua ErwinoMenegotti,869,
--==='------V-E7:ic-u-u5s Vila Rau - Jaraguá do Sul- se

VEICLlt:imS

370-0013Novos e Usados
R$ 10.000,00
R$ 18.000,00

R$ 7.500,00

R$ 3.800,00

R$ 14.500,00

R$ 6.800,00

R$ 4.800,00

R$ 5.800,00

R$ 10.800,00
R$ 2.300,00
R$ 11.500,00

R$ 3.500,00

R$ 4.500,00

R$ 3.000,00

R$ 5.800,00
R$ 4.500,00

R$ 4.500,00
R$ 4.000,00

Azul

Branca

Branco

Vermelho

Branca

Branco"

Preto

Prata

Tempra
5-10 cl ar

Gol1.6

Escort

Saveiro CL 1.6

Escort Hobby
Monza

93

97

93

85

99

94

87

89

96

72

95

86

84

84

87

03

03

01

cf ar/dhftrio/couro/rodas/cd Vermo G2001 2003/2003
2002/2002
1999/1999
1997/1997
2004/2004
2004/2004
2003/2004
2003/2004
2002/2003
2002/2002
2001/2002
2001/2001
1999/1999
1998/1999
1998/1999
1998/1999
1997/1997
1996/1996
1995/1996
1995/1995
-1993/1993

BRANCA
BRANCA
BRANCA
VERMELHA
PRETA
PRETA
BEGE
BRANCA
VERMELHA
CINZA
RANCA
CINZA
PRATA
VERDE
PRATA
VERDE
BRANCA
VERDE
BRANCA
BRANCA
AZUL

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

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

Corsa GL 1.6 ar cond./te/al/lim/des/ar qte Prata G1998

Aq/lim/demb/ alarmeKaGL Prata G2002

Vectra CD ar/trio/ abs/a'r8,/,fI/Cd player

Limp/des./ar qtéZ4'portas

verde GNV/G1997

Corsa Hatch Branco G2000
Prata

Branco

Preto

Verde

Az�1
Vermelha

Vermelha

Vermelha

Gol1000 special2p Branca G2002

Monza

Escort

Monza Classic

Titan

Titan

Tltan

Corsa Sedan cinza/desemb. tras/aq Cinza G2001

Celta
I
. Honda

5p/limp./desemb./ ar q. Prata G2003

CG 150 Titan ESD OKm 2004 Preta G

Veículos de Particulares
Com ra / Vende / Consi na / Financia 311-0802

311-8281,'5?� :tl!91Íe4fãx; (47) 370-016�:():U;,27:5;<il�9 ; l : 1

Rua,' João Planincheck 293 • Bairro, -Nova Brasília '

Volkswagen
'.0
Fusca
Fusca
Brasília
Gol
Go'
GolPlus
Logus
Mo""
Santana
Saveiro
Chevrolel
CmaWagon
vecna
VectraCO
chevene
chevene
Fiai
U",
TIpo
U",
U",
Uo,
Kadett
Kadett
TIpo
Pejc weekend
Palio
'oro
Escor1
EscortXR3
Escort
Maverick
Fiesta
Pampa
Importado
Renaull19RN
Jeep.
Camlnh�
Caminhonete O te
Moto
Moto XLX motor 350
HondaBiz

Exp, Anlônio Carlos ferreira, 130 - Cenlro - Jguá do Sul99
69
75
BO
90
89
95
96
B7
92
8J

RS 19.500,00
RS 3.500,00
RS 23.000,00
RS, 2.900,00
RS 7.300.00
RS 5.800,00
RS 5.000,00 .+28x267
RS 9.600.00
RS 4.500,00
RS 9.500.00
RS 4.000,00

Prata
Verde

Verde
Verde
srarcc
",'
Branco
'""'"
Verde
Bege

Verde
Grafite
Branco
Vermelho
Dourado

Verde
Prata
Branco
Prata
Vermetho
",'
Praia
",'
Cinza
Praia

Branco
Vermelho
Prata
Verde
Vermelho
Prata

Amarelo

Faça parte da BV
financeira

você também

Escort GL 1.6 DH .AFPrava
2p cl opc,
completo
completo
O-KM
ctassíc
c/ opc.
GL completo branco

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

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

2000
1997
1997
1994

(preço especial)
2003
2001

cinza

azul

prata
bordo

prata
prata
branco
2001

prata
prata

Fiesta
Escort sedan
Verona Ghia
Celta
Corsa sedan
Corsa sedan
Astra sedan
Astra GLS
Golf 1.6
Gol16v
Goll.8
Gal MI
Palio Weekend
Palio weekend
Palio EX
Clio prevllege
Clio expression
Scenic RXE
Clio RL.
Scenic RXE

99 RS 16,000,00
98 RS 19.000,00
97 RS 21.000,00
85 RS 4.500,00
64 RS 2.900,00

95
95
2001
9'
87
96
93
9'
2000
2002

RS 3.500,00 .+22x217
RS 9.500,00
R$ 11.500,00
R$ 7.500,00
R$ 4.500,00
R$ 10.600,00
R$ 8.000,00
RS 2,500,00 +27x370
RS 18.000,00
RS 17.000,00

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

G
A
G
G branco

branco
cinza

branca
cinza

prata
azul
cinza
dourado
verde

64 RS l.ooo,OO
64 RS 4.800,00
86 RS 4.000.00
79 RS 13.000,00
95 RS 7.500,00
97 RS 3.500,00 ,+33x370ABN

95 R$9.500,00
68 R$7.8oo,00

74 R$14,000,00

"'''''
Branco

M."",

...

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

Rua Pref.Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

275·1184
Rua Angelo Schiochet 99
89251-600 - Jaraguá do Sul 310-2381

Celta 2p c( ar A.C.
Gol Power 1.0 4p c( A.C.
Corsa Sedam cf A,C.
Corsa Sedam cf A.C.
VT Shadom 600 cc

Corsa 2pf 1.0 comp.
Fiesta GL 4p 1.0
Astra GLS Sedamfcomp.
Blazer cornp. 2.2
Blazer ccmptet
Fiesta 4p
Corsa Super
Silverada Blazer 4.1
Parati 1.0 16v 2p
Palio 1.0 4pfcamp.
Vectra GLS 2,0 cornpt,
Corsa 1.0

Ford Ka cf opc,
Palio ED 2p 1.0

Ranger 6cc campo
Suprema GLS 2.2 campo
Omega GLS 4.1 como.
L 200 4x4 campo
L 200 4x4 compl.
F 1000 Cab dupla
Ka 1.0 cf trio
Variant

2003
2003
2002
2003
2002
2002
2001
2000
1999
1999
1999
1998
1998
1998
1998
1997
1997
1997
1997.
1997
1996
1995
1993
1995
1990
1997
1974

Vermo
Bco
Bco
Prata
Preto
Preto
Bco
Bco
Bco

preta
azul
azul
Bco
venn.

Bege
Bco
Bco
Prata
Cinza
Prata
Vermo
Verde
Azul
Azul
Vermo
Prata
Azul

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

GOl Special 1.0
Gol trend GIIl
Fiesta
Marea HLX
Celta 1.0
Uno EP 1.0
Saveiro 1.8
F 1000 motor MWM
Monza SL 2.0
XR 200

TWister 250
CG

R$ 16.000,00Palio Wekend

Omega GL compl.

Kombi Stander

Corsa 4p cornpl.

Tempra 16v ouro

Verona LX 1.8 ale

Palio EDX

Perua Swcompleta +GNV

Vectra GLS comp

Fiesta Comp

Passat

Monza

Asia.Towner furgão
Alfa Romeo 164

Trailler Angola cl 1 eixo

Style 97
branco

branco

2003

2002

c/ ar cond.

c/ dh 4p
94 R$ 12.800,00

95 R$ 8.800,00

98 R$ 13.000,00

93 R$ 9.000,00

94 R$ 9.000,00

98 R$ 12.000,00

98 R$ 16.500,00

94 R$ 12.800,00

97 R$ 11.800,00

79 R$ 2.200,00

89 R$ 5.300,00

95 R$ 5.500,00

95 R$ 15.000,00

90 R$ 6.500,«0

2001 prata

1999

2001
,

1996

2001

1992

1993

1997

2002

2001

preta

preto
cinza

branco

comp.

c/ ar + pers. Gas

4p, c/ ar

c/ dh Gas.

c/vidro.teto.dh

2p. Gas.

Gas.

Gas.

prata
branca

preta

prata

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

F.lAT .

Carro

Tempra
Uno Mille

Siena OKm

Uno OKm

Uno

Cor

Azul

Verde

Prata

Preto

Prata

TERÇA-FEIRA, 14 de setembro de 20�

Ano

1999

1996

2005

2005

2000

2000

2002

1999

1997

OPC

Completo
AcrfelVe

Aq/dt/kit vivace
Aq/Des.
4p/ lt/dt/aq
completa(-arl
1.6 completa
dh/ve/te/al/dt

completo

GM ...

Carro

Astra

Monza

Corsa

Cor Ano OPC

Completo
Completo
4p/lt/dt/aq

Palio Weekwend Vermo

Palio Wekend adventuri

Siena cinza

Tempra SX cinxa

Preto 2001

Prata 1994

Branco 1997

Ano

1998

OPC

básico

fvw
I Carro
I
Gol

Cor Ano

branco 1997

OPC

básico

RENAULT

Carro
ClioRNAlise
Clio RN

.

Cor
Preto
Cinza

Ano OPC
2003 Completo
2001 ac/te/al/ab/cd

FORº
Carro

Ka

Cor

cinza

Centro de Formação
de Condutores

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

l'IAuMIU

Sua habilitação
com maior rapidez

Fone (47) 374-0548 - autounica@pop.com.br
Rua: Mal. Castelo Branco, 1889- . Schroeder-SC

-
JEEP - vende-se, 63, PEGEOUT _ vende-se, 206, rally,
desmontado.Troca por CG.R$ 1.6, 16v, 2001, completo.Vlor a
4.500.00.Tr: 376-1293 após combinar.Tr: 371-3737
15hrs cl Claudecir

BMW - vende-se, 3801,
compacta, bordo, rodas 17, JEEP - vende-se, original, ótimo
Som.R$ 26.500,00.1r: 374-1117 estado.1r: 370-2370

ou 9975-0117 1113 - compra-se, de pret.
financ. Tr: 372-0108.

JEEP - vende-se, 62,4x4, 6cc.R$
CIVfC - vende-se, Honda, 2002, 6.800.00.Tr: 374-1290 ou 9991-

automático, prata, 50.000km cl 8825

GNv Vlor a comb. Tr: 371-4978 ou
-------

9109-5067

1113 - vende-se, cl munck,
81,1600Kg.R$ 36.000.00.Tr: 370-
7144

L-200 - vende-se, cabine dupla,
95, a c , 4x4. R$ 30.000,00.
Acerta-se carro de menor vlor no

neg .. Tr: (47) 9102-0009 cl
Santiago.

CLASSfC - vende-se, furgão,
diesel,91, branco.Ir: 371-6702 ou

9973-9253

1113 - vende-se, turbinado,
carroceria.R$ 28.000.00.Tr: 370-
4863

F-lODO - vende-se, cabine dupla, PEGEOUT - vende-se, 306, 96,
90, modelo XK, cornp.Ir: 9111- comp.R$ t2.800.00.Tr: 9962-

9406 ou 372-3667 3664

1314 - vende-se, Mercedes,
87,reduzido,toco.R$
45.000.00.Tr: 370-7144

SON
compra - vende - troca

financia - novos e usados
Revendedora exclusiva da região

de Reboques Pirâmides

Corsa Wind 95
Santana CG 85
Santana Quantu, 86
Santana Quantum CL d.h. 90

Omega SupremaGLS 93

Omega CD 3.0 94
Gol Special 99
Gol 4p dhltrio 03
Gol Mll.6 97
Goll000 95
Goll.6 92
Gol Special 99
Kombi 92
Chevette SLE 87
Selina L 1.6 86
Fusca 82
Escort Europel GLX completo 97
Escort XR3 88
Escort Ghia 89

Opala Comodoro cornpl. - 89

Opala Diplomata '6cc compl, 90
Ford Landal em couro 80
F-l000 c.dupla, MWM, c. 94
Del Rey GL 1.8 90
Monza 90
Astra cornp. 00
Uool� �
RD 135 95
Moto CG 01

CG comp 01

preto
azul
azul
vermelha
azul
bordo
verde
branco
azul

preta
branco
branco
branca
preto
bege
verde
azul

G
A
G
G
G
GNV
G
G
G
G
A
G
G
G
A
G
G
A
G
G
G
GNV
D
A
G
G
G
G
G
G

amarelo
verde
verde me!.
bordô
azul
cinza
cinza
azul
azul
branco

prata
. prata

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

608 - vende-se, diesel,
carroceria. doc. Em dia.Vlor a

comb.Tr: 9142-6629

0-60 - vende-se, 81, cl
muncky.R$ 18.000.00. Tr: 9953-
9966

SCANIA 110 - vende-se, 75, Kit
111, referencial comp.R$
34.000.00.Tr: 370-7144

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

BIZ - vende-se, 2004, preta,
partida elétrica, pouco uso, único
dono.Tr: Elizabete 373-0032

INJECAR AUTO CENTER

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

CEt'.f\"ER
"Se e ..wt4a. ea<kt .� IU>�" f4 24-1$

Fone: (47) 371-389,8
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - Baependi -laraguá do sul- se

CBX 200 - vende-se strada, verrn.,
98, impecável. Aceito troca. Tr. ---------------..

9103-7895 ou 9103-2613.

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

NX FALCON - vende-se, 400, ano
2000, cor verm.Tr: 9955-4945

SAHARA- ano 91.R$ 3.700.00 Tr:
276-3002 cl Jair

SCOOTER - vende-se, Sundow
Akros 50, vermelha, 98, baixa km.Tr:
370-8942 ou 9902-8505 cl Tânia

TITAN - vende-se, cl partida
elét..R$ 4.300,00.Tr: 9953-2627.

TITAN - vende-se, ano 2003.R$
4.100,00.Tr: 370-6526

TlTAN - vende-se, 2001.R$
3.700.00.Tr: 9962-3664

TITAN - vende-se, 97, cinza.R$
2.500,00.Tr: 370-4508

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

TITAN - vende-se, ano ê6.R$
2.300,00.Tr: 9991-3300

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

TITAN - vende-se, eG, ES, (partida
e freio a disco), 2000, ótimo
estado.R$ 3.600.00.Tr: 47-9117-
5839 Eder

TWISTER - vende-se, preta, 2002,
250cc, ótimo est, cl 24.000 Km
rodados.R$ 7.500.00.Tr: 9104-
6677

TWfSTER - vende-se ou troca-se,
2002, 2' dono. Troca por
terreno.Vlor a comb.Tr: 374-1483
cl Maicon

XL -250 - vende-se, 83, vermelha.
Via r a comb.Tr: 376-0307

MONTANA
MULTI-MARCAS

I M P O R T A DOS

�C 2al 94 a:uo verde

CNe tx 97 ai. CD'J"!Ül branoo

PEU3EOT 100 98 1.0 ar q ItHaz. azul

PEU3EOT 3:Xl XS 97 OJ..Il')'crübj. branoo

PElX3EOT 4(1i 93 4pWta:!as prata
PEU3EOT 4(1i BREACK 94 � preta
APPlAUSE 94 4p'a'Wb'16J branoo

0W1ADE 98 4p!a:I:ls preto

NACIONAIS

r-ion

&10
Brasilia

98� azU

97 �l:rcrca
75 impecável verm.

es 1 f:ID baeo

1113 - compra-se, de prel.
financ. Tr: 372-0108.

1113 - vende-se, cl munck,
81, 1600Kg.R$ 36.000.00.Tr: 370-
7144

1113 - vende-se, turbinado,
carroceria.R$ 28.000.00.1r: 370-
4863

1314 - vende-se, Mercedes,
87, re d u z i do, t o c O. R $
45.000.00.Tr: 370-7144

608 - vende-se, diesel,
carroceria, doc. Em dia.Vlor a

comb.Tr: 9142-6629

0-60 - vende-se, 81, cl
muncky.R$ 18.000.00. Tr: 9953-
9966

SCANIA 110 - vende-se, 75, Kit
111, referencial comp.R$
34.000.00.Tr: 370-7144

�....
..�.
APARELHO OE CD - vende-se pi
carro Pioneer, cl MP3, modo
4650, cl controle, novo, na caixa.
R$ 565,00. Tr: 376-2206 ou

9111-9968 cl Alexsandro.

APARELHO OE CO - vende-se
ou troca-se, cl frente destacável,
digital. Troca por TV 20

polegadas. Tr: 9142-6629

AROS - vende-se, 4, de liga leve:
14, com oneus.n-tss. Vlor a

combinar. Tr: 372-0713 cl
Fernando.

AROS - vende-se, brasilia, cl
pneus Radial, semi novo.R$
450.00.1r: 370-5577

MODULO - compra-se, acima
de 1600w.Tr: 371-2666 ou 9125-
7399

VENDE-SE - peças pi toyota,
luva do cordan e ponteira do
cordan,novas.R$ 150.00 o

jogo.Tr: 370-0863

ESPECIAIS

RJSCA

KO'vI3I

VAf1W\JT

65 PI CXlECO'JI\DJR

8J lri:o ctro�
70 lri:o oro�

YBR - 2003, part, Elétr. R$I.500 ---------------..
mais linanc. Tr: 370-9209 após
18 horas

YAMARA vende-se,
crypton,2002, cl partida.R$
3.300.00.1r: 273-1034 após 18hrs
cl Sandro

Sua Concessionária Renault agora é ...

-
MONTANA
MI) l T I lo! A fi C lo S

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376·1678

Truppel Car
VEíCULOS MUlTIMARCA�

Fone: 275-1183

Celta 1.0 2p
Palio EDX 2p
Corsa 1.0 4p
Palio 1.0 2p
Goll.82p

Compra - vende - troca - financia
2001 branco

1997 prata
1999 . prata
2000 prata
1997 vermelho

Saveiro 1.8 2001

Omega Suprema compl. 1993

Ome.ga GLS 2.0, compl.(.teto} 1994
Uno Mille 4p 2001
Corsa Sedam Super 4p 2001

branco

prata
azul
branco

branco

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

Escapamento - Geometria - Balancearnente
Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus

AUTORiZAdA: FONES: (47) 275"�T�O,, 275 ... H05
GM, vw'
FiAr, FORd

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

Will,e Car Fones: 371 59 17 / 9149 0840
Joaquim Francisco de Paula - Lote 16

Omega GLS+teto

Diplomata 4p comp.

Caravan Diplomata

Gol BX

Marajá SL

Escort GL

Belina

CGTitan
BLUMENAU • ITAJAí . JOINVILLE • JARAGUÁ
Liberte

93

90

90

81

86

86

78

96

prata GNV R$ 16.000,00

R$ 9.500,00Bordo GNV

Bordo

Verde

GNV R$ 8.800,00

R$ 2.100,00

R$ 3.600,00

R$ 3.500,00

R$ 1.700,00

R$ 1000.00 + finan

Gas.

Marrom meto Álc

Prata

Bege

Grafite

Àlc.

Gas.

Gas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




