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CÉSAR JUNKES

adores da equipe da Malwee desfilam pelas ruas de Jaraguá do Sul.exibindo o troféu de campeão da Copa Sul-Americana

Malwee volta da Argentina
com o título sul-americano
amanhã de domingo, em Mar Del Pia ta, Argentina, a

alwee venceu a Carlos Barbosa par 4x2 e conquistou seu

fieiro título internacional. A equipe desfilou 'ontem em

no aberto pelas ruas da cidade, mostrando o troféu da Copa
ul·Americana e sendo recepcionada pela população da

DESENVOLVIMENTO

la Festa da Banana'
demc>nstrou potencial
Evento promovido pela Associação dos Produtores de

Banana de Massaranduba, no final de semana, reuniu

I prOdutores e outras pessoaseda comunidade de

Massarandubinha,;locaHdqde que detém 50% da produção
agrícola de Massaranduba. Bananas in natura e outros

prOdutos feitd� com a'fruta foram oferecidos ao público,
estimado\em' cerca de duas mil pessoas. A banana

representa,a s�gunda,economia �grícolª dq rnunicípio,
(Orn produçãode 70 toneladas/ano. • PAGINA 5
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cidade. A conquista dá à malwee a oportunidade de disputar
o título geral das Américas, contra o Kansas do Peru, em data

ainda a ser definida. Agora, a Malwee volta a pensar no

Estadual e na busca do tetracampeonato das Jogos Abertos

de Santa Catarina. • PAGINA 7
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www.marisolsa.com.br
www.duesrodas.corn

CATARINENSE

Juveníusvence
.

e é líder da B1

Com a vitória em cima do

Concórdia, no domingo, o
tricolor se confirma com a

melhor campanha da com

petição. O adversário das

quartas-de-final será a

Carlos Renaux, de Brusque .
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RECONHECIMENTO

Dia Nacional do Idoso reúne

terceira idade do município
CÉSAR JUNKES

Cerca de dois
mil idosos

participaram de
encontro no

Centro de
Convivência de

Jaraguá do Sul

·CUB
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OPINIAO

Paca de dois gumes
Voltou à baila a tese de

: que as eleições do próximo
: domingo serão equivalentes
à um referendo sobre o

i governo de Lula. Para os

I defensores da proposição, o

i resultado das urnas será a

! ãvaliação da população à

i administração federal. A
i Jdéia ganhou corpo, sendo
! jncorporada por jornais
: estrangeiros como o The
l Miami Herald, dos Estados
Unidos, e O Clarin, da

Argentina. A tese é

perigosa, pois pode creditar
ao eleitor uma intenção
completamente distinta, sem
nenhuma relação com o

governo federal. Mesmo

porque eleições municipais
têm vida própria e suas

especificidades.
E se o partido do presi

dente se sair bem, será

':possível afirmar que a

população aprova o governo?
E verdade que existe vínculo
entre as eleições' de domingo

FRASES

e a situação nacional. Mas
daí creditar o resultado das

eleições ao desempenho da
adminis tração federal vai
uma longa distância. Até

porque, não se tem é um

parâmetro seguro que

garanta até que ponto a

opção do eleitor será

decor;ente do governo Lula
ou até onde o bom o mau

cidades hoje administradas
pelo partido os adversários
vencerão. E aí, qual será o

ponto de partida para a

análise da "vontade" do
eleitor? Eleições e jogo têm
a mesma conotação
semântica, dada a disputa
entre concorrentes. Assim
como em qualquer jogo, uns
ganham outros perdem.

....Mesmo que o PT tenha excelente desempe
nho nas urnas, em muitas cidades hoje adminis
tradas pelo partido os adversários vencerão

desempenho deste
influenciou a campanha
política. Outro aspecto a ser

abordado é o percentual de
votos e o número de prefeitos
e vereadores que o PT venha
a eleger.

Mesmo que o PT tenha
excelente desempenho nas

urnas - eleja muito mais

prefeitos e vereadores que na

eleição de 2000 -, em muitas

Perde-se hoje, ganha-se
amanhã. Por isso, uma

análise maniqueísta das

eleições do próximo domingo
será, no mínimo, simplista,

. senão vesga.
No início do processo

eleitoral deste ano, havia por
parte da oposição a intenção
de se. federalizar as eleições,
tendo como escopo aprovei
tar as críticas de uma parcela
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da população ao governo
Lula. Todavia, a retomada
do crescimento econômico

exigiu nova estratégia. Não
é possível afirmar que, nas

eleições de domingo, os

brasileiros, além de
escolherem os prefeitos e

vereadores, irão às urnas

para dar um veredicto sobre
o governo federal. A relação
é pouco provável e extre

mamente perigosa .

As últimas pesquisas
apontam que mais de 70% da
população consideram o

governo Lula regular ou

ótimo. Ummotivo a mais para
não se dar crédito a tese de

que as eleições de domingo
serão um plebiscito da

administração Lula. Se 70%

"aprovam" o governo,'
deveriam votar nos candi
datos do partido do

presidente e, com certeza,
isso não irá acontecer. A

avaliação das eleições exigirá
mais razão e menos emoção.

"O governo Lula está acabando com o esporte no país. Se quiserem acabar com o esporte em

Jaraguá do Sul, é só votar no PT':

.Carione Pavanello, vereador pelo PFL, aproveitando as comemorações do título da Copa Sul-Americana de Futsal, conquista pela"
� '\

Malwee, para fazer campanha polftica contra o PT.

Mundo I Pessoas & Fatos I
.... JAPÃO .... PAQUISTÃO

Koizumi muda ministros

para fortalecer reformas
o primeiro-ministro do Japão, Junlchiro
Koizumi, substltuluvárlos ministros importantes
e líderes do partido governista, com o objetivo
de solidificar seu poder e construir os alicerces
para o seu impopular programa de reformas.
Yoriko Kawaguchi deixou ó Ministério de

Relações Exteriores, sendo substituído pelo
ministro de Educação Nobutaka Machimura,
um, em seu lugar.'No entanto, Koizumi não
mexeu em sua equipe financeira, mantendo
Sadakazu Tanigaki no Ministério das Finanças,
Shoichi Nakagawa na Pasta de Comércio e

Heizo Takenaka na Economia. (AE)

Polícia reforça
segurança elJ1 Karachi
A polícia paquistanesa reforçou ontem as

patrulhas em torno dos consulados estrangeiros
e dos escritórios do qoverno na volátil cidade de
Karachi em meio a temores de violência depois
do assassinato de um suposto militante da rede
extremista AI-Qaeda procurado por suspeita de

participação no seqüestro e decapitação do

jornalista americano Daniel Pearl.

Amjad Hussain Farooql - também acusado de

promover duas tentativas de assassinato contra
o presidente do Paquistão, general Pervez
Musharraf, em dezembro de 2003 - morreu em

um tiroteio de quatro horas ocorrido ontem em

Nawabshah, no sul do Paquistão. (AE)
::::.... AFEGANISTÃO

\: Presos supostos
; ,

..:;.líderes doTalibã
.;� -:0 Exército dos Estados Unidos capturou cinco
.

:_' supostos líderes da milícia fundamentalista
,'.

Jslâmlca Talibã e confirmou a morte de um

.
�. ':,' comandante rebelde libertado há dois anos

?: 'da penitenciária de segurança máxima
: mantida na base naval de Guantánamo, Cuba.
Enquanto isso, três soldados dos Estados

;
. Unidos ficaram feridos, um deles em estado

grave, quando o veículo em que viajavam foi
atacado com foguetes e armas. O ataque
ocorreu na manhã de sábado nos arredores
de Qalat, capital da conturbada província afegã
de Zabul, disse o major Scott Nelson, em
Bagram, Norte de Cabul. (AE)

.... RÚSSIA

Putin quermudar
o sistema eleitoral
o presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou à
Câmara Baixa do Parlamento russo (Duma) um
polêmico projeto de lei que muda o sistema
eleitoral do país.O texto estabelece o fim da eleição
populardos governadores das regiões e repúblicas,
que passariam a ser indicado pelo presidente e

submetidos à aprovação das Assembléias locais. '

Amedida foi anunciada por Putin no início do mês,
depois da tomada de reféns na escola de Beslan, e
vem sendo alvo de críticas da imprensa e da

oposição, que acusam o governo de a pretexto de
combater o terrorismo querer fortalecer os seus

poderes. (AE)

Incêndios prejudicam
transporte ferroviário
o incêndio de um monte de lixo dentro do
túnel sob o East River, em Nova York, provocou
o fechamento da Penn Station e prejudicou
vários serviços ferroviários entre Nova York,
New Jersey e Long Island. Um segundo
incêndio teria ocorrido em .urn transformador
de eletricidade no mesmo local. A causa do
incêndio está sendo investigada.
O Departamento de Bornbelros de Nova York
disse que cinco pessoas foram hospitalizadas
por causa de inalação de fumaça. A autoridade
de transportes de New Jersey direcionou seus

trens Midtown Direct, que normalmente vão

para a Penn Station, para Hoboken. (AE)

.... CHILE

Pinochetmais uma
vezde ser julgado
o general Augusto Pinochet disse que não era

informado de "coisas menores" quando o juiz
Juan Guzmán lhe perguntou se teria ordenado à

polícia a detenção e o desaparecimento de

esquerdistas durante o regime militar (1973 a

1990), segundo cópias publicadas ontem do teor
do interrogatório ao qual foi submetido no último
sábado. Pinochet, 88 anos, disse não recordar da

Operação Condor, ação coordenada de

repressores das ditaduras do Cone Sul durante os

anos 1970 e 1980 para exterminar opositores.
O interrogatório foi suspenso porque o general
estava com congestão, ofegante e tosse. (AE)
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Alegria de Viver

Dalmy Gama"

Muita gente pensa que para se feliz na vida, tem d
ter dinheiro, poder e prestígio. O pobre,assim, seria UI

eterno condenado à tristeza de viver.
Não concordamos com isso. Pensa assim quem

muito jovem ou, en-tão, ainda imaturo. As experiênci;
\e observações que vamos recolhendo do dia-a-dia ni

mostram que as fontes da alegria de viver são outras
Em primeiro lugar, é muito necessário que a pesse
receba, nos primeiros anos da infância e da adolescênci
a suficiente dose de calor, de carinho, de afeto. Sem iss
tudo na vida se torna cinzento e amargo.

Mas é necessário algo mais: uma suficiente dose c

luz para a mente. Essa. luz é garantida por conceín
\

inteligentes sobre o ser humano, sobre os objetivos (

vida, sobre a moral e a ética, sobre a responsabilidade (

palavra e da conduta, sobre as leis que regem
comportamento humano, sobre falhas e virtudes, em
e acertos, sobre Deus, etc. Recebendo essa luz, o menir
se prepara para enfrentar em superiores condições I

desafios da vida adulta.

Infelizmente" em vez disso, os adultos costuma

inculcar no menino uma enxurrada de preconceitc
crendices e fanatismos, que paralisam sua mente n

sombras da ignorância. Ele se enche .então , de rr

temores, de mil angústias e dificuldades. E tudo isso

fonte de muita tristeza na vida.
Um terceiro item se impõe, em todas as _idades, pa

que a pessoa sinta' a verdadeira alegria de vive

Referimo-nos à gratidão. A Logosofia ensina que é p
causa da ingratidão que a felicidade se mostra tão fugid
para os corações humanos. Se o ser humar

aprendesse,desde pequeno, lições de verdadeira gratídã
cresceria desfrutando de uma maior alegria de viver,

E é assim que muita gente é infeliz por não prest
atenção ao que possui. Sonhou por muito tempo em t

uma casa, um carro, um bom esposo ou esposa, aque

emprego, filhos adoráveis, mas ... a felicidade ql

'experimentou de início, na hora da conquista dess

valores, já não tem força dentro de si. Sua insatisfaçãe
profunda e a chama de sua vida depende da próxin
ilusão, da próxima ambição, da próxima posse. O pou
de contentamento que lhe fica depende sempre I

esperar pela festa. Quando a festa chega, o fantasmal

ingratidão invade sua alma e a alegria se vai.

Sei por experiência, que é fácil dizer essas coisas,

que é muito difícil reverter o quadro da tristeza de viVI

Por isso,como última palavra, afirmo que o início I

mudança está na prática da vida consciente .

Pouca gente sabe, ao certo, o que é mesmo viv

conscientemente. É algo que supera tudo o ql

aprendemos em qualquer banco de qualquer escola des

mundo.
Sobre isso, vale a pena conhecer o que é, para

Logosofia, o processo de evolução consciente.

*Estudante de Logosofia em Araguari - MG

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de CiN�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 corno

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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POLíTICA I �·I

I Estranhos no ninho

I �urante reunião política no sábado, em
O

guá do Sul, um dos coordenadores

I Jara�e urna
das

I ligações que disputa a Prefeitura da

COdade foi vaiado por parte da platéia
CI • d f

' .

e o OUVia, quan o ez Criticas ao

�u dversá
.

candidato a versa no.

�inguém entendeu bem o que se

assou. Se
entreolharam esperando

P
ma explicação, mas nada, o silêncio

U
'I

�ol11inoU a cena ate que o pa estrante,

meio sem graça e perplexo, retomou o

falatório. A única certeza é que alguém
I estava no lugar errado.

I

II- Visita
o presidente do Crea (Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura) de Santa

Catarina, Celso Ramos Fonseca, estará

hoje em Jaraguá do Sul.

Às 17h30, se reúne com conselheiros e

inspetores do órgão na cidade e com

diretores da Associação de Engenheiros
e Arquitetos de Jaraguá do Sul no CPL

(Centro Integrado de Profissionais

Liberais) e, às 18h30, concede entrevista

coletiva à imprensa da região,
Fonseca reassumiu a presidência do Crea
SC por decisão do Superior Tribunal de

Justiça,

II- Perigo
Um exemplo de irresponsabilidade no

trânsito foi flagrado ao meio dia, no
cruzamento da ponte do Beira-rio, na

Vila Nova. Uma van escolar

aproveitando os décimos de segundo
finais do sinal amarelo quase provoca

um acidente.

A colisão só não aconteceu porque o

outro carro, que saia da ponte após o

sinal ficar verde para ele, parou. A van,

a toda velocidade, ainda fez uma

manobra perigosa para entrar na Rua

25 de Julho. O pior é que o motorista

nem se deu conta da imprudência.

II- Indecisos
Pesquisa do Instituto Data-Folha aponta
que, a seis dias para as eleições, 25% d,g
eleitorado da capital paulista afirma que
ainda podemudar o voto até o domingo.
Em que pese a diferença regional e a�
especificidades das cidades, um

percentual de eleitores daqui tambére
pode mudar o voto até domingo. Sãe
aqueles que não têm afinidade com
partidos ou com candidato, votam pqr

impulso, dependendo do humor e dás
condições climáticas. É por eles qú�
os candidatos brigam até a última horá
e fazem boca-de-urna.

II- Que festa hein?
A festa de 40 anos de emancipação
político-administrativa de Schroeder foi

marcada por uma forte apelo eleitoral.

As atividades do sábado pareciam mais

campanha do candidato a prefeito Felipe
Voight (PP). No desfile agrícola, a

quantidade de carros com adesivos,
bandeiras e camisetas com o número 11

confundiu os expectadores. Os

desavisados juravam por Deus que era

uma carreata da coligação "Juntos por

Schrceder"

A distribuição de bebidas completou as

comemorações, só não se sabe de quem.

J
ESCLARECIMENTO

ARQUIVO/CÉSAR JUNKE$

Caropreso reforça que não votou contrá os aposentados e trabalhadores

"Caropreso faltou à sessão no dia da

votaçãopormotivos de saúde, elenão
votou contra", defende Izidoro.

A juíza eleitoral Quitéria
TamaniniVieira Pérez informa que o

problema dos primeiros panfletos
restringiu-se à acusação contra o PT,
que não fazia relação com a

denúncia. "Quem foi julgado foram
as entidades sindicais", explica,
acrescentando que o fato de o

material não apresentar assinatura

ainda não foi avaliado.

Calúnia contra ex-deputado favoreceu PT em 2002

Caropreso. Os primeiros materiais

foram apreendidos por estarem

atacandooPTpelasacusaçõescontra
o ex-deputado. No mesmo dia, a

aliança do candidato tucano produziu
novamente o mesmo material, mas
sem citar o PT.

O coordenador de campanha do
PSDB, Ademir Izidoro, explica que
ospanfletos foramfeitosporque algu
mas pessoas ainda pensam que o ex

deputadovotoucontraosaposentados
e os trabalhadores, em 2002.

partido e a orientação do governo

federal.

Caropreso esteve ausente

quando o projeto foi aprovado por
motivos de saúde e obteve licença
médica para o tratamento. Devido à

publicaçãodos impressosconsiderados
pejorativos, o tucanoentrou comuma

ação de indenização por danos

morais, com pedido de antecipação
de tutela para que o material fosse

recolhido.Aaçãoproposta foiacolhida

pela Justiça. Entretanto, o material
continuou sendo distribuído

encartado no Boletim Sinsep, que
resultou no ajuizamento de queixa
crime contra a presidente do

Sindicato dos Comerciários de

[araguá do Sul, Ana Roeder, e dos

responsáveispelapublicação.

Os panfletos com informações
contra o ex-deputado divulgados em
2002 podem tercontribuído paraque

Caropreso não fosse eleito, o que

legitima o poder de convencimento
desse recurso de comunicação. Este

ano, tambémdias antes das eleições
municipais, a coligação do tucano se

utilizou do mesmo artifício para
esclarecer aquelas acusações e para
convencer a população de que é o

candidatoapropriado para assumir o
poderpúblico. .

A coligação "[araguáparatodos",
que temDionei da Silva (PT) como
candidato a prefeito, entrou com

representação na Justiça para evitar

que os novos panfletos fossem

distribuídos pela cidade, mas a juíza
indeferiu o pedido.

._.)

Vicente Caropreso esclarece

críticas divulgadas em panfletos
JUST� (ONDEIIAAm E A FEDED �o DOS TRABAUIADOII

MUNICIPAIS DE se POR CAlÚNIA CONTU O DR. VICENTE -,
.�

�Ex-deputado
reforça que não votou

wntra os aposentados
em 2002

JARAGUÂ00 SUL - As disputas
[clíticasexigemdos candidatos, além

! �e criatividade e disposição,

.. óI1lltégias-algumas nem tanto lícitas
1 .çeraconquistaroeleitorado.Outras

têm como objetivo atingir aos

aaversários e tentar desbancá-Ios

perante a população, Entre os

rutiilciosmais comuns utilizados pelas
alianças, estão as representações
contrapolíticos e coligaçõesnaJustiça
8eitoral, apresentando denúncias,
principalmente relacionadas à

propagandaeleitoral.
Assim como nas campanhas

eleitorais de 2002, este ano, os

panfletos também foram um dos

recursos usados para atacarpolíticos
epanidos, na intenção de convencer
Deleitar sobre o candidato a assumir

aadministração pública.
Na semana passada, a coligação

'jaraguáno rumocerto", encabeçada
!Xlr Vicente Caropreso (PSDB),
Oistribuiu aproximadamente cinco
milpanfletos, publicando na íntegra
odespacho dehberadopelo juiz da 1ª

Ilna,MarcioRenéRocha.O impresso
mostra que a Justiça condenou a

CUI (Central Única dos

Trnbalhadores) por calúnia contra

JARAGUÂ 00 SUL - A CUT

(Central Única dosTrabalha-dores)
e a Fetram (Federação dos

Trabalhadores Municipais) publi
caram em 2002, dias antes das

eleiçõesmajoritárias, panfletos com
aenúncias contra o então deputado
federal,VicenteCaropreso (PSDB).
A. entidades sindicais ctiticaram o

lXlsicionamento do parlamentar na
VOtação da flexibilização da CLT
(GJnsolidação das Leis doTrabalho),
acusando_o de votar contra os

a[:Osentados e os trabalhadores. A

argumentação da assessoria de

Carapreso aponta que o tucano não
VOtou Contra o projeto de lei que

�terava aCLT, mas contra o regimeeUtgênciadapauta, naCâmara dos

DepUtados, contrariando o próprio

Esta calúnia foi utilizada para prejudicar o Dr. Vicente na última eleição.

A SENTENÇA DO JUIZ: RÉUS VÃO TER QUE PAGAR

500 SALÁRIOS MíNIMOS DE INDENIZAÇÃO.*

LEIA A SENTENÇA DO JVIZ DA 1a• VARA CíVEL DE JARAGUÁ DO SUL:
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PODER JUDICIÁRIO

Às vésperas rte urna eleição, é certo que a divuíqação da

notícia mentirosa e a distribuição do informativo afetaI..! a cornoanns de Iceleiç:áo do su.or.

!'>lã" é 'leia se queira dizer que a atuação das lideranças sindicais tenha 1011J"dkio a

reeleição CO ex-Deputado Vicente Caropreso. até porque as campanhas politicas têm

uma série ce variantes. Porém, é público e ooh':'r;o que muitos eleitores. sem dúvida,

aeixaram de cosunar o seu valo ao autor por conta da sua pseuda-atuaçác "Qll!1::ª !!

E5lJ!.'(. Ne�hurr. eleitor. muito menos o trabalhador e o servidor público. e certo. daria

�poiofvoto a quem as requeridas rotulam de traidor da causa popuíar!

Por tudo isso, considerando o status social do autor -

politico conhecido, de conduta frretocável, e médico conceituado - e a capacidade

econômica das requeridas - entidades sindicais -. entendo razoável fixar-se a

indenização no valor de � (QUIIllNEI\ITOS) ,2.� J!(!:ffitIMOS. oue não leva "à

rlqu-eza 'da vltlma hetí1-aii:iíi1a o seu ofêi'iSôi"":'""

DiANTE DE L'lli! FUNDAMENTOS:
.,
",JULGO PROCEDENTE o pedido de INDENI7.'-\ÇJl,o deduzido

por VICENTE I>.UGUSTO CAROPRESO•. e, em conseqüência,
CONDENO as. requeridas - CENTRAL ÚNICA [Ias

TRABALHADORES CUT e FEDERACii.o DOS

TRJ'.DALHADORES IIIIUNICIPAIS DE SANTA CATARINJ.I. -

FEiRAM - a pagarem ao autor. a título de íncenizaçâo por
DANOS MORf.\:;:S, solidariamente. o valor equivalenle a 2Qº
(QUINHENTOS) SALÁRIOS MíNIMOS.

J

'l

"

� a parte requerida a pagar, lambem. as custas

processuais e uma verba honorária arbitrada f'm 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação.

Liquidação por cálculos (CPC. art. 6(4).

Custas ��.

Publiqye-se.
R�gjs!:re-5e.
�.

Jaraguado Sul, 28 de novembro de ?003.
f

,���;.��
• Tão logo os réus paguem os 500

salários mínimos, o Dr. Vicente
doará todo o dinheiro para
entidades beneficentes de

Jaraguá do Sul.

Panfleto apresenta as mesmas informações dos impressos recolhidos, com exceção do nome do PT

Erramos

Diferente do que foi publicado no "olho" da matéria "Coligação acusada de mandar

distribuir panfletos apócrifos'; nenhum material foi encontrado no comitê da Aliança
"Viva Jaraquá" encabeçada pelo atual vice-prefeito Moacir Bertoldi (PL).

O erro se deu em função da interpretação da informação que os panfletos foram

encontrados nos dois endereços do comitê da coligação "Jaraguá no rumo'; e não nos:
dois comitês - de Vicente Caropreso e Bertoldi.

I

Pedimos desculpas aos leitores pelo erro e à aliança "Viva Jaraguá" pelos possíveis
transtornos.
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OPINIAO

Paca de dois gumes
Voltou à baila a tese de

: que as eleições do próximo
,

domingo serão equivalentes
à um referendo sobre o

I g:Overno de Lula. Para os

: defensores da proposição, o

i resultado das urnas será a

i ãvaliação da população à

i administração federal. A
i }'déia ganhou corpo, sendo
! jncorporada por jornais
: estrangeiros como o The
� Miami Herald, dos Estados
Unidos, e O Clarin, da

Argentina. A tese é

perigosa, pois pode creditar
ao eleitor uma intenção
completamente distinta, sem
nenhuma relação com o

governo federal. Mesmo

porque eleições municipais
têm vida própria e suas

especificidades.
,

E se o partido do presi
'dente se sair bem, será

::possível afirmar que a

população aprova o governo?
E verdade que existe vínculo
entre as eleições' de domingo

FRASES

e a situação nacional. Mas
daí creditar o resultado das

eleições ao desempenho da

administração federal vai
uma longa distância. Até

porque, não se tem é um

parâmetro seguro que

garanta até que ponto a

opção do eleitor será
decor�ente do governo Lula
ou até onde o bom o mau

cidades hoje administradas
pelo partido os adversários
vencerão. E aí, qual será o

ponto de partida para a

análise da "vontade" do
eleitor? Eleições e jogo têm

a mesma conotação
semântica, dada a disputa
entre concorrentes. Assim
como em qualquer jogo, uns
ganham outros perdem.

...Mesmo que o PT tenha excelente desempe
nho nas urnas, em muitas cidades hoje adminis
tradas pelo partido os adversários vencerão

desempenho deste
influenciou a campanha
política. Outro aspecto a ser

abordado é o percentual de
votos e o número de prefeitos
e vereadores que o PT venha
a eleger.

Mesmo que o PT tenha
excelente desempenho nas

urnas - eleja muito mais

prefeitos e vereadores que na

eleição de 2000 -, em muitas

Perde-se hoje, ganha-se
amanhã. Por isso, uma

análise maniqueísta das

eleições do próximo domingo
será, no mínimo, simplista,
.senão vesga.

No início do processo
eleitoral deste ano, havia por

parte da oposição a intenção
de se, federalizar as eleições,
tendo como escopo aprovei
tar as críticas de uma parcela

AMORIM

TERÇA-FEIRA, 28 de setembro de 2004

da população ao governo
Lula. Todavia, a retomada
do' crescimento econômico

exigiu, nova estratégia. Não
é possível afirmar que, nas

eleições de domingo, os

brasileiros, além de
escolherem os prefeitos e

vereadores, irão às urnas

para dar um veredicto sobre
o governo federal. A relação
é pouco provável e extre

mamente perigosa .

As últimas pesquisas
apontam que mais de 70% da

população consideram o

governo Lula regular ou

ótimo. Ummotivo a mais para
não se dar crédito a tese de

que as eleições de domingo
serão um plebiscito da

administração Lula. Se 70%

"aprovam" o governo,'
deveriam votar nos candi
datos do partido do

presidente e, com certeza,
isso não irá acontecer. A

avaliação das eleições exigirá
mais razão e menos emoção.

"O governo Lula está acabando com o esporte no país. Se quiserem acabar com o esporte em

Jaraguá do Sul, é só votar no PT':

.Carione pavanello, vereador pelo PFL, aproveitando as comemorações do título da Copa Sul-Americana de Futsal, conquista pela
Malwee, para fazer campanha política contra o PT.

� I

Mundo I Pessoas & Fatos I
... JAPÃO

Koizumi mudaministros'

para fortalecer reformas
o primeiro-ministro do Japão, Junichiro
Koizumi, substituiu vários ministros importantes
e líderes do partido governista, com o objetivo
de solidificar seu poder e construir os alicerces
para o seu impopular programa de reformas.
Yoriko Kawaguchi deixou o Ministério de

Relações Exteriores, sendo substituído pelo
ministro de Educação Nobutaka Machimura,
um, em seu luqar.No entanto, Koizumi não
mexeu em sua equipe financeira, mantendo
Sadakazu Tanigaki no Ministério das Finanças,
Shoichi Nakagawa na Pasta de Comércio e

Heizo Takenaka na Economia. (AE)
.

:::: ... AFEGANISTÃO

'1 'I
I

e CORREIO DO POVO
Dlretore/Presldenter Yvcnnc Alice Schmõokel

Diretor editorial/administrativo: Frnncieco Alvc�

... PAQUISTÃO

Polícia reforça
segurança em Karachi

. ,."

A polícia paquistanesa reforçou ontem as

patrulhas em torno dos consulados estrangeiros
e dos escritórios do qoverno na volátil cidade de
Karachi em meio a temores de violência depois
do assassinato de um suposto militante da rede
extremista AI-Qaeda procurado por suspeita de

participação no seqüestro e decapitação do

jornalista americano Daniel Pearl.

Amjad Hussain Farooqi - também acusado de

promover duas tentativas de assassinato contra
o presidente do Paquistão, general Pervez
Musharraf, em dezembro de 2003 - morreu em

um tiroteio de quatro horas ocorrido ontem em

Nawabshah, no sul do Paquistão. (AE)

... RÚSSIA

Putin quermudar
O sistema eleitoral
o presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou à

Câmara Baixa do Parlamento russo (Duma) um
polêmico projeto de lei que muda o sistema
eleitoral do país.O texto estabeleceo fim da eleição
populardos governadores das regiões e repúblicas,
que passariam a ser indicado pelo presidente e

submetidos à aprovação das Assembléias locais.
Amedida foi anunciada por Putin no início do mês,
depois da tomada de reféns na escola de Beslan, e
vem sendo alvo de críticas da imprensa e da

oposição, que acusam o governo de a pretexto de
combater o terrorismo querer fortalecer os seus

poderes. (AE)

... EUA

Incêndios prejudicam
transporte ferroviário
o incêndio de um monte de lixo dentro do
tú nel sob o East River, em Nova York, provocou
o fechamento da Penn Station e prejudicou
vários serviços ferroviários entre Nova York,
New Jersey e Long Island. Um segundo
incêndio teria ocorrido em um transformador
de eletricidade no mesmo local. A causa do
incêndio está sendo investigada.
O Departamento de Bombeiros de Nova York
disse que cinco pessoas foram hospitalizadas
por causa de inalação de fumaça. A autoridade
de transportes de New Jersey direcionou seus

trens Midtown Direct, que normalmente vão

para a Penn Station, para Hoboken. (AE)

... CHILE

Pinochetmais uma
vezde ser julgado
o general Augusto Pinochet disse que não era

informado de "coisas menores" quando o juiz
Juan Guzmán lhe perguntou se teria ordenado à

polícia a detenção e o desaparecimento de

esquerdistas durante o regime militar (1973 a

1990), segundo cópias publicadas ontem do teor
do interrogatório ao qual foi submetido no último
sábado. Pinochet, 88 anos, disse não recordar da

Operação Condor, ação coordenada de

repressores das ditaduras do Cone Sul durante os
anos 1970 e 1980 para exterminar opositores,
O interrogatório foi suspenso porque o general
estava com congestão, ofegante e tosse. (AE)
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'.::, Presos supostos
..

'
. .líderes doTalibã

. ;:(: o Exército dos Estados Unidos capturou cinco

"�' supostos lfderes da milícia fundarnentallsta

. >islâmica Talibã e confirmou a morte de um

.: comandante rebelde libertado há dois anos

':"da penitenciária de segurança máxima

, mantida na base naval de Guantánamo, Cuba.
Enquanto isso, três soldados dos Estados

. Unidos ficaram feridos, um deles em estado

grave, quando o veículo em que viajavam foi
atacado com foguetes e armas. O ataque
ocorreu na manhã de sábado nos arredores
de Qalat, capital da conturbada província afegã
de Zabul, disse o major Scott Nelson, em
Bagram, Norte de Cabul. (AE)

SUA OPINIÃO

Alegria de Viver

Dalmy Gama"

Muita gente pensa que para se feliz na vida, temde
ter dinheiro, poder e prestígio. O pobre, assim, seria um
eterno condenado à tristeza de viver.

Não concordamos com isso. Pensa assim quemé
muito jovem ou, en-tão, ainda imaturo. As experiências
\e observações que vamos recolhendo do dia-a-dia nos le
mostram que as fontes da alegria de viver são outras,
Em primeiro lugar, é muito necessário que a pessoa

(O

receba, nos primeiros anos da infância e da adolescência,
a suficiente dose de calor, de carinho, de afeto. Sem isso,
tudo na vida se torna cinzento e amargo.

Mas é necessário algo mais: uma suficiente dose de
luz para a mente. Essa. luz é garantida gor conceitos
inteligentes sobre o ser humano, sobre os objetivos da

!tI
vida, sobre a moral e a ética, sobre a responsabilidade da

palavra e da conduta, sobre as leis que regem o ;�
comportamento humano, sobre falhas e virtudes, erros �I
e acertos, sobre Deus, etc. Recebendo essa luz, o menino �
se prepara para enfrentar em superiores condições os m

desafios da vida adulta. ili
Infelizmente" em vez disso, os adultos costumam (Il

inculcar no menino uma enxurrada de preconceitos, B,

crendiçes e fanatismos, que paralisam sua mente nas �r

sombras da ignorância. Ele se enche ,então, de mil �

temores, de mil angústias e dificuldades. E tudo issoi

fonte de muita tristeza na vida.
Um terceiro item se impõe, em todas as idades, para

que a pessoa sinta- a verdadeira alegria de viver, re

Referimo-nos à gratidão. A Logosofia ensina que é por
e

causa da ingratidão que a felicidade se mostra tão fugidia o

para os corações humanos. Se o ser humano

aprendesse,desde pequeno, lições de verdadeira gratidão, ,

cresceria desfrutando de uma maior alegria de viver,

E é assim que muita gente é infeliz por não prestai
atenção ao que possui. Sonhou pormuito tempo em ter

r

uma casa, um carro, um bom esposo ou esposa, aquele
emprego, filhos adoráveis, mas ... a felicidade que \

'experimentou de início, na hora da conquista desses

valores, já não tem força dentro de si. Sua insatisfaçãoe
profunda e a chama de sua vida depende da próxima
ilusão, da próxima ambição, da próxima posse. O pouco
de contentamento que lhe fica depende sempre de

esperar pela festa. Quando a festa chega, o fantasma da

ingratidão invade sua alma e a alegria se vai.

Sei por experiência, que é fácil dizer essas coisas, e

que é muito difícil reverter o quadro da tristeza de viver,

Por isso,como última palavra, afirmo que o início da

mudança está na prática da vida consciente.

Pouca gente sabe, ao certo, o que é mesmo viver

conscientemente. É algo que supera tudo o que

aprendemos em qualquer banco de qualquer escola deste

mundo.
Sobre isso, vale a pena conhecer o que é, para a

Logosofia, o processo de evolução consciente.

*Estudante de Logosofia em Araguari - MG

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de C:Jr�o�;
fonte Times New Rornan. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito

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

coiTlO

correções ortográficas e gramaticais necessárias,
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POLíTICA
TERÇA-FEIRA, 28 de setembro de 2004

Estranhos no ninho
�urante reunião política no sábado, em
O
aguá do Sul, um dos coordenadores

Jar
lo urna das

\gações que disputa a Prefeitura da
I (�ade foi vaiado por parte da platéia
(I
e o ouvia, quando fez críticas ao

iju dversá
.

(andidato a versa no.

�inguém entendeu bem o que se

assou. Se
entreolharam esperando

1�l11a explicação, mas nada, o silêncio
U 'I
IOominou a cena ate que o pa estrante,

�eio sem graça e perplexo, retomou o

ralatório. A única certeza é que alguém

estava no lugar
errado.

� Visita
o presidente do Crea (Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura) de Santa

Catarina, Celso Ramos Fonseca, estará

hoje em Jaraguá do Sul.

Às 17h30, se reúne com conselheiros e

inspetores do órgão na cidade e com

diretores da Associação de Engenheiros
e Arquitetos de Jaraguá do Sul no CPL

(Centro Integrado de Profissionais

Liberais) e, às 18h30, concede entrevista

coletiva à imprensa da região.
Fonseca reassumiu a presidência do Crea
SC por decisão do Superior Tribunal de

Justiça.

� Perigo
Um exemplo de irresponsabilidade no

trânsito foi flagrado ao meio dia, no
cruzamento da ponte do Beira-rio, na

Vila Nova. Uma van escolar

aproveitando os décimos de segundo
finais do sinal amarelo quase provoca

um acidente.

A colisão só não aconteceu porque o

outro carro, que saia da ponte após o

sinal ficar verde para ele, parou. A van,

a toda velocidade, ainda fez uma

manobra perigosa para entrar na Rua

25 de Julho. O pior é que o motorista

nem se deu conta da imprudência.

� Indecisos
Pesquisa do Instituto Data-Folha aponta

que, a seis dias para as eleições, 25% d9
eleitorado da capital paulista afirma qú�
ainda podemudar o voto até o domingo'.
Em que pese a diferença regional e a�
especificidades das cidades, um

percentual de eleitores daqui também
pode mudar o voto até domingo. São
aqueles que não têm afinidade com

partidos ou com candidato, votam por

impulso, dependendo do humor e dás
condições climáticas. É por eles qJ�
os candidatos brigam até a última hora
e fazem boca-de-urna. "j

� Que festa hein?
A festa de 40 anos de emancipação
político-administrativa de Schroeder foi

marcada por uma forte apelo eleitoral.

As atividades do sábado pareciam mais

campanha do candidato a prefeito Felipe
Voight (PP). No desfile agrícola, a

quantidade de carros com adesivos,
bandeiras e camisetas com o número 11

confundiu os expectadores. Os

desavisados juravam por Deus que era

uma carreata da coligação "Juntos por

Schroeder"

A distribuição de bebidas completou as

comemorações, só não se sabe de quem.

ESCLARECIMENTO

ARQUIVO/C�SAR JUNKES

Caropreso reforça que não votou contra os aposentados e trabalhadores

"Caropreso faltou à sessão no dia da

votação pormotivos de saúde, ele não
votou contra", defende Izidoro.

A juíza eleitoral Quitéria
TamaniniVieira Pérez informa que o

problema dos primeiros panfletos
restringiu-se à acusação contra o PT,
que não fazia relação com a

denúncia. "Quem foi julgado foram
as entidades sindicais", explica,
acrescentando que o fato de o

material não apresentar assinatura

ainda não foi avaliado.

Calúnia contra ex-deputado favoreceu PT em 2002

Caropreso. Os primeiros materiais

foram apreendidos por estarem
atacando oPTpelas acusações contra
o ex-deputado. No mesmo dia, a

aliançadocandidato tucanoproduziu
novamente o mesmo material, mas
sem citar o PT.

Ocoordenador de campanha do
PSDB, Ademir Izidoro, explica que
ospanfletos foramfeitos porque algu
mas pessoas ainda pensam que o ex

deputadovotoucontraos aposentados
e os trabalhadores, em 2002.

partido e a orientação do governo

federal.

Caropreso esteve ausente

quando o projeto foi aprovado por
motivos de saúde e obteve licença
médica para o tratamento. Devido à

publicaçãodos impressosconsiderados
pejorativos, o tucanoentroucomuma

ação de indenização por danos

morais, com pedido de antecipação
de tutela para que o material fosse

recolhido.Aaçãopropostafoiacolhida

pela Justiça. Entretanto, o material
continuou sendo distribuído

encartado no Boletim Sinsep, que
resultou no ajuizamento de queixa
crime contra a presidente do

Sindicato dos Comerciários de

Jaraguá do Sul, Ana Roeder, e dos

responsáveis pela publicação.

Os panfletos com informações
contra o ex-deputadodivulgados em
2002 podem tercontribuídoparaque

Caropreso não fosse eleito, o que

legitima o poder de convencimento
desse recurso de comunicação. Este

ano, também dias antes das eleições
municipais, a coligação do tucano se
utilizou do mesmo artifício para

esclarecer aquelas acusações e para
convencer a população de que é o

candidato apropriàdo para assumir o

poderpúblico. .

A coligação "[araguápara todos",
que temDioneida Silva (PT) como
candidato a prefeito, entrou com

representaçãonaJustiça para evitar
.

que os novos panfletos fossem

distribuídos pela cidade, mas a juíza
indeferiu o pedido.

Vicente Caropreso esclarece

críticas divulgadas em panfletos
/li

JU$TI� CONDENA A CUT E A FEDEDEU�O DOS TUBALHADORlS
MUNICIPAIS DE SC POR CALÚNIA CONTRA O DR. VICENTE �i�Ex-deputado

reforça que não votou

wntra os aposentados
1m 2002

jARAGUÁ00SUL-As disputas
�ticasexigemdos candidatos, além

II criatividade e disposição,
matégias-algumasnem tanto lícitas

.Jlli1lconquistaroeleitorado. Outras
o 11m como objetivo atingir aos

�versários e tentar desbancá�los

�rante a população. Entre os

o, oociosmaiscomuns utilizadospelas
lianças, estão as representações

m mtrapolíticos e coligaçõesnaJustiça
Deitoral, apresentando denúncias,
�rincipalmente relacionadas à

�ropagandaeleitoral.
Assim como nas campanhas

eleitorais de 2002, este ano, os

rruilletos também foram um dos
recursosusados para atacar políticos
ejllitidos, na intenção de convencer

r,r
lia oeleitor sobre o candidato a assumir

aadministração pública.
Na semana passada, a coligação

o,
jaraguánorumo certo", encabeçada
IIlr Vicente Caropreso (PSDB),

ar
ilistribuiu aproximadamente cinco

milpanfletos, publicando na íntegra
odespacho deliberadopelo juizda 1ª

e Ima,MarcioRenéRocha.O impresso
mostra que a Justiça condenou a

CUI (Central Única dos

Trabalhadores) por calúnia contra

JARAGUÁ 00 SUL - A CUT
;1,

(CentralÚnicadosTrabalha-dores)
e a Fetram (Federação dos
Trabalhadores Municipais) publi

el
caram em 2002, dias antes das

)e Ieeiçõesmajoritárias, panfletos com
te denúncias contra o então deputado

federal,VicenteCaropreso (PSDB).
Ao entidades sindicais criticaram o

lXlsicionamento do parlamentar na
VOtação da flexibilização da CLT
(Consolidação dasLeisdoTrabalho),
acusando_o de votar contra os

arosentados e os trabalhadores. A

argumentação da assessoria de

Caropreso aponta que o tucano não
VOtou Contra o projeto de lei que
�terava aCLT,mas contra o regime
delire.' .

d C' d-senCIa a pauta, na amara os

DepUtados, contrariando o próprio

Esta calúnia foi utilizada para prejudicar o Dr. Vicente na última eleição.

A SENTENÇA DO JUIZ: RÉUS VÃO TER QUE PAGAR

500 SALÁRIOS MíNIMOS DE INDENIZAÇÃO.*

LEIA A SENTENÇA DO JI)IZ DA 1a• VARA CíVEL DE JARAGUÁ DO SUL:

.,
I
,

I
I
,

_jESTADO DE SANTA CATARINA

PODER JUDICIÂRIO

Às vésperas r1e U(1"I<;! eleição, é certo que a divulqação da

noticia mentirosa e a distribuição do Informativo afetou a ccmcanns de Ie-efeição 10 autor.

Nãf) é que se queira dizer que a atuação das lideranças sindicais tenha 10 Ij)"dido a

reeleição do ex-Deputado Vicenle Caropreso. até porque as campanhas potíticas têm

uma série ce variantes. Porém. é público e notér.o que muitos eleitores, sem dúvida,

oeixaram do;, c-istínar o seu voto ao aulor por conta da sua pseuda-atuação ,.� º

�<f'. Ner:hwr. eleitor, muito menos o trabalhador e o servidor público, e certo. daria

apoíorvoto a quem as requeridas rotulam de traidor da causa popular!

Por ludo isso. considerando o status social do autor

politico conhecido, de conduta írretocável, e médico conceituado - e a capacidade

econômica das requeridas - enttdades sindicais �. entendo razoável fixar-se a

indenizaçao no valor de � (qUlfllNEfllTOS) ,2_ALÁmos MmIMQS. Que não leva "á

rlqtRza'1fa 'vTtlma'hêj'frãn:imã-oseüõfei'iS�

DiANTE DE I8!§ FUNDAMENTOS:

....
'.

JULGO PROCEDENTE O pedido de INDENI7,<lç,ii,O deduzido

por VICENTe i>.UGUSTO CAROPRESO.·e. em conseqüência,
COi·IDENO as. requeridas - CENTRAL ÚNICA DOS

TRABALHADORES - CU1' e FEDERAÇÃO DOS

TRAIlALHADORES MUNICIPAIS DE SANTA Cl\fARfj'lJ.l. -

FETRAM - a pagarem ao autor. a título de Incentzaçáo por
DANOS MORP.:::S, solidariamente. o valor equivalente a!2!1º
(QUINHENTOS) SALÁRIOS MíNIMOS.

.,

� a parte requerida a pagar, também, as custas

processuais e uma verba honorária arbitrada em 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação.

Liquidação por cálculos (CPC. art. 604).

Custas lill>�.

Publiqye-se.
Reg;strewse.
�,

Jaraguãdo Sul, 28 de novembro de 2003,
I

,��:'�
* Tão logo osréus paguem os 500

salários mínimos. o Dr. Vicente
doará todo o dinheiro para
entidades beneficentes de

Jaraguá do Sul.

Panfleto apresenta as mesmas informações dos impressos recolhidos, com exceção do nome do PT

Erramos

Diferente do que foi publicado no "olho" da matéria "Coligação acusada de mandar

distribuir panfletos apócrifos'; nenhum material foi encontrado no comitê da Aliança
"Viva Jaraquá" encabeçada pelo atual vice-prefeito Moacir Bertoldi (PL).

O erro se deu em função da interpretação da informação que os panfletos foram

encontrados nos dois endereços do comitê da coligação "Jaraguá no rumo'; e não nos]
dois comitês - de Vicente Caropreso e Bertoldi.

.

:

Pedimos desculpas aos leitores pelo erro e à aliança "Viva Jaraguá" pelos possíveis

transtornos.

\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Unerj e Sesc promovem
Ação Comunitária nomunicípio

MARIA HELENA DE MORAES

�A iniciativa
envolveu vários

parceiros, entre
empresas e entidades

}ARAGUÁ DO SUL - Centenas
de pessoas dasmais variadas idades

participaram, no sábado, da Ação
Comunitária da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul),
promovida pelo Centro
Universitário e Sesc (Serviço
Social do Comércio). A iniciativa

envolveu vários parceiros, entre
empresas e entidades da região
com o objetivo de orientar as

pessoas quanto a cuidados com

animais, na prevenção de câncer
de. mama e Aids, doenças
sexualmente transmissíveis e

doenças dos ossos, além de exames
de acuidade visual e outras

atividades recreativas, como

"contação" de histórias e oficinas
de trabalhos manuais.

Os organizadores do evento

ainda não têm o número exato de

atendimentos, que será divulgado
no transcorrer desta semana, mas

estima-se que centenas de pessoas

participaram da atividade,
registrando um número expressivo
de: crianças e jovens, que

aproveitaram a oportunidade para
ouvirem histórias, participarem de

A estudante de Pedagogia, Juliane Sayur conta histórias para a pequena Bianca Lopes, de apenas três anos

sessões de pintura, cama elástica e Universidade e aproximar mais as para ir ai banheiro", afirma a

oficinas de pintura em papelão e pessoas da atividade estudantil.Ela estudante, que atendeu cerca de
dicas para a confecção de origami, assegura que a experiência foimuito 35 crianças na manhã de sábado.
técnica oriental de manipulação positiva e que ficou contente em A contadora de histórias [uliane
de papel. Outra atração foi a Feira poder ensinaras interessados a fazer Sayur, do Curso de Pedagogia,
do Troca-Troca, para alunos do objetos utilitários e decorativos, também ficou bem ocupada
Centro Universitário. como descanso de panelas e fuxico. durante toda a manhã de sábado.

Na avaliação da estudante da Já a estudante de Pedagogia Segundo ela, a atividade foi
4ª fase do Curso deModa daUnerj, Daihene Taís Cole ficou surpresa bastante agradável. "As crianças são
Cristiane Calheiro, a iniciativa é com o número de crianças que muito interativas e adoram
muito boa porque permite aos visitaram o seu estande para a histórias", assegura a futura
estudantesmostrar o que é feito na pintura facial. "Não tive tempo nem professora.

Eletrobrás prepara conversão de empréstimo compulsório em ações
BRASÍLIA - A Eletrobrás vai

converter até o fim deste no os R$
3,3 bilhões do passivo do

empréstimo compulsório, constituí
do de 1988 a 1993 com consumi

dores industriais de consumo

superior a 2.000 quilowatts/hora
(KWh) mensais, em ações.
preferenciais classe B. Com essa,

conversão, a companhia está

antecipando a quitação desse

ernpréstimo, que vence entre 2008
e 2014. Com isso, a empresa vai

reduzir sua divisa financeira,
atualmente em torno de R$ 12
bilhões e dará mais um passo em

direção ao nível 1 de governança
corporativa doNovoMercado, da

Bolsa de Valores de São Paulo. O
Novo Mercado é o segmento da

Bovespa destinado a empresas com

práticas diferenciadas de.'

governança corporativa, Na

prática, suas regras são mais rígidas
do que determina a legislação
vigente.

A conversão já foi aprovada
pela nova diretoria da Eletrobrás e

pelo conselho de administração da

empresa. O empréstimo compul
sório foi cobrado com a finalidade
de expandir o sistema elétrico no

país. Além de entrar no nível I de

governança corporativa do Novo
Mercado, a Eletrobrás trabalha

para, ainda no início de 2005, listar

suas ações na Bolsa de Nova

Iorque. Para isso, a empresa está
em processo para obtenção de

registro na Securities and
Exchange Comission (Comissão
deValores Mobiliários dos Estados
Unidos) e começou a se adequar
às normas contábeis americanas.

Outro passo no sentido de
negociar os papéis da Eletrobrás
emNova Iorque será a adaptação
às exigências da lei Sarbanes
Oxley (promulgada em 2002 para
regulamentar o mercado de

capitais nos Estados Unidos). O
objetivo é valorizar ainda mais os

papéis da companhia, principal
mente nomercado internacional.

INFORME CP
� CRESCIMENTO

Produtoseserviçospara pequenosanimais
Os últimos dados divulgados pela Anfal (Associação
Nacional dos Fabricantes de Alimentos para Animais de

Estimação), em setembro de 2004, prevêem para 2004
a produção de 1,37 milhão de toneladas de alimentos

para animais de estimação, gerando um faturamento
de US$ 1,3 bilhões de dólares - crescimento de cerca

de 6% em relação ao ano passado. A exportação desse
mesmo produto também bateu recorde: em 2003
foram enviadas para o mercado exterior 23 mil

, toneladas de ração e a previsão para até o final de 2004
é que esse número ultrapasse 34 mil toneladas.
Considerado o segundo país do mundo com maior

população de animais de estimação, ainda conforme
dados da Anfal, o Brasil tem cerca de 27 milhões de
cães e 11 milhões de gatos, 30 mil veterinários e oito

mil pet shops espalhados pelo país.

� BALANÇO
Pirataria deSoftware em 2004
A Abes (Associação Brasileira das Empresas de

Software) e a Business Software Alliance
realizaram balanço da campanha antipirataria,
com números relativos à pirataria de software
no Brasil em 2004. Com 72 milhões de

habitantes, a região Sudeste foi a que tevemaior
perda de faturamento em comparação às outras

regiões do Brasil. O Estado de São Paulo perdeu
US$ 174,8 milhões com a pirataria de software.
O Sul do País, com 25 milhões de habitantes,
está em segundo lugar na perda de faturamento

por região. O Estado do Rio Grande do Sul lidera,
com uma perda de US$ 40,1 milhões. Paraná
vem em seguida, deixan-do de faturar US$ 31,1
milhões e por fim, Santa Catari-na que perdeu
US$ 20,0 milhões devido à pirataria.

..1

Em quem você vai votar para
prefeito de Jaraguá do Sul?

p o/�

FATOS

• Hoje, a Eletrobrás tem

mais de 100 mil acionistas
no Brasil e no exterior, com
ações negociadas em

Madri e nos Estados
Unidos.

• Das ações ordinárias da

companhia (com direito a

voto), que respondem por
84,25% do total, 58,4% s�o
da União, mas 16,2% estão
nas mãos de não
residentes no país.

TERÇA-FEIRA, 28 de setembro de 2004

Greve dos bancários na região
prejudicadapor liminar da justiÇa

I

Odilon Fernandes afirma que a greve continua por tempo indeterminado
}ARAGUÁ DO SUL - Apenas a aumento às custas do trabalho 'I!

agência central da Caixa alheio". O Besc também não
Econômica Federal permanece em aderiu ao movimento. A direção

j

greve. A intenção do movimento do banco enviou comunicado à
grevista era conseguir a adesão dos imprensa informando que não

I

colegas da rede privada e também houve adesão.
dos funcionários do Banco do
Brasil e do Besc, mas, por enquanto,
a paralisação atinge apenas os

funcionários da Caixa. O diretor
sindical na região, Odilon

Fernandes, afirmá que a não

participação dos bancos privados é

devido a liminar de "interdito

probitório", concedida pela Justiça,
na sexta-feira da semana passada,
que proíbemanifestações em frente
aos bancos.

Já a adesão dos funcionários do
Banco do Brasil foi rejeitada em

assembléia realizada também na

sexta-feira. Na avaliação de

Fernandes, faltou solidariedade dos
colegas, "que preferiram ganhar

PARA VEREADOR

Pedro GarciaI Trabalho e Credibilidade

.. ,

Megasena
concurso:601
10-19-22

29-30-37

concurso: 1355
04 - 13 - 30

32 - 55

concurso: 455
24 - 26 - 38 - 42 - 48 - 49 - 51

52 - 54 - 60 62 - 63 - 66 - 74
82 - 85 - 86 - 87 - 92 - 99

Loteria Federal�
concurso: 03870
1 ° Premio: 18.216

2° Premio: 47.997

3° Premio: 27.154
4° Premio: 38.363
5° Premio: 21.241

Pesquisa realizada �elo
Instituto Somlha

Registro n0445 (04109/04)
Justiça Eleitoral
Zona Eleitoral17

comareade
Jaraguá do Sul

Contratante: Ademir Izidora _ Coordenador de
campanha da Coligação Jaraguá no Rumo Certo

Pesquisa realízoda nos dias 29, 30 a 31 de agosto d�:
Tolal de enl:�::����:1���;:��::::;:;' 6.·,1�

Prefeito

Dr.Vicente
Vice. Valdir Bordtn

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,ja5sarandubinha detém 50% do

tencial agrícola do município

festa da Banana
foi realizada em Massarandubinha

MASSARANDUBA
- A Asso- O presidente da Associação,

�aodos produtores de Banana
Gelásio Spézia, ressalta ainda que

I)lassaranduba quer mostrar a localidade de Massa-

10 município não é forte randubinha detém 50% da

;nasnaprodução de arroz. No produção agrícola de Mas-

,I de semana, a Aprobam saranduba, estando em primeiro

"moveu a 1 ª Festa da Banana; lugar o arroz, seguido da banana

illizada na Igreja Nossa edofrango. "A festa foi realizada

rn�ora daGlória, na localidade
em Mssarandubinha justamente

1\lassarandubinha, distante por ser um local essencialmente

Il(a de 20 quilômetros do agrícola", enfatiza Spézia. De

miro da cidade. Apre- acordo com ele, a banana

adamente 2 mil pessoas representa mais da metade da

economia do município,
perdendo apenas para o arroz,

que deve representar cerca de

80% da arrecadação.

la associativismo.
Ainda de acordo com Spézia,

De acordo com o secretário Massaranduba conta com cerca

de 230 produtores, que contam
-corn o apoio técnico da Epagrí,
que -rem incentivado os

pequenos produtores a

investirem na agregação de valor,
ou seja, criarem sub-produtos,
como a massa da banana e o

artesanato feito com fibra da

,mpareceram ao evento,

r:lizado com o objetivo de

!ilrar a potencialidade
acala do município e incen-

Associação, Laudelino Deretti,
Ifmana é a segunda economia

,Massaranduba, com uma

'IúGução anual de aproxima
lI1Iente 70 toneladas, gerando
li;asna ordem de R$ 15 milhões

isno, São 1.714 hectares que

oouzem nada menos que 2,7
liIhóes de pés de banana. bananeira.

GERAL

COMEMORAÇÕES
I

i I

Schroeder comemora 40 anos

de emancipação administrativa
CAROLINA TOMASELLI

.... Um bolo de 40

metros foi uma das

atraçõesdas
festividades

SCHOREDER - Um bolo de 40
metros foi servido no sábado ao

público que compareceu à festa

comemorativa aos 40 anos de

emancipação política-ad
ministrativa do município. O

prefeito Osvaldo] urk estima

que aproximadamente 20 mil

pessoas tenham prestigiado o

evento, que começou no dia 11

e encerrou no domingo com

uma série de atrações esportivas,
culturais e de lazer, que

culminaram com show piro
técnico no Estádio Municipal
Cláudio Tomaselli.

A realização da 1 ª Feira

Agroindustrial foi um das

novidades desta edição da
Schoederfest. De acordo com o

prefeito Osvalo ]urk, a intenção
foi mostrar ao cidadão de
Schroeder as potencialidades
econômicas do município e a

diversificação das empresas.

"Schroeder está ampliando a

área industrial, especialmente
no que diz respeito ao segmento

da eletrônica", exemplifica jurk,
que cita o fato de existirem

muitos empresários que

exportam, como a Gramayer, por
exemplo, que produz
equipamentos eletrônicos.

Rodrigo Ortiz, do setor de

vendas da Gramayer ressalta

que a empresa coloca .seus

produtos no mercado nacional,

"

-
..

Administração pública de Schroeder comemorou com bolo os 40 anos do municipio

Mercosul e países da Europa,
como Dinamarca, Alemanha e

Bélgica. Durante a 1 ª Feira

Agroindustrial, a empresa

mostrou o primeiro regulador de
tensão, produzido em 1986 e o

produzido em 2004, que é

exportado.
Outro bom exemplo do

crescimento industrial de

Schroeder é o trabalho que vem

sendo realizado pela Selamix, de
propriedade do empresário
Sérgio Pasquali. Segundo ele, a

empresa tem apenas um ano de

existência e em breve deve

exportar para os países do

Mercosul. A Selamix produz
1 a Feira Agroindustrial mostrou o potencial econômico de Schroeder

' ,',

<\1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RendadaFestadoCascudo será revertidaparaBombeirosVohmtários"
GUARAMIRIM -' Toda a renda

da 4ª Festa do Cascudo,
realizada no último final de

semana no Restaurante Represa,
será revertida para o Corpo de

Bombeiros Voluntários de

Guaramirim. A Festa do

Cascudo é uma promoção do

Rotary Clube em parceira com a

Prefeitura. O presidente do

Rotary, Rildo Albuquerque,
ressalta que o objetivo do Rotary
é justamente incentivar o

espírito de solidariedade e, aos

poucos, resgatar a criação de

cascudos no município, que já
foi expressiva em Guaramirim.

De acordo com o presidente
da Comissão de Eventos do

Ro tarv, Ângelo da Silva, a

estimativa de público é de cerca

impermeabilizantes.

de 7 mil pessoas. Para a realização'>: ,

da festa, foram cornprad as vc.

quatro toneladas de cascudo.:.:
adquiridas no Rio Grande do Sul,"; .

porque aqui na região não existe _

cascudo em quant idad e.».
suficiente. "Antigamente, todos.ir

p�scavam caséudo no Ita-.'.

pocuzinho. Atualmente existe: -.

criação em viveiros, mas não é o -

suficiente para a realização de

uma festa", argumenta o

presidente da Comissão de

Eventos do Rotary.
Ainda segundo Ângelo da-,

Silva, na primeira edição da Festa -",

do Cascudo foram comercializados.;
1.200 pratos e um público de 2 mil.>
pessoas. Ano passado 2 mil pratos ::

foram vendidos e o público foi de.
3.800 pessoas.Quatro toneladas de cascudo foram consumidas na festa

Dia: 28 de SETEMBRO
II Única Apresentação!

/I

. Horário: 20 horas
Local:Grande Teatro SCAR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Baile de confraternização
celebra Dia Nacional do Idoso

CAROLINA TOMASELLI

.;:.� Evento reuniu

:'=��ois mil idosos
:
no Centro de

, -Convivência

,_,.�.�
,

JARAGUÁ 00 SUL - o baile de

_confraternização reuniu aproximada
;...' ;;ll1ente doismil senhores e senhorasna
;/::tarde de ontem, no Centro de
: 'Çonvivência da Terceira Idade, em
: �iomemoração ao Dia Nacional do
,�

idoso.OcerimoniaI tambémmarcou

o encerramento do 5° [iti (jogos
lntegrativos da Terceira Idade), com
desfile dos atletas campeões e entrega
de medalhas aos coordenadores dos

> grupos de idosos. .

>
Mais de 850 atletas participaram

",

�do [iti, que iniciou no dia 22 de abril,
nasmodalidades de bocha, bolão, ca-

':, "nastra, dominó, general, doppelkopf, Coral da Terceira Idade, oficina de em 30 grupos de terceira idade. No
';-'irucoetiro.ParaÁlvaroEichinger,do artes e cozinha experimental. ''A próximo mês, eles participam das
.-

'
. ClubeJoséMarangoni, naVilaNova, proposta é levar um espaço de lazer, festividades da Schützenfest, com

""'0 que mais o motiva a participar do cultura e um atendimento presença garantida no desfile festivo.
-<Centrosãoosjogos,ondecohquistou diferencíado.atravésdaprevençãoem ''Antes, se a queixa·era que não
t', á5'colocaçãonobolãoeavitóriana saúde", explica a idealizadora do tinhamatividades,hoje,comoCentro"

'bocha, junto comsua esposaCecília. Centro deConvivência, implantado de Convivência, eles estão
'1\gente também crianovos amigos", em 1999,TâniaNunes.Nesse sentido, reclamando por falta de tempo", diz,

-

conta o aposentado. "Gostobastante, conta com os projetos Ação acrescentando que o site
principalmente quando junta todo Fisioterápica, Apoio às Ações www.jaraguadosul.com.br/
mundo. É muito bom", completa Fisioterápicas eCuidadores de Idosos, prefeitura/convivencia também foi
Cecília. este levando informações para famílias .. lançado ontem.

;�::: Além das atividades esportivas, o com idosos enfermos. CONSELHO-A presidente do
�.::::eentrodeConvivênciaoferece, ainda, Atualmente, o centro conta com ConselhoMunicipal dos Direitos do�::j;mástica, danças de salão, Banda e 2,5mil idosos cadastrados, distribuídos Idoso, Maria Tereza Nora, também
��,��---------------------------------------------------------------------------�:� .

�--===-�-----=��--=-------�-=�r--------------------------------------.

Idosos de 30 grupos de terceira idade lotaram o Centro de Convivência na tarde de ontem

participou das comemorações doDia
Nacional do Idoso. Declara que o

conselho vem conscientizando a

comunidade sobre a importância do
atendimento ao idoso, especialmente
sobre os direitos e deveres, mas ainda
hámuito o que progredir. "Existe um
desconhecimento grande em relação
ao estatuto. Queremos que a

população o conheça, para que não
seja preciso exigir os direitos do idoso,
mas que essa cobrança seja
automática", declara.

Maria Tereza informa que uma

dasmetas do conselho é dar condições
para que se conheça a realidade de

lCXJOlodapopulação idosadomunicípio,
onde vivemaproximadamente 8,5mil
senhores e senhoras, a fim de exercer

políticas públicas paramelhor atendê
los. "Não devemos pensar só no dia,
quando as atenções estão voltadas a

eles, mas os cuidados devem ser

diários", ressalta.

!

Você também pode tirar
estes projetos do papel.
Vamos juntos combater
a sonegação.

, '

o ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços - vem incluído no preço dos produtos e serviços
que você compra, E com ele, o Governo pode investir em
saneamento básico, educação, segurança -e tantos outros

benefícios que nada mais são do' Que um direito do

contribuinte. Mas para garantir o dinheiro do ICMS,
o Governo só tem uni instrumento de fiscalização: a nota

fiscal. Peça sempre a nota ou o cupom fiscal. é seu direito,

Faça seu papel. peça nota fiscal.

(,(11:'''11(1 dft fiHlldo

SANTA CATARINA

).1

� WEG

ga Ação Comunitária ,
A 9" Ação Comunitária WEG, realizada no ida 18, no Par
Municipal de Eventos, contabilizou um total de 23�U! �

atendimentos, 22% a mais do que em 2003, quando fo'rai� III
realizados 19.736 atendimentos. Na soma de todas as A'� �

Comunitárias, o número de atendimentos ultrapassou 100Çoe! �. Ilill uForam 113.749 atendimentos em 9 anos de trabalho voluntá'
.

I.

d íd d
_. no. IOs serviços e sau e e ocumentaçao mais uma vez estive

entre os mais procurados. Foram feitas 525 carteiras de identid��� \:129 carteiras de trabalho, 586 cortes de cabelo, e 3.780 exalli
'

diversos. Além dos 600 voluntários, o evento contou carnes Iparticipação de 60 entidades públicas e privadas.
a

.A ação comunitária faz parte do compromisso social da empre Ique se preocupa com o resgate da cidadania na cidade onde ;a:
fundada. É realizada sempre no mês de setembro como forma dOI
comemorar o aniversário da WEG com toda a comunidade de
Jaraguá do Sul e região.

e

j
(

� PRORROGAÇÃO .

Inscrições para pós-graduação I:
A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) prorrogou até ° I
dia 15 de outubro as inscrições para o curso de pós-graduaçãoern
Marketing, para graduados em-administração, marketing,
comunicação social, ciências contábeis, engenharias, empresários
e interessados em adquirir conhecimentos na área. O curso inicia
no dia 23 de outubro e tem duração de 16 meses, com aulas nas
sextas-feiras à noite e aos sábados durante todo dia, no campus da
Unerj. Segundo a coordenadora do curso, professora Monika Huskes
a especialização tem o objetivo de formar profissionai;
especializados na área, com visão dos micro e macro ambientese
das tendências do mercado consumidor, preparando-os para a

atuação em planejamento e gestão das estratégias e atividades na
área mercadológica. Em outubro, também inicia na Unerj o curso
de pós-graduação em gestão de projetos e obras de
edificações.Mais informações sobre os cursos através do telefone
275-8233 ou pelo e-mail: pos@unerj.br.

� METALMECÂNICA
Seminário discute soldagem
Jaraguá do Sul - Para marcar o 10° aniversário do Núcleo de
Metalmecânica da Acijs-Apevi e o Dia do Soldador, será
realizado no dia 30, das 19 às 21 horas, o 2° Seminário de
Processos e Tecnologias de Soldagem. O evento acontece no

auditório do Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul),
Destinado a empresários, engenheiros, líderes, profissionais •

da área de auto-mecânica e metal-mecânica, estudantes e

demais interessados, o seminário pretende disseminar

informações sobre os principais processos de soldagem Migl
Mag. O palestrante será o assistente técnico da Belgo Bekaert
Arames S.A., Jeremias Antonio da Silva. O investimento para
associados da Acijs e Ápevi é de R$ 5,00. Para os demais
interessados o valor é R$ 10,00. Paralelamente a este evento,
será entregue a premiação do 1 ° Concurso de Escultores
Soldadores, entre colaboradores das empresas nucleadas
lnfo rrn açõ e s pelo telefone 275-7012 ou pelo e-mail:

nucleos@acijs.com.br .

� ACIJS

Palestra sobre reciclagem de resíduos
A reciclagem de resíduos da construção civil, o sistema para gestão
sustentável destes resíduos, a resolução 307 do Conama (Conselho
Nacional do Meio Ambiente) e a situação atual no País. Estes são

alguns dos assuntos que a bióloga, mest'ra em saúde e meio

ambiente e diretora da Construtora Camilotti, de Joinville, Fernanda
Camilotti, expõe no dia 13 de outubro, às 18h30, no auditório do

Centro Politécnico Geraldo Werninghaus, localizado na rua dos

Imigrantes, nO 500, Vila Rau, próximo a Unerj (Centro Universitário
de Jarag�á do Sul).
Organizada pelo Núcleo da Construção Civil, a palestra "Resíduos
da construção - soluções sustentáveis para um grave problema
urbano" é destinada aos profissionais da construção civil em geral,
Interessados em participar devem confirmar presença até o dia 8

de outubro, com o consultor Vilson, pelo telefone 275-7026 ou e'

mail: vilson@acijs.com.br .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GERAL/ESPORTE
TERÇA-FEIRA, 28 de setembro de 2004

cP RONDA
ATROPELAMENTO I

�arrofoge sem prestar socorro,
adrugada de sábado, na rua José Theodoro Ribeiro, Bairro

1 �a �a Figueira, um carro atropelou os menores M.L.R., 15 anos, e

11 III�; 17 e fugiu sem prestar socorro. Segundo a testemunha J.R.S.,
I� [�' "no�, o carro envolvido era um Uno, placa MAL-7092, de Jaraguá
el lóaSul, que vinha em alta velocidade e se perdeu próximo a uma

iii 110 bada eletrônica, atropelando os dois menores que estavam

��costamento. Eles foram encaminhados para o Pronto Socorro

[�O Hospital São José com escoriações e suspeita de fraturas.

IUO
ATROPELAMENTO II

I�arro se perde e atropela pedestre
� tarde de domingo, o Corsa, placa MAG-8050 de Jaraguá do Sul,

lopelou o menor D.F., sete anos, na Rua João Carlos Stein, Bairro
, . .

d�e I raguá Esquerdo. Após atropelar o menor, a rnotortsta am a

a .

d
.

O
'e �ocou-se com um Megane, que estava estaciona o na via.

j
c

norfoi conduzido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários para o
me .

�ospital São José, com fratura no braço e na perna. A conduto�a
IdOCorsa (o n�me nã� foi infor��do� foi enca�.in�ada à Deleqacia

Ide polícia
Civil por nao ter habilltação para dirigir.

Colégio Marista no Festival

de Dança

AW edição do Jaraguá em Dança, que aconteceu entre os dias

lle27 de setembro, contou com a participação de vários grupos

aedança do ColégioMarista São Luís. Foram apresentadas 12

coreografias: FONTE DEVIDA, DANCE-ME,INOVADORAS DO FREE,

GLÓRIA IN EXCELSIS DEO, MINHA FORTALEZA, BRINCADEIRA DE

e (RIANÇA, CONNECTION, VIDA, PSIU SILÊNCIO, QUE BOM, SOU

(RIANÇA,GATINHAS E CURTINDO O FREESTYLE, todas coordenadas

�ela prof Lígia Rocha, auxiliada por Nara Lombardi.
�ototal foram mais de 120 alunas envolvidas, que demonstraram

muito empenho e dedicação nas apresentações. Os figurinos foram

criados porMarcio Palocci.

Neste ano os grupos ainda se apresentarão durante a VIII Feira
e (ientífico-cultural do Colégio Marista São Luís, que acontece entre

osdias 30 de setembro e 02 de outubro.

Academias
Corpo &Mente

Paraficar de bem com a vida!
• BODYBALANCE

• BODY COMBAT

.BODYJAM

.BODYPUMP

• GINÁSTICA LOCALIZADA

• MUSCULAÇÃO
• NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL

.POWERPOOL
• HIDROGINÁSTICA

Para vereadora - PP

Profa. Natália

LIDERANÇA

Juventus vence o Concórdia e

lidera a série B1 do Estadual
JULlMAR PIVATTO

... Vitória de 2xl deu
ao tricolor a vantagem
de disputar as finais
no João Marcatto

}ÁRAGUÁ DO SUL - A vitória de

2x1 sobre o Concórdia, no último

domingo no Estádio JoãoMarcatto
deixou o Juventus com a melhor

campanha da série B 1 do

Campeonato Catarinense. Mesmo

saindo atrás no placar, o tricolor foi
buscar a vitória e alcançou a marca

de 23 partidas sem perder. Agora o
time vai buscar o título do returno

para garantir a vaga na série A2 em

2005.
O time do Oeste começou

melhor na partida e marcou aos 20

minutos do primeiro tempo com

Machado. Aos 34, em cobrança de
pênalti,Giovani Fleck empatou para
o Moleque Travesso. No segundo
tempo, oJuventusvoltoubuscando a
vitória a todo custo, mas aos oito

minutos, ovolanteKulmanndominou

abolacomobraço dentro da áreae o
juiz deu o pênalti. Na cobrança de

Reinaldo, quembrilhou foi o goleiro

FOTOS, aSAR JUNKES

I
, I

Giovani Fleck (10) fez o primeiro gol do tricolor em cobrança de pênalti, aos 34 minutos de jogo

Adilson, que fez uma bonita defesa.

Os jogadores do tricolor
continuarambuscandoogol, que saiu
aos 13 minutos, dos pés do atacante
Marcelo França.' O Juventus
conseguiu segurar o placar até o fim
do jogo e garantiuo primeiro lugar do
returno e também a melhor

campanha da competição, com 43

pontos, dois amais que oBrusque.O
adversário dos jaraguaenses será o

Carlos Renaux e a primeira partida
seránodia6 deoutubro, emBrusque.

Além de Juventus e Carlos

Renaux, os outros jogos das quartas
de-final serão entre Fraiburgo x

Concórdia, Brusque xCamboriuense
e InternacionalxFigueirenseB.Sitão
garantidos nas semifinais da

competição o Juventus, como

campeão do turno, além de Brusque
eConcórdia, pelos critérios técnicos.
O outro classificado será o campeão
doretumo.

Caxias vence mais uma e segue líder da Primeira Divisão
}ARAGUÁ00 SUL - A equipe do

Caxias venceu, em casa, o Vitória

por 5x4 e continua na liderança do
Campeonato Amador da Primeira
Divisão, agora com 14 pontos. A

segunda colocação está com o

Flamengo, que venceu o Tupy, em
Schroeder, por 3x2 e alcançou os 12

pontos. Na terceira colocação, com
dez pontos, está o Cruz de Malta,
que aplicou uma goleada de 7x 1 em

cima do Botafogo.
OCaxias saiu na frente aos cinco

minutos de jogo comHenri. Aos 15,
Cleiton ampliou e aos 17 Fabínho

fez o terceiro. O primeiro gol do
Vitória veio com Dionei, aos 34 e

Alaor fez o segundo aos 45. No

segundo tempo,Fabinho fazmais um
paraoCaxias aos 22.Alaordesconta
aos 25 e, umminuto depois,Vaninho
fez o quinto do Caxias. O Vitória

tentou buscar o empate, mas só

Profa.Nátália é formada e Pós Graduada em Educação Flsica.

lecionou em várias escolas como professora de educação de

Educação Flsica e técnica de voleibol de 1978 a 1989.

Principais atividades profissionais:
Diretora eleita do Colégio Holanda Marcelino Gonçalves
(1990/1993)
Diretora de Eventos da Fundação Municipal de Esportes
(199411996)
Diretora do Colégio Estadual Alberto Bauer{1998J
Diretora do Centro de Jovens e Adultos(19991200)
Superintendente de Assuntos Sociais/ Coordenadora do
Centro de Convivência da 3' idade (2001/2004)
Atuação efetiva na implantação do Conselho Municipal dos
Direitos dos Idosos de Jaraguá do Sul
Voluntária nas ligas Norte Catarinense de Voleibol e Futsal
Diretora de Esportes ARSEPUM

Principais propostas:
Intensificar projetos para 3'. idade e clube de mães;fiscalízar o

cumprimento do Estatuto do Idoso; propor parceriaspara
atendimento específico ao idoso na área da-saúde;ampliaçào
de cursos para clube de mães (complementação da. renda

familiar); dar atenção especial a projetos nas áreas da
assistência social, educação,cultura,esporte e lazer; incentivar
capacitação continuada aos funcionários públicos munidJ'láís
garantindo melhor atendimento ao público;propor parceria
entre secretaria municipal dos pro.fissionais da educação e dar
atenção especial para a ampliaçãO de vagas na educação
infantil.

Trabalho com criatividade!

Coligação Jaraguá no rumo certo PSDB I PFL I PP / Pv

Flamengo vence o Tupy em Schroeder e assume a vice-liderança
descontou aos 46 com Gomes,
deixando o placar em 5x4.

Jogando em Schroede� o

Flamengo saiu atrás elo placar
contra o Tupy, quando Fernando

fez 1xO aos dez do primeiro tempo.
O empate veio comAdilson aos 21

e a virada com Mino, aos 36. No

segundo tempo, Clenilson empatou
aos 12, mas, aos 25, Nilton
decretou a vitória para o Flamengo
por3x2.

Mesmo jogando fora de casa, o

Cruz de Malta não encontrou

dificuldades para vencer o

Botafogo e aplicou 7xl. Os gols do
time forammarcados porMachado

(2), Quati (2), Leandro, Leonine
Vicente. Fábio Maika descontou

para o Botafogo.
ASPIRANTES

em terceiro com oito pontos,
mesmo número que o Flamengo,
que empatou em OxO com o TI.jpy.
Botafogo e Cruz de Malta ficaram
no 1x1, com dois gols de pênalti,
convertidos por Sapo (Botafogo) e
Valdecir (Cruz deMalta).Na

categoria Aspirantes, a liderança
é .lo Vitória, com 19 pontos. A

equipe venceu o Caxias por 2xO

com gols deGeovani eMaicon. Em
segundo está o João Pessoa, que
folgou na rodada e tem 14 pontos.
Mesmo com a derrota oCaxias está

Amigos da
Informação

371 6524 371 2322
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ESPORTES
TíTULO

Malwee vence o Carlos Barbosa
e conquista a Sul-Americana

JULlMAR PIVATTO

..Campeões
desfllaram em carro
aberto pelas ruas de

Jaraguá do Sul'

JARAGUÁ DO SUL - Depois da

frustração da precoce eliminação da
Liga Nacional, a Malwee voltou da

Argentina como titulo daCopaSul
Americana, ao vencer, no domingo,
oCarlos Barbosa pelo placar de 4x2 .

.os gols da Malwee forammarcados
por Fio, Márcio, Pica Pau e Valdin.
'Carlinhos fez os dois gols da equipe
gaúcha. Como na conquista do

bicampeonato da Taça Brasil, em
fevereiro, a equipe foi recepcionada
-com festa, com direito a desfile em

carro aberto pelas ruas domunicípio.
Mesmo sem Falcão, expulso na

semifinal, a equipe de Jaraguá do Sul
conseguiu vencer o atual campeão
sul-americano. Foi a primeira
participação internacional da
Malwee ç já conseguiu o título. Agora
a equipe vai enfrentar o Kansas do
Peru, para decidir quem irá

representaraAméricadoSulnaCopa
Intercontinental, onde encontra o

campeão europeu. A organização
aindanão decidiu a data do jogo, que

:FALCÃO

Equipe desfilou em carro aberto pelas ruas de Jaraguá do Sul exibindo seu primeiro troféu internacional

será realizado em Lima (Peru). comentou.
.

fui me defender de uma entrada
O técnico Marcos Moraes disse Já o ala Falcão acha que a violentadoadversárioe,emnenhum

que o título iniciou a caminhada expulsão na semifinal foi injusta, mas momento, tive a intenção de
internacional da Malwee. "Na Liga creditou a um momento infeliz do machucá-lo", argumentou o atleta,
Nacional, as equipes sãomuito iguais, árbitro argentino. "Depois do jogo, ele que conquistou o título de melhor
e a nossa eliminação não tira obrilho foi punido pela federação jogador do torneio.AMalwee agora
dessa conquista. Conseguimos o título internacional, com uma suspensão. se concentra para o Estadual e para
emcima do atual campeãomundial", Nomomento da expulsão, eu apenas os Jogos Abertos de SantaCatarina.

Mesmo não jogando a final, o ala
considerou o jogo como um dos
melhores momentos da carreira.
"Vibrei a cada defesa do Franklin,
a cada boa jogada da equipe e a

garra demonstrada em

quadra foi importante para
a vitória': comemorou o

craque, agradecendo a

.�, torcida jaraguaense e o

apoio que a equipe vem

tendo em todas as competições. Sobre a

.expulsão na semifinal, Falcão acha que não foi

perseguição, apenas um momento infeliz do
árbitro. "Agora vamos buscar o título no Peru para
depois pensarmos na conquista do mundial.
Sabemos que temos condições de buscá-lo e

trazer mais um título para Jaraquá do Sul':

LECO
Uma das revelações da equipe
no ano, o jogador disse q�e

agora a equipe começa uma

nova fase, depois da primeira
çonquista internacional. "Só falta

conquistarmos a Liga Nacional.
Esse foi o melhor resultado
da equipe e me orgulho

de poder participar e
mostrar o meu futebol

para o mundo':
comemorou o atleta de apenas 20 anos.

Perguntado sobre a possibilidade de convocação
para a seleção brasileira, num futuro próximo, Leco

disse que isso é conseqüência do trabalho. "Não
estou me preocupando com isso. Procuro fazer

melhor o que mais gosto e, com o dia-a-dia, com
os resultados que ainda podem aparecer podem

me dar essa oportunidade':

XANDE

TERÇA-FEIRA, 28 de setembro de 2004

Jogadores mostram superação
e vencem o campeão mundial

JARAGUÁ DO SUL - Num jogo
equilibrado, característico de todas as
disputas entre Malwee e Carlos

Barbosa, a equipe jaraguaense se

superou, vencendo por 4x2. Mesmo
sem o ala Falcão, expulso na semifinal
contra oCerro Portefí.o do Paraguai,
os jogadores mostraram um espírito
de grupo e conquistaram o troféu .

Segundo o site oficial do Carlos
Barbosa, boa parte dos créditos da
vitória daMalwee foido árbitroPablo
Zechillo, da Argentina. A equipe
gaúcha reclamou um pênalti em
cimadeBruno e a expulsão dogoleiro
Lavoisier, aos cincominutos de jogo,
numa falta que originou o primeiro
gol daMalwee, na cobrança de Fio.

A partir de então, o time de

Jaraguá do Sul parte para c'
d·· �eomma o Jogo, marca d

d
n o osegun o aos 12 minutos coIUMárcio. O Carlos Barbosa

. reage e
quem entra em cena é o I.'

klí gOeltoFran in, com boas defes
, h '.

as, Os
gauc os consegurram fazer o Igo a�16, com Carlinhos fecha d' n o oplacar da primeira etapa. ,

Aetapacomplementarfoim'
disputada e, aos 30 segundos de .lUto

linh Jogo,Car osmarcou o segundogold Iid ee
na parti a, empatando em 2)(2, AMalwee vai para cima e marca. ". o
terceiro aos oitommutos Com Pica.
Pau. Menos de um minuto depo'
Valdinmarca o quarto gol, fechan�
o placar e dando o título para a
Malwee.

.

Falcão mostra a placa que ganhou como melhor jogador do torneio

�...
O jogador foi um dos primeiros a

chegar em Jaraguá do Sul e

participou de toda a evolução da

equipe, "Começamos para
disputarmos os campeonatos
estaduais. Fomos crescendo
e quando chegamos na Liga
Nacional ainda não tínhamos
um time competitivo. Com a

chegada do (Fernando)
Ferreti e de mais alguns jogadores, começamos a

nos destacar no cenário nacional. Agora só falta o

título da Liga, CJ.I;Ie queremos conquistar no ano que
vem' informou o jogador, que se considera um dos
mais emocionados com a conquista."O adversário
até nos menosprezou por não termos o Falcão. Mas
um jogador pode decidir um jogo e quem decide
um campeonato é o conjunto':

CHICO
Voltando de uma lesão e agora como

novo capitão da equipe, após a saída
de James, o fixo se orgulha de

receber o troféu como o

representante da equipe. "Muita
coisa passou pela minha cabeça

no momento da entrega da

taça. O apoio da família, da
torcida, da diretoria e da
comissão técnica. É uma _

sensação única': lembrou. A exemplo de Xande,
Chico foi um dos primeiros jogadores a chegar em

Jaraguá do Sul e também participou de toda a

evolução da equipe. "Sempre entramos com o

objetivo de conquistar os títulos que disputamos. A
união e a garra da equipe foram fatores primordiais
nessa conquista e agora vamos buscar o título geral

das Américas, em cima do Kansas, do Peru"
comentou.

FRANKLIN
O goleiro da seleção brasileira também foi um dos

destaques da copa, principalmente com grandes
defesas. "Toda a preparação que tivemos obteve
resultado. E minha família sempre esteve ao meu

lado" comentou. Sobre a disputa com o time

peruano, Franklin disse que é preciso ter respeito
com o adversário, mas disse que a Malwee tem

boas chances de conquistar o título/Nos
consideramos mais preparados que os

adversários, já que possuímos uma estrutura

melhor do que o nosso adversário':

,

lfrl�lATHLON
,���uu � HUVU�

:I � 4) 4
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Associação dos Comerciantes
de Materiais de Construção de

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

�,CASA EM PRIMEIRO LUGAR
Dicas e cuidados com o lar para tornar seu dia-a-dia mais prático
�,

'. 1M! � ,si '%, y,
� "

I ,<";: {. '

•

ua 1
•

aixo'reco
�

A Barra Materiais de Construção e Eletrodomésticos, de

propriedade de Oldemar Bonatti, está situada na Rua: Feliciano

Bortolini, 1110 na Barra Do Rio Cerro.
E estamos oferecendo também aos clientes uma ampla linha de

materiais de construções do inicío da sua obra até a linha de

acabamento, ajudando você a realizar seu sonho da sua casa própria.
Nós da Barra Materiais de Construção oferecemos aos nossos

clientes um serviço completo com entrega Rápida, atendimento.
personalizado, com um horário mais amplo para lhe atender, de
Segunda a Sexta dás 7:30 às 19:00 Hrs sem fechar para o almoço e

aos Sábados das 7 :30 às 12:00 Hrs.

A Barra Materiais de Construção mantem convênios para

.

facilitar sua forma de pagamento com:

Casa nota 10
ALgumas dicas para se evitar
acidentes domésticos:
1- Q corrimão deve ter altura de
8Dcm
2 Instale pisos antiderrapantes em
áreas molhadas, como banheiro e

cozinha.
3- Faixas antiderrapantes nos

degraus, na banheira e até no boxe
do chuveiro reduzem os

escorregões.
4- Prefira portas de vidro de
material temperado, que não
quebram fàcilmente. Para evitar

trombadas, adote os jateados ou

os coloridos.
'

5- Sofás com braços largos
favorecem os movimentos de
levantar e sentar

Banco Do Brasil BARRA FIGUEIRA IlJMIJ�A.6t MicarBanco Do Bradesco MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
MATERIAIS DE CONSTRUçAo ",RIAIS" eo.,ra'fÀo

Caixa Econômica Federal
MAT. DE CONSTRUÇÃO

Construcard 11-216-2000 t-31O-4508 Fone/Fax

Losango
310-4997 371-4139

Master Card Bua Feliciano Bonollnl1111). B. do Rio Cerro Rua José Theodoro Ribeiro. 2193 - SI 02 Rua Robano llemann. 491- Czemlewlcl

Visa
Visa Elétron

Fone: 276-2000
Do fundamento '00 acabamento

de sua obra 275-3462
Tel. 47, 376-2929

Rua: João Planincheck, 1832 -

Nova Brasília' Jaraguá do Sul Rua Angelo Schiochet. 77 - Centro

Bonalli
Comércio de Materiais

Construção Ltda.

370-7294
Rua JOão Franzner, 153 - São Luiz

ARTE LAJE
Nosso negócio é concreto

312-1011"
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IlADE - Casa Nova

03 quartos - 75,00

R$ 72.000,00. Tr :

Ú020

RA VELHA
- vende

ou troca-se, alv,

5m2, nova. R$
000.00. Aceita troca

'imóvel em Jaraguá ou

rcarro.Tr: 373-6634

lUMENAU - vende-se

troca-se por casa em

aguá, alv., c/ 3 qtos, I

ia, demais depend.Tr:
·1925

�NrRO - vende-se,

15m2. R$ 200.000,00.
na imóvel menor valor.

[370-6624. CRECI8844

!fRADA NOVA - vende

!, ao lado posto de

úde, casa mista, c/ 3

�artos.R$ 55.000,00 -

ociável.Tr: 371-2357 -

RECI4936

ena carro no negócio.
120.000.00.Tr: 9159-
iJ89

!RAVATA - vende-se ou

Iroea-se por casa em

�aguá, praia, alv, 3 qtos,
pragem,

cn�rrasqueira.Tr: 9983-
1�25

GUAMIRANGA - aluga
,e,2 qutos, sala, coz,

�aragem, churrasqueira.
RI130.00.Tr: 373-6402

JARAGUÁ ESQUERDO -

�ondomínio Flamboyant,
;obrado c/225m2 em

lerreno c/600m2, em

construção.R$
120,000.00.Tr:371-2357 -

�REC14936

JOINVILLE - vende-se,
aw., toda murada, gar. p/
2carros.R$ 25.000.000+
�nanc.Tr: 276- 3866

'ROCURA-SE - 2 casa

�I alugar, Vila Nova, Vila
lenzi, começo Jaraguá
Esquerdo. Tr: 9133-7805

'ROCURA-SE - p/ alugar
nas proximidades do
cen1ro.R$ zso.no.rr.
iS02-1180

RIO MOLHA - vende-se

madeira, c/ 2 qutos:
lerreno c/ 350.00m2.R$
8.000.00. Tr: 371-2357
CREC14936.

VENDE-SE - c/400m2, 2
salas, 4 qtos, 4 bwc, 2
eoz, garagem, área de
serviço, energia trifásica,
lerreno c/I05.0oom2, 6
lagoas, cachoeira. Tr:
370-7481 à noite.

VENDE-SE - próx. ao

centro de Guaramirim,
alv, c/ 4 qtos, 2 bwc,
garagem p/ 3 carros.R$
6O.000,00.Tr: 371-6069
MATRICULA 24320

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

AGORAE' 2 ENDEREÇOS PAQMELHOR ATENDER vocÊm

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161

Barão do Rio Branco, 620

VENDE-SE - alv, 123m2,
terreno c/ 373.99, na Rua
Alwin Buterdoffer.R$
40.000.00.Tr: 370-8097 c/
Tina. CRECI 9839

VENDE-SE - próx. ao

centro, 275m2, c/ suíte,
garagem p/ 3 carros,
biblioteca c/ escritório,
anexo sala comercial

80m2.R$ 115.000,00
negoc.Tr9137-5573

.

MATRICULA 24320

VENDE-SE - de alv., c/
167m2, terreno c/560m2,
na rua João Planieheck.

Tr: 370-8097 c/ Tina
CRECI9839

VENDE-SE - de alv., próx.
ao escritório da SAMAE,
com 5 quartos, 2

banheiros, garagem p/ 2
carros e demais dependo
R$ 75.000,00.TR: Rua

dos escoteiros 114, próx.
ao posto marcolla.

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

VENDE-SE- alv., I quto, I
su�e, sala,copa,coz, lav., bwc,
área. Rua: Artur breithaupt,
503.Tr: 273-1620

VILA LENZI - vende-se,
kitinetes. Rua:

Arquimedes Dantas.

Aceita carro.Tr: 371-1947

VILA LENZI - vende-se

casa de madeira c/
terreno de 525m2.R$
65,000.00.Tr: 371-2357-
CRECI8054

VILA LALAU - vende-se

ou troca-se, sobrado.

Troca por imóvel menor
valor.Tr: 371-3132

VILA RAU - vende-se,
madeira, c/ 100.0om2.R$
35.000.00.Tr; 371-2357
CRECI8054

VILA RAU - vende-se

casa de alvenaria c/ 3

quartos.R$ 52.00o.oo.Tr:
371-2357 - CRECI 8054

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

Águas Termais de
Piratuba. Tr: 372-3192.

ALUGA-SE - kitinete,
centro, Rua Guilherme

Weege.R$ 265.00.Tr:
8802-1180

ALOJAMENTO - aluga
se.R$ 8.00 por dia c/ café
da manhã.Tr: 370-3561

CENTRO - vende-se, ed.

Jaraguá, 2 qtos, I suite
mais I depend.R$
88.000.oo.Tr: 9119-7683

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 rnob, garagem.R$
75.000,00.Tr: 9131-3784

PRECISA-SE - pessoas

p/ dividir aluguel, Nova

Brasília.Tr: 9141-2355 c/
Juliano

PRECISA-SE - moça p/
dividir aluguel, c/
referencia, próximo ao

centro.Tr: 371-3571 c/
Rose

PRAIA - aluga-se, casa

ou apartamento de 1/2

quartos, períodos 26/12
à 08/01/2005, Bal.

Cambúriu ou Meia

Praia.Tr: 47-371-8153 ou

9122-6233

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

mob ,c/ 3 suites mais

dependo Valor a comb. ,

Tr: 9133-3476

SANTO ANTONIO -

vende-se, 2 aptos, c/
sala com. 300m2.R$
78.000,00.Tr: 9137-5573
MATRICULA 24320

UBATUBA - vende-se,

próx. a praia, c/ I suíte

+ 2 dorm., churras

queira. Tr: 372-3235.

VENDE-SE - próx. a

carínhcso, c/ 2 quartos,
garagem, moveis

embutidos' e demais

depend., um ótimo apto.
R$ 8.000,00.Tr: 371-

6069. MATRICULA 24320

VENDE-SE - 104m2,
novo, 3qutos, I suíte,
sacada c/ churrasco.
Entrada+ financ. Tr:

9977-5408.

10.3

TERRENOS

TERRENOS?

A LEIER têm

Vendas: 371.9165

www.leier.com.br
creei 1462-J

Centro

Centro

lateral, outra 50m, 25m
fundos.R$ 15.000.o0.Tr:

370-3243

ILHA DA FIGUEIRA -

vende-se, c/1573m2,
fazendo frente p/ Rua
José T. Ribeiro, em 20m
defronte Indumak. R$
150.000,00. CREC18054.
Tr.: 371-5512.

SCHROEDER - vende-se,
c/620m2, 150m após. R$
16.000.00. Aceita earro.Tr:

9962-3664

SCHROEDER - vende-se,
c/480m2, 150m após
prefeitura.R$ 13.000.00.

Aceita carro maior vlor.Tr:

9962-3664

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 ou

troca-se, sala comercial.

Troca por imóvel próx. a

cidade.Tr: 011-6976-9448

CORUPÁ - vende-se ou

troca-se, loja de
variedade.Troca por carro
ou imóvel .Tr: 9116-6509

FONE: 372-3680

370-6261
9975-6775

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

9101-3494

FLORICULTURA - vende

se participação societária

20%, próx. ao centro.Tr:

9147-6169 c/ Marcia

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

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

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

ou 9973-8449

LANCHONETE - vende

se ou· troca-se por
restaurante, no centro.Tr:
276-2214

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
Atde4 de� 4� t6u s� deS� de J«.4&� lUt

��,����U#t�deS�4A�

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1438 - SI 03

Jaraguá do Sul- Santa Catarina.
www.autotecseuranca.com.br

ALTO DA SERRA - vende

se, c/ área 92,000.00m2•
Valor a comb.Tr: 376-

1396 ou 9962-1809 c/
Marlene

BARRA DO SUL - vende

se, 2 terrenos c/ casa de

frente p/ lagoa. R$
35.000,00. Tr.: 371-2001
c/ Frank.

BARRA VELHA - vende

se, a 200m2 da praia, c/
escritura. Aceita carro no

negócio.Vlor a comb.Tr:

370-4810 ou 8803-7468

CENTRO· - vende-se

comi, cond. centro, c/
3.900m2, totalmente

aproveitáveis. Tr: 275-

3070. Creci 8950.

FIGUEIRA - vende-se, c/
3.334.o0m2, de fronte

Indumak, servidão c/
4ml.R$ 130.000.00.Tr:

371-2357 CRECI 8054

GARIBALDI - vende-se,
60M de frente, 32m

ITAJUBA - vende-se,
200m da praia, pronto pi
construir, c/ escritura.R$
I O.OoO.oo.Tr: 373-0710

NAVEGANTES - troca-se

por casa em guaramirim,
próx. A praia.Tr: 371-0140
de sego a sexta Alcides

ou 370-3561 Cida

PiÇARRAS - 5 terrenos

de 400m2 cada, próx. ao
Candeias. R$ 6.000.00

cada Tr.: 372-1395.

RIO MOLHA - vende-se,
c/ 969.480m2, escritu
rado. R$ 180.000,00. Tr:
9112-5501. (proprietário).

RIO MOLHA - vende-se,
próx. a gruta, c/ 374m2

construção .R$ 9.000.00
ou 35x de 150.00.Aceita

proposta.Tr: 371-3830

SCHROEDER - vende-se,
c/452m2, situado na Rua

135 Frederico Trapp. R$
12.000,00. Tr.: 370-6847.

_ Empré.timo. para:
- Servidor Público
- ServidorEstadual
Servidor Federal

- Funcionários de Correios e Celesc

_ De.conto de chequeI 8111 geral

SCHROEDER - vende

se, c/ 8.500.00m2.R$
35.000.0o.Tr: 371-2357
CRECI8054

VENDE-SE - próximo ao

pama, ótimo 400m2, c/
rua calçada e

escritura.R$
35.oo0,00.Tr: 9137-5573.
MATRICULA 24320

VENDE-SE - morro do

Boa Vista, c/804m2, c/
casa, murado.Troca por
outro terreno ou mini

sitio.Tr: 9975-9415 após
tôhrs

LANCHONETE - vende

se, em fronte a câmara
de vereadores Jguá.Tr:
9131-7627

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

5545

LOJA - vende-se, de

roupa, c/ estoque e

móveis.R: Pref. José

Bauer/ Vila Rau.Tr: 371-
7222 c/ Elizete.

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

VENDE-SE - terrenos lot. PIZZARIA _ vende-se, no
Geranium, pronto p/ centro de Jaraguá.Tr:
construir, 420m2.Aceita 9993-5433
carro. R$ 9.oo0.00.Tr:

372-1274 c/ Vaimor

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

CRECI8054

VILA LENZI - vende-se,
c/ 1.940.00m2.R$
140.000.00 (negociável)
.Tr: 371-2357 CRECI8054

Rua Antônio Carlos Ferreira, 850
Bairro Nova Brasília - Jara á do Sul - se

PRÉDIO - vende-se, 2

pisos, c/ safa comercial,
2 aptos.R$ 80.000.o0.Tr:

370-6929 ou 9125-1242

com Maicon

SALÃO CABELEREIRO -

vende-se, e clinica. Valor
a eomb.Tr: 371-9399

SORVETERIA - vende-se

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

ou 91351602

VENDE-SE - sorveteria e

lanchonete na Praia do

Ervino. Ótima loc.Tr.:

9101-0467 c/ Cristiane

VENDE-SE - mercado c/

estoque. Tr: 370-9311.
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Rua Jorge Czerniewiez, 1245 (Rua da Hospital)
Cx. Postal200 - CEP 89255-000

Fone (41) 371-4311 Fax (41) 215-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

HUMANA

URGENTE
s; Sli&� �

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

COSTUREIRA (6665 EL / 6656 MA / 6643 MA / 6550 EL /

6472) ambos os sexos
ZELADORA (6666 EL)
CONTADOR (6664 EL /6661 MA)
ENCARREGADO OU L1DER DE TECELAGEM (6663 ES)
AUX. RECURSOS HUMANOS (6662 MA)
ATENDENTE DE FARMÁCIA (6660 MO)
AUX. CPD - SUPORTE (6659 EL)
MOTORISTA (6658 ES) com habilitação E

RECEPCIONISTA (6654 EL)
VENDEDORA (6653 EL / 6641 EL)
AUX. PCP (6652 ES)
PESADOR DE PRODUTO QUIMICO (6651 ES)
AUX. ACABAMENTO (6650 ES / 6649 ES)
TECELÃO (6648 ES / 6647 ES)
MARCENEIRO (6644 MO / 6599MA / 6418 MO)
APRENDIZ DE COSTURA (6642 EL)
MODELlSTA (6640 MO)
AUX. ESCRITÓRIO (6639 MA)
ALMOXARIFE COM INFORMÁTICA (6638 MA) para Corupá
MODELADOR (6637 MA)
MONTADOR (6635 MA)
CALDEIREIRO SERRALHEIRO (6634 MA)
PROJETISTA (6632 ES / 6575 EL / 6574 EL / 6417 EL)
FERRAMENTEIRO (6631 ES / 6528 EL / 6314 EL)
SUPERVISOR DE FERRAMENTARIA (6630 ES)
SUPERVISOR OU L1DER DE PRODUÇÃO (6629 ES)
COORDENADOR DE MARKETING (6627 EL)
SERRALHEIRO SOLDADOR (6624 MO)
TÉCNICO DE LABORATÓRIO (6622 EL) ambos sexos

TORNEIRO MECÂNICO (6620 MO /6544 ES / 6504 MO )

TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (6619 EL)
VENDEDOR (6610 ES / 6524 EL / 6489 MO / 6469 MO)
FRESADOR (6609 ES / 6528 ELj 6520 MO / 6505 MO)
PINTOR (6608 MA)
SERRALHEIRO (6607 MA)
MONTADORA DE PAINÉIS (6604 EL) para Schroeder

PINTOR DE MÓVEIS (6600 MA)
AUX. DE MODELAGEM (6598 MO) para Guaramirim

ASSISTENTE DE VENDAS (6597 EL)
MECANICO DE EMPILHADEIRA (6595 ES / 6542 ES)
TELEMARKETING (6594_MO / 6579 EL)
AJUDANTE DE COZINHA (6587 ES)
AUX. DE ESTAMPARIA (6585 MA)
ARTE FINALISTA - TEXTIL (6583 EL)
REVISORA (6580 EL)
AUDITOR (6573 EL)
CONTATO PUBLICITÁRIO (6572 MA)
MONTADOR DE MÓVEIS (6570 EL)
SECRETÁRIA (6554 MO)
SUPERVISOR DE VENDAS (6563 EL)
PROFESSOR DE INGLES (6562 MO / 6515) ambos sexos

ANALISTA FINANCEIRO (6559 EL)
SOLDADOR ELÉTRICO (6552 MA)
ENGENHEIRO MECANICO (6551 ES)
MAITRE (6549 EL)
FARMACÊUTICO (6546 MA /6446 EL)
CONFEITEIRO (6545 ES) ambos os sexos
MECANICO DE MANUTENÇAO (6539 EL)
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO (6537 MA)
VENDEDOR DE CARROS (6535 ES)
AUX. EXPEDiÇÃO (6523 EL)
GOVERNANTA (6508 EL)
OPERADOR DE CALDEIRA (6506 MO)
ENCARREGADO SETOR DE (6490 MO)
PREPARADOR PARA PINTURA (6448 ES)
RESPONSÁVEL PELA (6434 MO)
RECREADOR (6412 EL) ambos sexos
SOLDADOR (6390 EL)
ASSISTENTE EXECUTIVA (6359 EL)
ASSISTENTE DE VENDAS (6358 EL)
OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR (6291 EL)
RECEPCIONISTA (6251 EL)
GARÇON (6249 MO)
TECNICO EM ELETRONICA (6150 MA)
TECNICO MANUTENÇAO DE TELEFONIA (6041 MO

CHACREIRO (6020 MA)

Humana Urgente
Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - (Após Hospital Jaraguá-do

morro) - 371-4311

, ou nas Associações Comerciais dos Municípios de Schroeder,

Guaramirim, Corupá e Massaranduba.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE - loja, no

centro, c/ clientela. TR:
275-1539.

VENDE-SE - área
eomereial,e/ 270m2,
construido terreno c/
476m2, na Rua: João
Planieheek,176, próx.
Weg I.R$ 16b.000.00
negoe. Tr: 370-8097
CRECI9839

GARIBALDI - vende-se,
c/ 20.000m2, a 10 km da
Malwee. Aceita troca por
earro.Tr: 371-6702 ou
9973-9253

MAFRA - vende-se,
sitio, c/ 30.000ri12, todo
cercado, 3 lagoas, casa
alv, 100m2.R$
65.000.00. Tr: 47-642-
2448 ou 9906-3209

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

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

.-
,

SíTIO - com 160.000,00
m2 distante
aproximadamente 9km do
centro. R$ 47.000,00. Tr :

9997.2020 ereei7402

LEIER
IMOBILIÁRIA

www.leier.com.br
Aqui você compra

os melhores
imóveis de

Jaraguá do Sul e Região
Greci 1462· J

Em JARAGUA DO SUL:
Dia 25/09- Sábado as 1 Ohs .

Fone(47) 2750312 - Cel:99695690
Local: Escritório da SIS- Intercambio
Cultural - Rua Luis Kienen,67 ,(rua da
Rozzaco pnes.)
Em JOINVILLE:
Dia 24/09- AS 18.30 HS.
Local: Recriar Idiomas - F: 433 5925

--------CONVITE--------

Se você é universit.ário,tem entre
18 e 28 anos, Conhecimento

intermediário de inglês, você esta
convidado(a) a participar da
palestra e entrevista com o

EMPREGADOR AMERICANOADMITE-SE - funcionários
p/ empresa, em
Massaranduba. TR: 379-
1342 cl Gilberto

PRECISA-SE - pessoas pi
trabalhar como torneiro,
soldador e na área de
chaparia, em

Metalúrgica.Tr: 376-2224

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

informática. Tr: 9962-8154

PRECISA-SE - de
empregada doméstica, pi
cuidar de criança pi
pernoitar.Tr: 9993-5433

PRECISA-SE' - de com moto e celular.Tr:
estampador cl prática, pi 275-3987
1 '. turno, Ilha da Figueira. -----
Tr: 9975-4484 c/Paulo PRECISA-SE - de

baixista, pi formar
PRECISA-SE - de banda.Tr: 370-2341
manicure.Tr: 370-4972 Jeani

vendedores cl ou sem horário, boa aparência e 2'experiência pi vender
grau completo.Tr: 276-3837chocolate.Tr: 9159-6386

PRECISA-SE - de moça
que tenha, fluência pi
falar em público, de 20 à
35 anos, cl
disponibilidade de

PRECISA-SE - de
serralheiro profissional cl
especialidade na linha
arquitetônica.Tr: 275-6463
ou 9991-6664

PRECISA-SE - moto girl, PRECISA-SE - de

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

WINDOWS. ACCESS
WORD

COREL DRAW
EXCEL PAGE MAKER

POWER POINT
'f�' -;.' ,

,� � '"
"

WEB DESIGNER
INTERNET

r CURSOS ESPECíFICOS
o)' '. A EMPRESÁRIOS
",,- '

.h: "A U.T O C AD
. '.

4s 100 primeiras pessoas inscritas ganham brinde,.

Na compra de um computador, ganhe 10 horas
grátis de treinamento.

� Rua Irineu Vilela Veiga, 128 - Centro - Guaramirim
'f
I

TER A:FEIRA, 28 de setembro de)

(47) 275-8400
senac

Faça a diferença no mercado de trabalho!

Participe dos cursos de INFORMAIICA!
Desenvolva atividades relacionadas ao setor de informatica
ÁREA: I N F O R M Á T I C A

AUTOCAD 2D
AUTOCAD 3D
WEB DESING
CISCO

FURUKAWA
OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR
MONTAGEM E MANUTENÇÃO
ESCOLA ABERTA

-

ÁREA: G E 5 TÃO, c o M É R C I o E C o M UNI C A ç Ã o
QUALlF,ICAÇÃO EM SECRETARIADO
QUALIFICAÇÃO ASSISTENTE DE LOGíSTICA
QUALIFICAÇÃO EM CONTABILIDADE
NEUROLlNGÜISTICA EM VENDAS

COBRANDO CLIENTES INADIMPLESNTES
MATEMÁTICA FINANCEIRA
ETIQUETA PROFISSIONAL E SOCIAL
ORATÓRIA

NfvEL TÉCNICO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
TÉCNICO EM ALIMENTOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL
TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO

VAGAS LIMITADAS

PRECISA-SE - de auxiliar de produção, sem OFEREÇO - ME - picostureira e aux. Costura experiência para o ramo trabalhar como
pi Ilha da Figueira.Tr: 370- metalúrgico.Tr: 376-2224 segurança, cl experiência.6872 Tr: 376-0085 Marca solida no segmento de deo coloniase

cosmeticos, com produtos modernos e 20
anos no mercado, contrata pessoas
dinâmicas, boa aparência, que goste dei

conversar, para cadastrar revendedoras.
- REMUNERACÁO COMPATIVEL
- PLANO DE CARRERA
- SUPORTE P/DESEMVOLVER ATIVIDADES I

PRECISA-SE - de OFERTA EMPREGO OFEREÇO-ME - piempreiteiro pi corte de trabalhar como
pinus. Tr: 47-374-1196 cl OFEREÇO - ME - pi pedreiro.Tr: 275-1962 ou
Dartagnan trabalhar como 9127-6491

bibliotecária, cl especo em
PRECISA-SE - corretor de tecnologia da informação, O FEREÇO-M E - piimóveis. Necessário pi trabalhar em escola, trabalhar como diarista
veiculo próprio. Desejável arquivo, museu ou nas terças - feiras.Tr:
conhecimento em faculdade.Tr: 372-0253 ou 371-5311 ou 275-2662
informática. Tratar 9962- 9996-6434
8154.

OFEREÇO-ME - pi
OFEREÇO-ME - PI cuidar trabalhar como operadorPRECISA-SE - de de pessoas idosas ou de caixa, recepção, clmontador de móveis cl doentes.Tr: 9153-8224 cl referência.Tr: 370�0656 clprática.Tr: 376-0679 Ana. Fabiana

'��'�'f'>:""� �. -

""�_ "..-.",.� �. �. •

TELEFONE:( 47)273-6264 -

FALAR Cf CLAUDIA

PROCURA-SE - estágio tária, recepcionista.TI
área de arq. e urbanismo, 370-8312 ou 9133-780�
cursando 9afase.Tr: 371-'" -----
1847 ou 8802-8963 OFEREÇO-ME - �I
------ trabalhar como telefonista,

OFEREÇO - ME - pi OFEREÇO-ME-p/cuidar OFEREÇO-ME - recepcionista, balconisla
traba!harcomo jardineiro, de crianças.Tr: 373-0489 estudante de ou secretária. Tr: 9124·
zelador ou caseiro.TR: enfermagem, pi cuidar 4184 cl Daniele
9111-6855. OFEREÇO-ME - pi de pessoas idosas.Tr:

trabalhar na área de 371-7372 clVictor

PRECISA-SE - represo
Comercial pi Jaraguá do
Sul e região, no ramo de

publicidade, ótima
Comissão. E-mail: fixxa-

OFEREÇO-ME - p/trab�h1i
como babá, aux. Produção,
cuidar de pessoas idosas.Tr
8802-1180

magnetos@yahoo.com.br OFEREÇO-ME - pi informática, cl experiên-
trabalhar como cia e referência.Tr: 9914- OFEREÇO-ME - piPRECISA-SE - rapazes pi doméstica.Tr: 370-0097 2014 trabalhar como secre-

Pós-Graduação Lato Sensu

./ GESTÃO ESCOLAR
./ PSICOPEDAGOGIA

Duração 10 .8S8S
01 encontro semanal

� Mensalidade R$ 127.00
(incluído material didático)

Informações:
Local dos cursos e matrículas:

Instituto Educacional JangadaAv. Preso Epitácio Pessoa,676 - Centro
•••••

UIS
l't ,'1% 'til,!
(!JIIlOlUNCQ Jangada

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

PCMCIA 32, acesso a

Internet, Cátor CD, c/
pasta, completo.R$
1.900.00 NegociáveLTr:
371-7511 c/ João

01.R$ 150.00.Tr: 275-
2949

SUPER MASSA
GRAFITADA

CAIAQUES - vende-se de

fibra: azul (mistral ct

quilha) e amarelo/branco
um saiote e dois remos,

os dois por R$ 350,00

(aceito bicicleta). Tratar
2731525.

de Pedras e Concreto

ctaaOres de Solo

ia de Tubos de Concreto

'ode Rochas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar

tação d Lajotas Loteamentos completos

ando Menslín - Bae endi 275-1101/9104-2393

COMPUTADOR - vende

se, Notbook, Intel, novo,
1 ano garantia.R$
3.200.00 ou 1 +4x
672.00.Tr: 9994-0298 c/
Luciano

CARO GAME - vende-se

Magic 1500 cartas +

pasta + folhas. Tr: 275-
0045.

S'-'�
�

Marque horário e mude seu visual I
9131-8648 I

I
R: Major Julio Ferreiro, 170 - Vila Lolau I

" Economia
" Resistência
" Rendimento
" Impermeabilidade

CARTA CRÉDITO - vende

se.R$ 18.400.00

contemplada.Tr: 9965-
9920

CONTRA BAIXO - vende

se.R$300.00.Tr: 276-
0190

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

CARRINHO - vende-se ou

aluga-se, hot dog.R$
550.00 3x ou R$ 110.00

por mês aluquel.Ir: 9117-
2447

(C' Iremos junto à obm dor explicaç6es

II como manusear o mos-so do lnfdo ao
.

término do .�.�.�����.".,.. .-
'

FREZA - vende-se, KF30,
Koni, 90mm de

mesa,ótimo estado.Tr:

CARRINHO - vende-se, 376-3568 ou 371-0431

de bebê, Borrigoto, azul,
semi novo.R$ 150.0o.Tr:

275-2949

_ vende-se,

I maciça -

daltura regulável
�Ivetas. Tr: 370-

- (47) 275·4081 e 275·1961

FREEZER - vende-se, vende-se, Genius, semi MAQUINA DIGITAL - SERRA - vende-se,
230L, ótimo estaco.Ir: nova, grava filme.R$ vende-se nova circular, ótimo

370-7156 cl Dolores 40o.00.Tr: 276-202616 às da Olympus modelo D- estado.R$ 420.00. Tr:

CAVALO - vende-se.Tr: 17 horas 540, com zoam 370-0052

274-8077 FOGÃO - vende-se, 6 óptico, 3.2 mega pixels.
-------

bocas, ótimo estado.Tr: MAQUINA DIGITAL _ Preço R$ 850,00. 370-
CELULAR - compra-se 371-4921 c/ Marileni vende-se nova da Sony 6204- apos as 14:30 horas

ou vende-se.Tr: 370-2059 modelo DSC-P73, com c/ Djair
ou 9975-8760 MÁQUINA DIGITAL -

zoam óptico, 4.1 mega
-------

vende-se, Breeze can, pixels com recarregador MESA - vende-se, centro,
COMPRA-SE - Chipre, p/ grava filmes, menor que d b terl P R$ espelhada.Tr: 372-1448
celular GSM, Tim, cartão de crédito.Vlor a

e a ena. reço

Jaraguá. Tr: 373-3073 comb.Tr: 372-6912
1.350,00. Tr: 3706204-

CACHORRO _ vende-se, '

apos as 14:30 horas c/

filhote de pinther, no. COMPUTADOR - vende- MÁQUINA DIGITAL _
Djair

TORNO - vende-se,
retifica, de disco e

tambor de freio e outros

equipo pi oficina ou

borracharia.Tr: 473-
TRAILER - vende-se, p/ 9818
lanches, completo.R$
6.ooo.00.Tr: 371-9086 ou

9135-2230

TOLDO - vende-se, semi

novo, c/ NF, 2.80 x

5.00m.R$ 550.00.Tr: 370-
7276 Matheus

BINÓCULO - vende-se,
Sacura 10x90x50 c/
zoam, novo na caixa, c/
NFTr 276-0031 ou 276-

0544

filhote de Pastor Alemão,
3 meses, fêmea, capa

preta, vacinada.R$
350.0o.Tr: 273-6122 c/
Solange a tarde

!TA - vende-se,
.

II, pi criança.Tr: UNIFORMES - vende-se,
conjunto Oxford p/
empresas.Tr: 371-7606

fIA - vende-se,

I.R$ 50.oo.Tr:

W

TORNO - compra-se,

mecânico, semi novo.Tr:

TELHAS _ vende-se,
376-2224 ou 376-4023

1700, usadas.R$
200.o0.Tr: 276-0190

CACHORRO - vende-se,
filhote de Rotwailler, c/3
meses.R$ tso.oo.rr:

9137-1939 OU 371-

4000.

CACHORRO - aceito

doação de filhote Rot

Wailler, fêmea.Tr: 276-
3456 c/ Rosangela

VENDE-SE - cama de

casal cl baú/04 gavetas,
uma cômoda 5 gavetas
em cerejeira, madeira

maciça.Tr: 371-3132

fIA - vende-se,
na.R$ suon.n:
00

TOLDO - vende-se,
luminoso, 3% de

comp, ótimo estado.

R$ 25o.0o.Tr: 370-

0863

MESA - vende-se, de
sinuca oficial. R$ 400.00.
Tr: 276-3456CACHORRO - vende-se, TELEFONE - vende

se ,sem fio.R$ 90.0o.Tr:

MESA - vende-se, jardim, 371-5917

artesanal.Tr: 372-1448
ORRO - vende

elilhotes de:
�ire, Shi - Tzu,
�Ie, Beagle,
�er, Sharpei,
ler, Labrador,
RolWailler.
IDermann: R$
�Oe Pit Buli: R$
,00, Maltês: R$
,00. Todos cl

iIla, contrato de

lorantia e ou

ree, l' consulta
velerinária
�a.Tr: 370-8563

VENDE-SE - franquia de

uma estética capilar, 1
micro visor de análise, 1
laboratório facial 3 em

1.Tr: 371-5725 ou 370-

6127 cl Nadir

OURO - compra-se,

qualquer peça, arreben

tada, quebrada. Paga-se
à vista. Tr: 9979-0605.I Vendedor externo com experiência

,

CORREIO DO POVO
P��1919

VENDE-SE - lacre de

latinha de cerveja.Tr: 372-
3812SELEÇÃO

Dia: 5/10/04 - 3a feira

Horário: a partir das 14 hs

Local: ACIJS

_ ••••••
__ • _. o •• __ ••• _ ••• _ •••• _._ •• _ •••• _ •• _ •• _ ._ •••• _ .. _ _ •••• _ •• _._ •• _ •••••••••• _ •• _ •• _._ ••••• _. __ ._ _._. __ •

PltlTURAS fl1 GERAL: PREDIAL - COMERCIAL - RESIlOCIAL

MASSA CORRIDA, fpox, TEXTURA, GR)\f1)\DO
A EMPRESA EXIGE: PORTA - vende-se,

envernizada c/ dobradiça
• iniciativa própria e fechadura.Tr: 370-7381

• facilidade na comunicação .] ROUPA - vende-se, p/
• não há necessidade de possuir veículo I trilha.R$ 600,00.Tr: 9132-

4061

VENDE-SE - capacete
tam. 56, capa de chuva

tam. M, novos.R$
80.00.Tr: 373-0037

Faça um orçamento
sem compromisso

VLB - Responsável pela pintura
do Jornal Correio do Povo

TELEFONIA

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

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos

Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas

Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais

Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias c/ telefones

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

as decisões que
São suas.

Fone: 371·7007 REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e ASSistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado

Conectores

..
'

.

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.
SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e ínterfones

Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Color)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho

Sistemas de gravações de imagens

Centrais telefônicas Intelbras

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo

Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio

Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo

Monttoramento de imagens

KitMonitor 6" + Câmera (CFTV)
Kif Portão Eletrônico + Inferfone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mais QualidadeAulas de Violão
Fone: (47) 27534 75

(anexo à Fellows)
- (47) 9975 9646

I \,

COM CARNES TEMPERADAS
NOS FINAIS DE SEMANA. Para o lar

e para a Indústria
J"
.:::;:. R: JosÉ TEODORO RIBEIRO, N° 540 • ILHA DA FIGUEIRA
��----------------------------�
�> IECN.

CALHAS
ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
Cl Bruno

<;»:

�

Aldano Contabilidade 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
Proteção para parabólicas, Corte e dobra de chapas,

,

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

* Declaração de imposto
de renda

* Abertura de firmas
Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 - Centro - Jaraauá do Sul - SC

* Contabilidade* Contratos QUALIDADE E EXCelÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDl. É COM A TECNO CALHAS
Ruo Felipe Schimidt, 279 • Centro· Joroguó do Sul· SC • Fones: 370·6448 • 275·0448 • Fax: 371.9351VENDE-SE - cama

solteiro + roupeiro.R$
50.00.Tr: 276-0190

Play Stalion, cl 2

controles, 3 jogos. R$
250,00. Tr: 376·2206...... �------_.I

* Custos
* ntstratos

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

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

PLANETGAMVIDEOGAME - vende

se, Play Station 2,
ólimo estado,
totalmente

desbloqueado.R$
750.00.Tr: 376-2206

w

* VENDAS *lOCAÇAO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A .LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

Fone: 376-2206

VIDEOGAME - vende-se,

* PLAVSTATION 2

*X80X
* PLAVSTATION ONE
* DREAMCAST
* NINTENDO 64
* GAME BOY COLOR
* GAME BOV ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBE

Advocacia
Dárío Streit

��
<jfi}j)?j�
3J't1i1c@�

OAB/se 16370

hórario de atendimento: segunda â segunda das 10:0� as ��:OO

Rua: Bertha Weegue ,1087· Barra· Jaragua do Sul· E-mail planetaameibest.com.�
Roberto SeideI, 50 I - Centro - Corupá - SC

Fone: (47) 375-2571/CeI: 9973-9355

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
e profissional"

'-,

"Um click em vida pessoalsua

Oferta-Periféricos Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6 / 9 I
I 2 / 15 / 18 e 24 meses.

Configurações: AMD 2.2 GHZ - 128 mb

de memória, Hard Disk 40GB, fax

modem 56k, cd rem LG 52x, Placa

mãe Asus A7V 266-MX, Placa de ,

�ídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"

drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de

som amplificada, 180w, placa de som

e rede integrada

I Computadores '

I comp!e!Os
Informatização
de comércio e

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

Acessórios.Suprimentos
Assistência Técnica

Especializada
Tintas Originais e

.Recargas todas as marcas de Impressora

íp��;;;�çã�-M��i��;
I NOVO

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

t R$ 560,00

Promoção de
Micros Usados
AMD K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280,00

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

R$ 15,00 deslocamento

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIAOutras cidades +

R$ 0.50 o km rodado

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

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

371.0363

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- Atendemos frotas e particulares &'

.
- 1! convertedora de se

- Mais de 2 mil veículos convertidos NATAllAI
- 9111-0491- I

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

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:

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

ACESSE E CONFIRA

www.pluSSErvice.com.br

TR. 91 22 2149 I

20 anos, olhos claros, total

segurança e sígílo absoluto.
TR: 9134-7749

Encontre nos canais'Cfe nosso site os melhores negócios de Jaraguá do Sul e Região
> Automóveis (Compra. Venda. Acessórios e Ccnsérclos )
> Casa e Decora�o
> Comércio (Tod;' 0' ramo.)
> Construção e Reforma ( Pintura. Materiais de Construção e Reforma )
> Esporte, Turismo e Lazer (Lanq,onete•• C.ntato< pi El(WNÕ" )
> Moda e Beleza (Salões de$etm, Pro,1utOi: para Tratarylento Corporal)
> Restaurantes
> Serviços Gerais ( Eletricista. Contadores. Jmuniza..ctores� Cf1aveiros. Gráficas, Financeiras,
Oespa.chaote$, Corretores de Seguros. Aut9�Es'.col3$e muito ma!Si ... )

e muitos outros

! endereço. atendimento e enuega com total privacIdade
! .�t:!.F..®.���IJ�P1.�r.�.f!.I:!.�.:.�.'!l!!.·.l?t .. � ...�.�.��.(!gpl.�.!:.í!.!!..l!.C!.�.�l?1J.l.:.�!: ..

LINDASMULHER�

CRISTIBN
passIvo

j

TER

Pto�Éção '�6 ,��ta�!'la,!�!!!
PaguB Umfj B (BVl! DUl.l� �Ot

apenas R$ 70,00

Estamos Convidando todos os clientes e

amigos para conhecer a casa cl
lindas e belas acompanhantes

24 hs ao seu dispor.
.

AUTO AJUDA
TERAPIA DO CORPO E DA MENTE
ASTRÓLOGO TARÓLOGO FONOSINESICO PARAPSICÓLOGO.

Filiado no Conselho Regional Holístico - CRH - 0328 e no Conselho Nacional de Terapias Naturistas - CONATEN - 95/03

. .
Anuncie no canal de
CLASSIFICADOS
e faça bons negócios

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

Entre em contato conosco e anuncie

• •

sua empresa em nosso site

�275-I070
plus@plusservice.com.br

Rua João Planincheck, 293 - Sala 15
Nova Brasília - [ a r a g u

á

do Sul - se

- GINECOLOGIA -

··,t ::!!=,�",="",
•

lfabllitação SOBRAClL 1.079

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

Fone: 370-1705
somata@lIetuno.com.br - 1l1rtlguiÍ do Sul'

�Y�9;��
.;{;1JjírJ:mut/wda j.fUl/;uuÚÚY

\275-3387
,

R: Refnoldo Rau, 289 - SI. 01
Centro - Jaraguá do Sul - SC

.�
,-1."

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

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

ANUNCIE'
ii AQUI
371-1919

I Em Jaraguá do Sul- Rua Ângelo Rubini, 627- Barra do Rio cerro- Fone: (47) 273-1743 ·Instituto do Corpo e da MenteJNCOR
Em JoiQ\,ill�_:_fº'l�_HJ) 4ªI·Iº_��_J_ª11ª:ª��_º__:_�.�-ºlJIar.c.ºI_!l.br_� homar@�resso.com.br • BREVE NOVO ENDEREiO

Clinico dê Ginecologia e Obstetrícia

0". dean /lJe/l(/ i:I't/iT'l'illel' :tI/chi
CRM; 5457-T.EG.O. 30212001- HQE:4975
Mílmlnll do ScJc;iedudil8H1$ilei� de (i(�g� lilp�IOj(D�(Q

CENTRO DE ATENDIMENTO À MUlH!i
Ginecologia e Obstetrícia

Vídeolaparoscopía GinetOlógico
2 7 5 - O 3 9 51

Ruo: Preso )ucelino, li
- l' nndar . (enllo·

jlucht®!erra.com.br Joroguó do Sul·I(·

Trabalhando com
Qualidade de Vida
Você sabe o que é DORT? Esta é a nova sigla que
substitui a antiga LER (Lesões por Esforços Repetitivos).
DORT significa: Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho.
Há um aumento significativo do número de pessoas
portadoras desta doença ocu pacional, que está
relacionada a lesões por traumas cumulativos.Conforme
(Oliveira, 2002;Martins & Duarte, 2000): É o resultado de
uma descompensação entre capacidade de movimento
da musculatura e a execução de movimentos rápidos e

constantes.segundo Teixeira (2001 );80 a 90% das
doenças ocupacionais desde 1993 estão relacionadas
ao DORT.
A Ergonomia que tem como objetivo analisar a relação
do'homem com o seu trabalho de maneira a gerar uma
melhor produtividade, uma melhor qualidade de vida
para os trabalhadores, é uma das ferramentas para a

prevenção dos DORT.
Móveis, maquinários e acessórios colocados de forma
correta em um ambiente saudável e com
procedimentos corretos é que proporcionam a real
qualidade de vida dos trabalhadores e uma boa
produtividade dos mesmos.

Representante da marca:

B NBERGOEQUIPAMENIDSOESEGURANÇA ERGO OMIAAv. PrefeitoWaldem;)J Grubba,2526 � Vila Lalau
Jaraquá ���Ui;ii83�256-501 Pwdtdo•• · EUJAl'Wmic.os,

Alguns produtos:

Saiba eMagre�er' seM
parar de �OMer.

Conhe�a o prograMa' ,
.. ,

DISCIPLINA
ALIMENTAR
Informações: 997J-)814

Dll Doniella S F Cwr

Fone/fax: (47) 370 8890
da n iell a cu ry@globo_com

Olivio Domingos Brugnago, 275 -Vila N�j
-� --�---

!ANUNCIE
AQUI

371-1919
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



BLUMENAU · ITAJAí · JOINVILLE · JARAGUÁ

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

sua Concesetonérle Renault agora é ...

•

371·9333

circuito
ve i õ u los

Celta 2002, prata, 1.0
LP/DS/AQ/Rodas
R$17.000,00

Corsa 2001, branco,1.0
LP/DS/AR

R$ 16.000,00

'alio Wekend 2000, cinza
1.3 tire compl,

R$ 21.000,00

Gol Power 2002, 4p
Cinza 1.0/16v/compl.
R$ 23.000,00

Celta Super 2003, 4p
1.0/LP/DS/AQ

R$ 19.000,00

Centro de Formação
de Condutores

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

ASTRA - vende-se, 95, comp -

ar.R$ 11.800.00.Tr: 9962-3664

COMPRA-SE - carro até R$
5.000.00.Tr: 9952-5400 c/ Cristian

COMPRA-SE carro

financiado.Entrada + Saldo ano

2000 - 2003.Tr: 9602-6353

CORSA - vende-se, sedam, 99,
super.R$15.000.00.Tr: 9962-3664

CORSA - vende-se, sedam,2001/
2002, branco, 4p, trava e alarme,
único dono.R$17.000.00.Tr: 370-
4810 ou 8803-7468

CORSA-vende-se, super, 97,4p, 1.0,
comp, trava alanme.R$ 14.000.00.Tr:

376-0269 ou 9117-8604

CORSA - vende-se, sedam, 2001,
4p.R$ 16.500.00.Tr: 373-3001

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

dupla, cor branca.Tr: 9952-0779

ou 370-2324

t- 200 - vende-se,98, comp.,
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.: 471-5157 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.

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

F -1 000 - vende-se, 93, comp.R$
25.000.00.Tr: 9953-9966

PALIO - vende-se, 97, 2p.R$
3.500.00 + financ, não precisa
transferir financ.Tr: 9135-8340

PALIO - vende-se, 97,EoX, 4p, ar
cond.,R$ 12.500.00.Tr: 373-3001

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

FUSCA - vende-se ou troca-se,

73, c/ som. Troca por moto menor

ou maior vloLR$ 2.900.00.Tr:
9135-9523 c/ Zeca

GOL - vende-se, 99,1000,16v,
4p,alarme, único dono.R$
13.800.00.Tr: 9962-3664

MONZA - vende-se, GL, 2.0, 94/
95, 4p, comp, c/ som.R$
12.000.00.Tr: 9969-6400

MONZA - vende-se ou troca-se,

SLE, 2.0, 90AP, comp, 2" dono .Tr:
276-0397 ou 9103-5991

OMEGA - vende-se, 95,GlS,
cornpl., + 'teto, azul.R$
14.800.00. Tr: 370-5918

OMEGA - vende-se, CO, 93, piloto
autom.,R$ 14.000.00.Tr: 9962-

3664

OMEGA - vende-se, Co,93,compl.
R$ 12.800.00. Troca por carro

menor vlor.Tr: 273-1018

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

branca, equipo Tr: 9993-5946 ou

376-1678.

S-10- vende-se, cabine

estendida,97, prata, comp +

acessérios.Ir: 8802-7428

S-10 - vende-se, 95, ar

condicionado, OH. alarme.R$
15.800.00.Tr: 9962-3664

SAVEIRO - vende-se, diesel, ano

89, cor preta.TR: 370-2324 ou

9952-0779

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

3664

GOL - vende-se, geração III, c/ ar

FUSCA - vende-se, 75, branco, e oH.R$ 8.000.00 + 34x

1500.R$ 2.300.00.Tr: 275-2034 c/ 390.00.Tr: 275-2445

Augusto 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

GOlF - vende-se, Gl, MI, 4

portas, 1.8, comp., branco, 97,
impecável. Tr: 371-8153

FUSCA - vende-se, 78, todo
reformado, bateria, estofamento
novo c/ som. Carro de mulher.R$
3.300.00.Tr: 9102-5220

l'IAuMlc.GOL F - vende-se, GL, 95, comp,
bordô.R$ 12.000.00.Tr: 9973-

5813FUSCA- 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.

Sua habilitação
com maior rapidez

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

Fone (47) 374-0548 - autounica@pop.com.br

Rua: Mal. Castelo Branco, 1889- - Schroeder-SC

PALIO - vende-se, 1.6, 16 valv., FUSCA-vende-se, 75,1300,todo

R$
reformado.R$ 2.500.00.Tr: 371-

98, cornp. 18.000.00.Tr: 373-
6238

2672 c/ Daniel horário comi ou

373-1404.

PALIO - vende-se, EX, 2000, comp
- ar e OH. R$ 14.000.00.Tr: 8803:
0181.

UNO - vende-se, turbo, preto, ano
94, comp., em ótimo est.Tr: 9135-

7729

UNO - vende-se, smart, 2p, 2000/
2001, branco.R$ 10.500,OO.Tr:
275-0647

UNO - vende-se. 91. 1.3. CS, vidro
elétrico.R$ 6.300.00.Tr: 9955-

4945

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/ Fabricio

F - 250 - vende-se, Xll, 2000/
2000, prata, único dono.R$
46.000.00.Tr: 9979-1437

FIESTA - vende-se,95,2p,
vermelho, original.R$ 7.500.00.Tr:

371-8772 ou 9101-3494

FIESTA - vende-se, 96,4p,
50.000Km, original.R$
11.500.00.Tr: 373-3001

FIESTA - vende-se, 2003, modelo
novo, verm.R$ 10.900.00 entrada

+ 34x 370.00.Tr: 275-2445

FIESTA - vende-se, Street, 2002,
4p, trava elétrica, desemb/

limpador traseiro, unico dono.R$
14.500.00.Tr: 275-0647

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

RANGER - vende-se] Xl, 2cc,97,
vermelha, c/ ar. Aceita troca.Tr:
376-1772

8ELlNA - vende-se, Del Rey II,

SILVERAOO - vende-se, 2001, OH, reformada, branca,88.R$

DLX. R$ 39.000.00.Tr: 9962-3664 5.900.00.Tr: 276-2434

VECTRA - vende-se, GLS,95,
rodas esp, comp.R$13.300.00 ou

R$ 3.900+ 36x418.00.Tr: 9123-

7355

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

9125-7399

VECTRA 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

8RASILlA - vende-se, 80.R$
1.600,00.Tr: 370-4509

8RASILlA - vende-se, 80.R$
1.800.00.Tr: 276-0371

COMPRA-SE - veiculo até.R$
5.000�OO.Tr: 9952-5400 c/
Christian

FUSCA - vende-se, 78, branco, jogo
de rodas 8ino 14, motor garantia,
ótimo estado.R$ 4.000.00. Tr: 275-
6455 ou 9909-4254

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

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

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

5.000.00 + 47x 130.00.Tr: 273- PASSAT - vende-se ou troca-se, pintura e estofamento novos.R$

6511 Joceli 81, bom estado.Troca por carro 11.000.00,Tr: 276-0397 ou 9103-

maior vlor.R$ 2.600.00.Tr: 372-1543 5991

KAOET. - vende-se, GlS, 97, c/
GNV.R$12.800.00 ou R$ 7.000.00 PARATI - vende-se, 97, comp.ss SANTANA - vende-se ou troca-

+ 36x 340.00.Tr: 371-6000 c/ Rui 16.300.00.Tr: 9962-3664 se, CU,.1.8, 95, 4p., pintura nova,

estofado novo, rodas liga leve.Tr:

KOM81 - vende-se, furgão, diesel, PARATI - vende-se, Gl,I.8, 4p, 276-0397 à noite ou 9103-5991

82, branca.Tr: 371-6702 ou 9973- 2000, c/ rodas de liga leve, único

r'9253 dono.R$ 24.000.00.Tr: 9103-5991 SANTANA - vende-se, 89 Gas.,
ou 276-0397 bom estado, c/ ar quente e

lOGUS - vende-se, 96, 2'. desemb. traseiro + jogo dei

dono.Aceito carro menor SANTANA - vende-se, ano 91 ,GLS, rodas. R$ 5.500,00. Podendo-se,

vlor.Tr:9962-5885 compl.R$ 8.100,00.Tr: 371-6238 conversar sobre o valor, Tratar
com Glaucy no 9154-7336.

PAMPA - vende-se, 86.Tr: 374- SANTANA - vende-se, 92, cinza

5023 jumbo, 4 p.R$1 0.500,00.Tr: 370-4508 SANTANA - vende-se ou troca-

se, CU, 96,4p' - ar, dourado,I.8,

PAMPA - vende-se, 93 c/tração.R$ SANTANA - vende-se ou troca-se, gasolina.Troca por carro menor

8.500.00.Tr: 373-3001 CU, 1.8, 95, 4p, rodas esportivas, vlor.Tr: 273-1001

FUSCA - vende-se, 84, branco,
aro brasilia, ótimo estado.R$
3.400.00.Tr: 370-5577

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

FUSCA - vende-se, 84, 1600,
branco.R$ 3.500.00.Tr: 371-3043
c/ Edi

GOL - vende-se, MI, bom

estado.R$ 11.200.00.Tr: 370-
0052

ESCORT - vende-se, Hob.by,96,
1000.R$ 8.400.00.Tr: 9962-3664 GOL - vende-se, 89, 1.6,

álcool.R$ 4.900.00.Tr: 370-6266

GOL - troca-se, 1000, 94. Troca

por corsa ou Celta. Tr: 374-1117

ou 9975-0117

KADET - vende-se, 94, Ught.Entrada
+ 10 parcelas.Tr: 376-1960 ou

9955-1875 c/ Ademir

GOL - vende-se, 84/84, álcool.R$
18.000.00 sem multa, doc. Em

dia.Tr: 370-0028 ou 8805-9798

KADET - vende-se, 93, c/ OH, limp/
desemb traseiro, cinza.R$

USADAS
2001

�or05
Vermelha

Vermelha

Verde

Azul

(371-1970) Azul

Titan 125

Azul 1996

Prata 1989

CG 125 Vermelha 1978

XLR 125 E Branca 2001

Azul 1981

e

C 100 Biz Vermelha 2001

Compra - Vende

Troca Financia
Motos acima de 1998 até 2002 -

financ. em até 36 x s] entrada

Motos de 2003 À 2004

Financ. Em até 40 X

Entrada de 10 %

Prata 1993

fiinanciamos motos

'c', ' �IJJ até 36 mese�,Rua Fritz Bartel, 99 • Baependi
Jaraguá do Sul- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Silverado
Corsa Wind
Gol4p
Gol 4p
Palio Ar 4p
Palio 4p
Blazer DlX

Rural4x4

S-10 Comp
Palio 4p c/ar cond.
Mondeo comp
Falcon 450

Premio

Fusca

Opala

98
98
99
98

04

00

97

75

00

04

97

02

87

87

75

bordo
cinza
verde
verde
cinza
azul
branca

branca

prata
prata
prata
cinza

marrom

branco

branco

D
G
G
G

G

G

D

G

GNV

G

G

G

A

G

G

370�3113
CLlO RL 1.0 AR
CELTA 1.0
BLAZER DLX 4.1 COMPL.
VECTRA GLS
CORSA WAGON GLS
UNO 1.5
ASTRA GLS, COMPLETO
CORSA WAGON GL 1.6
GOL 1.0 16V, 4P
PEUGEOT 106, COMPLETO
PEUGEOT 206 1.6 PASSION
VECTRA GLS 2.2
PALIO 1.6 16V, COMPLETO CITETO
SANTANA QUANTUM 2.0, COMPLETO
CORSAWIND
IPANEMA SUE, 4P
ESCORT HOBBY 1.6
MONZA GL, Cf TRIO 4P
OMEGA CO 3.0 AUTOM.
ESCORT XR3 CONVERCIVEL
MONZASUE

PRATA
VERMELHO
BRANCA
PRETO
CINZA
CINZA
AZUL
VERDE
PRATA
PRATA
BRANCO
BRANCO
BRANCO
CINZA
BORDÔ
AZUL
CINZA
AZUL
BORDO
PRATA
VERDE

2003
2002
1997
1997
2000
1995
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1998
,,1997
1995
1994
1994
1993
1988
1988

Fiat

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747 - Jarêtguá do Sul
Uno mille

Uno Mille

Uno Mille

Escort GL

Escort CL c/ ar
Fiesta'
Vectra GLS completo
Vectra

Celta

Omega GLS

Chevete

Corsa

Gol 8v 4p
Goll.6

Goll.6

Goll.6

Golf cornp-bco couro

Parati GI

Biz

93

94

93

97

98

97
95

97

01

93

89
99

00

92
91

92

01

90

03

Ford

GM

VW

Branco

Cinza
Grafite

azul

vermelho

prata
dourado

Chumbo

Prata

cinza

azul

Bordo

Bordo

Branco
Branco

Verde'

Prata

Preta

Vermelha

R$ 7.000,00
R$ 7.800,00
R$ 6.800,00
R$ 13.000,00
R$ 14.500,00
R$ 9.500,00
R$ 13.000,00
R$ 16.500,00
R$ 15.400,00
R$ 12.900,00
R$ 4.900,00
R$ 12.500,00
R$ 16.800,00
R$ 7.500,00
R$ 7.000,00
R$ 8.800,00
R$ 33.000,00
R$ 7.000,00
R$ 3.500,00

A;::''::ÓVEIs370-2769
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 - Centenário

Mercedes A 160

Mercedes C180

Scenic RXE

Parati Fun

Honda Civic LX Autm.

Gol GII18V

Clio Rl c/ ar
Corsa GL 1.6 SW

Celta c/ opc.
Escort Gl 16v comp.
Escort GL 16v

Gol 16v

Kadet GL

Quantum CS

Moto: YBR 125 E

cinza

cinza

verde

prata

prata
branco

branco

azul

Preto

Cinza

prata 98

cinza 98

roxo 96

preta 86

vermelha 04

00

95

00

01

97

02

01

99

02

98

R$ 29.000,00
R$ 28.500,00
R$ 28.000,00
R$ 24.000,00
R$ 21.000,00
R$ 19.500,00
R$ 17.800,00
R$ 16.300,00
R$ 17.300,00
R$ 15.800,00
R$ 15.800,00
R$ 11.500,00
R$ 10.500,00
R$ 5.500,00
R$ 4.800,00

Parceir

Faça parte da BV
financeira

você também

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

Fiesta Class 4p
Corsa Sedan ác/te
Corsa Sedan
Corsda Serdan
Fiesta 4p c/ som
Escort Hobby 1.6
Goll000 I
Uno SX 4p c/ opc.
Vectra GL 2.2
Vectra GL comp.
Vectra GLS comp.
GolG111
Goll000 16v c/ opc.
Goll.8

Pali04p
Astra Sedam 1.8 GL comp.
Parati 1.0 16v 4p

prata 03
prata 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

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

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

1.8/2p/compl. azul 00

1.8/4p/Gl preto 95

1.8/4p/Sl cinza 95

4p/compl. preto 02

1.0/4P/Milenium prata 01

2p b�oco 03

1.6/4p/ comp. cinza 95

G

G

G

G

G

G

G

Astra

Verona Gl

Ipanema Gl

Corsa Sedam

Corsa Sedam

Celta

Tipo

Uno SX/2p

1.0/4p/8V

dourado 00

branco 01 G

G

Gol

Verona 1.8/2p/GlX c/ AR preto 90

LD veículos 373-4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em/rente a FAMEG)
FIAT

Marea 2.0 compl. Branco

Uno S 1.3 Branco

Palio EX c/ ope. 4pts Verde

Tipo 1.6 IE campo 4p Cinza

Tempra 4p 8v comp. Branco

FORD

Ka CLX Vermelho

Ffesta 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

Gal 1.0 MI Preto

Gal 1.0 MI Branca

Gol 1.0 I Plus Branca

Passat Pointer Cinza

Logus Gl Azul

Gol1000 Branco

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

GM

Vermelho

Azul

Dourada

Marrom

Branca

1999

1995

1991

1989

1990

R$ 23.500,00
R$ 12.900.00
R$ 6.900.00
R$ 6.300.00
R$ 4.500.00

Astra completo
Omega GLS 4.1 comol.
Ipanema
Monza S�E 4p
Monza SLE

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

Astra 2000 Sedam GL 1.8 comp.
Gal G III 2000 1.0 4p
Uno 1.0 1996 - 4p, Trio eletr., Limp., Desemb.,
Uno 1.0 1996 - 4p, trio ettre.zl impe desemb.
Fiat Siena 1.0 2002, fire, trio eletrico
Gall.0 94
Gol 1.6 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
Pick Up Corsa, 1.6, 99, rodas de liga
Corsa 1.0 4p limpjdesjar
Estrada 2000 1.5 Cab.estendida

Clio trio etet.yarr beg/Hmp.Zar q.
Astra GLS 99 2.0 comp.
Celta 2004j4p/limp/des./ar
Monza 90j2.0jcomp.
Monza SLj2.0j2p básico

Fiesta 98/4p/l.0/Iimp./desem./ar q.
Siena 1.6/99/4PI campo
Astra GL.l.8/2000/2p/comp.
Kagoo cl ac, 2001
Renaut Clio, 4p, ccmpt.. 2003

Clio 1.0 compl.

Palio Wekend completa 1.0

Uno Mille 1.0

Gol GTI compl.

GOL GIII completo. (-V. E.)

Courier 1.3 v.e /t.e

Uno 1.6 MPI

01

00

91

89

00

98

93

93

95

00

94

verde

dourada

branca

azul

vermelha

bordo mel

preto

azul me\.

azul

Escort XR3 + teto solar

Uno ElX 1.0 4p

CBX 200 strada (FINANCIADA)

Suzuki Swift 1.6 SD

roxa

branca

Mercedes C280 4p
Ford Ranger 2.5 CD
GoIGII14p
Saveiro

Belina Del rey 1.8

Go11.8

Uno Mille Smart 1.0 4p
Fiesta 4p OKm 1.0

Uno 1.0cfopc.
Vectra CD 2.2

Golf2pcomp. GTI

Omega GL cf Gas
Fusca 1300

Yamaha XT 600

CBX200

Cripton 105c
.

Preta G

Vermelho D

Cinza G

branca GNV

verde A

prata G

azul G

•. , prata G

Azul G

branco G

preta G

Branco GNV

Branco G

Preta G

Vermelha G

Verde G

Barraca p/camping completa

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

Audi A3 1.8
Blazer DLX
Frontier

Sportage
Corsa Wagon
Corsa Wind 1.0
Gol Plus 16v
Gol CL
Parati
Tempra IE 8v
Palio EDX
Vectra
Monza SL/E 1.8
Kadett

gas
die
die
die

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas

2000
2001
2003
1995
1997
1996
1998
1994
1995
1995
1996
1998
1985
1992

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VEíCULOS
370 ..7516

compra Vende Troca Financia
!uaWalter MarqilardfF18S0 .. Barra ao �io Molha· Jâfagilá do Sul· se

Golf 2.0 compl. Cinza 98

Pick up Corsa compl. Verde 98

CorsaWind 2p Bordo 96

KadettGlS compl. 2.0 Preto 98

Pampa Vermelha 94

Saveiro Diesel Bege 89

Hilux Sw4, diesel Cinza 93

Fiorino furgão branca 96

F-lOOO diesel Cinza 92

F-lOOO Amarela 86

Saara Verde 99

Santana GlS compl. Azul 92

Courier 1.3 Prata 98

Parati 2p 1.6 Cinza 97

Fusca 1300 branco 86

�. 370-4224
CL SS IC Rua ErwinoMenegotti, 869,

Vila Rau - Jaraguá do Sul - se

'KaGl
I
riPa 10

Icorsa Hatch
Vectra

ha Celta

net, Brava

GoI1OOO
et.

CorsaSedan

Corsa GL 1.6

AZUL

Branco

2003
"

Prata

special2p

cinza)deseml?, tras/aq

,

"f' VotGran;f;inJ I fi na n ças

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

Novos e Usados 370-0013 Faça parte da BV
2003/2003 8120 BRANCA DIESEL )'

2002/2002 VW/1721 o TRUCK BRANCA DIESEL

financeira
!

2001/2002 VW/8150 BRANCA DIESEL
2003/2004 KA Gl PRETA' GASOLINA
2002/2003 CORSA 1.0 COMP. BRANCA GASOLINA
2002/2003 PALIO FIRE VERMELHA GASOLINA
2002/2003 CELTA 3 PTS VERMELHA GASOLINA �

também2002/2002 GOL 16VPOWER PRETA GASOLINA voce2000/2001 PARATI 2.0 CINZA GASOLINA
2000/2001 VECTRA CHALLENGE CINZA GASOLINA
1998/1999 MAREA WEEKEND VERDE GASOLINA
1998/1998 GOL 16V VERMELHA GASOLINA
1995/1996 TEMPRA OURO 16V AZUL GASOLINA
1995/1995 GOL CLI BRANCA GASOLINA
1995/1995 UNOELX AZUL GASOLINA
1994 IPANEMA PRETA GASOLINA
1989/1990 MONZA SUE 2.0 CINZA GASOLINA
1989/1989 CHEVETTE Sl 1.6 VERDE ALCOOL

I

<

__
�'

, �...'Kt!")!""1��·
•

,

VW 18.310 02/Ó2 Titan Tractor - Branco
. .

R$ 115.000
''- �/'

" " )t � 'to .�

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

Marca C" Com MO Preço
Volkswagen

Prata f�
R

'Hii8!
Polo
Fusca Verde R
Fusca Amarelo R '18888

Faça parte da BV
Fusca Branco 71 R

��Ii��us Prata 90 R 6:500:'88 +27x261A'"

�
R

%�!I��Sl'.ie Verde R
Branco R l�8 ',Oo, Branco R

t28x267GolPlus "'"' R li!!l!>Qus Branco R
Monza Branco R

�ant�na Verde R li!!aveno 8"" R

financei ra
8��;aro��gon Verde i!

II
16.000,00

vecuacc Branco

";80Chaveie Vermelho 85 4.5 ,O
vecua Grafite i' 'jO .�VettraCO Sranco 'liDo:s= "'"' !J . +15x241nevetle Preto
Iat

Verde 95 t22x217Uoo

ii '!I!!�UOO Branco 2001

�

também
u�g Prata 94

Vermelho 87

voce
�po ezo! � 95 4.580' +27x370

�fi?oWe!�end Cinza 97

'!Oi�OCinza g ijOOPalio Branco h. ,00Palio Prol' 02
Ford
êscort �ordó ij Ri Ig:588'8���gg�XR3 '"00

IVermelho

13�ibiscort Praia
Maverick Verde
Verona �ranco i) �:�88: +33x370ABNPampa rate
Importado

Bordô 95 �I I�!!iRenault19RN
Caravam �ege 1\J��!nãO '"00

8amln�oneleD 10 Marrom 74 R$14.000,OO
Mola-
MotoXLXmotor350 89 ���:5�:�HondaBiz

Vermelho
2004
G 79

Preto 82

4rduíno
Veículos 371·4225

99/99

VW 8.120 01/02 Eq. Chassi - branco R$ 55.000,00

Av. Preto Waldemar Grubba, 1033 - Baependi
Uno ,SX 1.0 4p Cinza 200Q

Branco ,,'1999
1998

1998

Branca 19.96

Uno EX 1.0 4p
Courier 1.3

Palio EX 1.0 4p
Uno IE 1.0

Escort Hobby 1.0

IWOLFCA� 275-1184 Rua Pref. Waldemar
Grubba.3121
Bairro Vieiras

Rua Angelo Schiochet 99 310-238189251-600 - Jaraguá do Sul
Celta 2p c/ ar A.C. Vermo 2003 Gas.

I Gol Special 1.0
Gol Power 1.0 4p cl A.C. Bco 2003 Gas.

Palio Wekend GNV 97 R$ 16.800,00cj ar cond. 2003 branco Corsa Sedam cl A.C. Bco 2002 GNV
Corsa Sedam c/ A.C. Prata 2003 Gas. Omega Gt: compl. 94 R$ 12.800,00

Gol trend GIII cj dh 4p 2002 branco VT Shadom 600 cc Preto 2002 Gas.
Corsa Super 98 R$ 13.000,00

Fiesta
Corsa 2pjl.0 comp. Preto 2002 Gas.

2001 prata Fiesta GL 4p 1.0 Bco 2001 Gas. Corsa 4p compl. 98 R$ 13.800,0.0I Marea HLX
Astra GLS Sedam/campo Bco 2000 GNV

Tempra 16v ouro 93 R$ 9.000,00
comp. 1999 preta Blazer campo 2.2 Bco 1999 GNV

Celta 1.0
omega GLS 2.2 compl Bco 1998 Gas. Verona LX 1.8 ale 94 R$ 9.000,00

I cj ar + pers. Gas 2001 preto Fiesta 4p azul 1999 Gas.
Palio EOX 98 R$ 12.000,00

Uno EP 1.0
, Corsa Super alui 1998 Gas

4p, cj ar 1996 cinza Sllverado Blazer 4.1 Bco 1998 Ale. Perua Swcompleta +GNV 98 R$ 16.500,00
Parati 1.0 16v zc.. Vermo 1998 Gas.

Perua SW compl G 97 R$ 14.500,00Saveiro 1.8 cj dh Gas. 2001 branco Quantum 4p 1.8 Bco 1995 Gas.

I F 1000 motor MWM
Vectra GLS 2.0 compl. Bco 1997 Gas. Vectra GLS comp 94 R$ 12.800,00

c/vidro.teto.dh 1992 Corsa 1.0 Bco 1997 Gas.
Vectra GLS 95 R$ 13.800,00Palio ED 2p 1.0 Cinza 1997 Gas.

Monza SL 2.0 2p. Gas. 1993 prata
Gol! GL 1.8 4p compl. Vermo 1995 Gas. Vectra GL compl + GNV 97 R$ 21.000,00
Calibra compl. Vermo 1994 Gas.

XR 200 L 200 4x4 comp. Azul 1993 Die Monza SLE 90 R$ 5.600,00
Gas. 1997 branca L 200 4x4 compl. Azul 1995 Die Monza 89 R$ 5.300,00

Gas.
F 1000 Cab dupla Vermo 1990 Die

Asia Towner furgão 95 R$ 5.500,002002 preta Ka 1.0 c/ trio Prata '1997 Gas.
Variant Azul 1974 Gas. Uno 86 R$ 3.600,00

2001 prata Gol CL 1.6 Prata 1994 Gas.
Bote Inflavel R$1.000,00Goll.0 I Bordô 1996 Gas.

Veículos de

Ecosport XLS top de linha verde 2003
Fiesta ar cond + opc. preto 2003
KA opcionais branco 2003
Escort SW completa prata 2000
Corsa hatch(mod.novo) opc branco 2004
Meriva CO (top de linha) cinza 2003
Celta O-KM prata (preço especial)
Corsa sedan opc . branco 2001
Véctra CO (top.delinha)Kit GNV prata 1999
Golf 1.6 completo prata 2002
Gol16v power completo 2001
Gol MI branco 1997
Stilo 1.8 (top.delinha) verde 2003
Palio weekend completa branca 2001
Clio previlege (top de linha) prata 2003
Clio expression OH/trio azul 2003
Scenic RXE (top de linha) cinza 2001
Clio expression OH/trio azul 2003
Scenic RXE (top de linha) cinza 2001
Clio RL c/ Ar dourado 2000
Scenic RXE completa verde 2000

311-0802
311-8281

Exp._Antônio Carlos Ferreira. 130 - Centro· Jguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

Consórcio

Breifko f
Há 38 anos realizando sonhos.

tD...D Auó,Breítkopf

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 /371-8309

FIAT

Carro

Tempra
Uno Mille

Uno OKm

Uno

Cor

Azul

Verde

Preto

Prata

Palio Wekend adventuri

Siena cinza

Marea Wekend Cinza

FORD

Carro �_
Ka

Fiesta

cinza

prata

Ano

1999

1996

2005

2000

2002

1999

1999

OPC

Completo
Acrre/Ve

Aq/Des.
4p/lt/dt/aq
1.6 completa
dh/ve/te/al/dt

completa

GM
I Carro
.

Corsa Super
Celta

Ano

1998

199

OPC

básico

ar condicionado

Cor Ano

Branco 1997

Branco 2002

OPC

4P/lt/dt/ãq
2p basicoI

! Corsa Sedam Preto 2003
, TE/VE/AL/Roda de liga
Astra azul 2000 compl!RI15

VW

Carro

Gol
RENAULT

Carro
ClioRNAlise
ClioRN

Cor Ano

branco 1997
OPC
básico-

Cor
Preto
Cinza

Ano OPC
2003 Completo
2001 ac/te/al/ab/cd

HONOA
Moto
NXR125 Bras

Cor Ano

Vermel 2003 -------------- .. -,

1113 - vende-se, turbinado,
carroceria.R$ 28.000.00Tr: 370·
4863

1314 - vende-se, Mercedes,
i 87,redundo,toco.R$ 45.000.00Tr.

370-7144

i 608 - vende-se, diesel,
.

carroceria, doc. Em dia.Vlor a
comb.Tr: 9142-6629

! 0-60 - vende-se, 81, cf
.

muncky.R$18.000.00. Tr: 9953-
9006

SCANIA 11 O - vende-se, 75, Kit
111, referencial comp.R$
34.000.00Tr: 370-7144GOL � Semi novo 1 Moto

a partir l a partir j a partir
de R$ 370,00 � R$ 200,00 i R$ 85,00

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

C-10 - compra-se, 79f80Tr:
370-7216 cf Matheus

CLlD - vende-se ou troca

se,sedam, 1.0, 16v,
comp,2004,preto.Aceita carro
rnenorvlor Ir: 91 03-0030

CIVIC - vende-se, Honda, 2002,
automático, prata, 50.000km cf
GN\I. Vlora comb. Tr: 371-4978
ou 91 09-5067

CLASSIC - vende-se, furgão,
diesel,91, branco.Tr: 371-6702
ou 9973-9253

SantanaQuantu,
'voyage
Omega SupremaGLS
OmegaCD3.0
Go11.8 (bola)
GolSpecial
Gol 4p dh/trio
GoIMI1.6

Go11.6

GolSpecial
Kombi

ChevetteSLE

Chevette

BelinaL 1.6

Fusca

Escort Europel GLX completo
EscortXR3

EscortGhia

OpalaComodoro compl.
Opala Diplomata 6cc compl.
Ford Landal em couro

F-1 000 c.ôupla, MWM, c.
Monza

Monza Classic Automatic 4p
Astracomp.
Uno1.0

RD135

Moto CG KS comp

Tel: 371-7212
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

Cei: 9963-7641

VENDE-SE - cara chata,
Mercedes,59, ótimo estado.R$
18.000.00.Tr: 374-1724

INJECAR AUTO CENTER

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

CtN1tR
·Ea .....'4....,._��· p..Z4-IS

Fone: (47) 371-3898
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - Baependi - Jaraguá do Sul- se

BIZ - vende-se, 2003, vermelha,
PEGEOUT -vende-se, 206, rally, semi nova.Tr: 372-7912 ou 9135- mAN-vende-se, CG, KS, 125,
1.6, 16v, 2001, compeio.vlor a 8785 2002/2003, azul.R$ 2.800.00 +
combina[Tr: 371-3737 15 parcelas R$150.00Tr. 375-

BIZ - vende-se,OKm, cor a 2861 cf Cláudio
PEGEOUT - vende-se, 206, escolher entrada R$ 3.300.00 +
2000, comp, prata.R$10.000.00 18x R$1 06.00.Tr: 370-2385 ou TITAN - vende-se, 2001.R$
+ 37x R$ 498.00Tr: 9987-1 004 9973-8955 3.700.00Tr. 9962-3664
ou 275-0510 cf Junior

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

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

BIZ- vende-se, 2001, cf partida, TITAN -vende-se, 95.Tr: 371-
RENO TRAFFIC - vende-se, ótimo eslado.R$ 3.400.00.Tr: 273- 4573
ótimo estado.Tr: 371-6702 ou 0357 cf Daniel ou Meri ou 9137-
9973-9253 2890 TITAN - vende-se, ano 96.R$

2.300,00Tr. 9991-3300
RURAL-vende-se,74, 3°. dono, CBX 200 - vende-se strada,
83.000Km originais.Tr: 9962- verm., 98, impecável. Aceito TITAN -vende-se, 125, 2003,
9363 troca. T[ 9103-78950u9103-2613. prata.R$ 1.500.00 + 18x

205.00Tr: 9123-7355

JEEP -vende-se, 69, azul.vlor
a comb.Tr: 374-1116 cf Márcia
ou Valquiria.

JEEP - vende-se, 62.R$
6.800.00Tr. 9962-3664

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

JEEP - vende-se, 62,4x4,
6cc.R$ 6.800.00Tr: 374-1290 ou
9991-8825

1113 - compra-se, de pref.
financ. Tr: 372-0108.

GS - 125 - vende-se, 2000,
vermelha.R$1.800.00.Tr: 370- TITAN - vende-se, CG, ES,
8219 (partida e freio a disco), 2000,

ótimo estado.R$ 3.600.00.Tr:
47-9117-5839 EderGS - 125 - vende-se, 2000,

prata, ótimo esl.R$ 2.000.00.Tr:
PEGEDUT -vende-se, 306, 96, 1113 - vende-se, cf munck, 275-3317
comp.R$12.800.00Tr 9962- 81 ,1600Kg.R$36.000.00Tr. 370-
3664 7144

SOM
compra - vende - troca

financia - novos e usados

86

86

S3

94

95

99

03

'J7

SI<

99

SI<

er

89

G

A

G

TWISTER - vende-se, preta,
2002, 250cc, ótimo est, cf

NXFALCON-vende-se , 400, ano 24.000 Km rodados.R$
2000, corverm.Tr: 9955-4945 7.500.00Tr. 9104-6677

.'
SAHARA - ano 91.R$ 3.700.00 Tr. TWISTER - vende-se ou troca-
276-3002 cf Jair se, 2002, 2° dono. Troca por

terreno.Vlora comb.Tr: 374-
1483 cfMaiconSCOOTER - vende-se, Sundow

Akros 50, vermelha, 98, baixa
kmTr: 370-8942 ou 9902-8505 cf XL-250 - vende-se, 83,
Tãnia vermelha. Vlor a comb.Tr: 376-

TlTAN - vende-se, cf partida
0307

eléLR$4.300,t:nlTr9953-2627. -------
YBR - 2003, part. Elétr. R$

TITAN -vence-se, ano 2003.R$ 1.500maisfinanc. Tr. 370-9209
4.1 OO,OOTr: 370-6526 após 18 horas

PRÉ.-IMPR.E.SSÃO

SÃO'

MONTANA
MULTI-MARCAS

I M P O R T A O O S

MAFa:DES C 22) 94 caro verde

� EX CJl ai!XI'fIii:J branco

PELi3EOT 100 00 1.0 éi' q. � traz. azul

PELi3EOTae XS CJl ro..rcfcJ'Aitd branco

PELK3EOT 4co ffi 4p!:rAtxi:5 prata
PELi3EOT 4ai BREACK 94 aiCXll1Ü1 preta

NACIONAIS

F-100J

&10
Brasilia

FUSCA

75 impe<iMl1
ee 100,)

verm.

ESPECIAIS

FUSCA

KO'v13I

VAFlIIWT

EXS PICCl.ECO'JIl[X)R

00 lrix>dnl�
70 trrnoro�

til
M��!",,"',"',"l-,-----__'

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376-1678

YBR - vende-se, 2001 , 125.R$
3.500.00Tr. 273-0651

ou troca-se, cf frente

destacável, digital. Troca por
TV20 polegadas. Tr. 9142-6629

ACABAMENTOS ESPECIAIS

Truppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183

azul

preto
azul

bordo

preto
verde

branco

GNV

G

G

G

G

A

G

G

G

A

A

G

G

A

G

G

G

GNV

D

G

G

G

G

G

G

VOCÊ MAISTRANQÜILO!
YAMARA - vende-se,
crypton,2002, cf partida.R$
3.300.00.Tr: 273-1034 após
18hrs cf Sandro

APARELHO DECD-vende-se,
Pioneer, auto falante 69, semi
novo.Tr: 372-0187
AROS - vende-se, 13,viu só como essa soma é

importante na hora de

produzir seus impressos?

370
79
19

APARELHO DE CD - vende-se

pf carro Pioneer, cf MP3, modo
4650, cf controle, novo, na caixa.
R$565,00. Tr: 376-2206ou 9111-
9968 cf Alexsandro.

GráficaCPg",fkocp@ierro.C<>tn.b,

APARELHO DE CD- vende-se,
PIONEER, MP3, modo 160Qw, sub
12polg,1 par69.R$l500.00.Tr:
374-5881 cfCleber

POR TELEFONE: 371 1919
POR FAX: 3711919
PESSOALMENTE:
Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 246APARELHO DE CD - vende-se

Compra - vende - troca - financia

Celta 1.0 2p 2001 branco
Palio EDX 2p 1997 prata
Corsa 1.0 4p 1999 prata
Palio 1.0 2p 2000 prata
GoI1.82p 1997 vermelho

Saveiro 1.8 2001 branco

Omega Suprema compl. 1993 prata
Omega GLS 2.0, compl.(.teto) 1994 azul

Uno Mille 4p 2001 branco

Corsa Sedam Super 4p 2001 branco

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

azul

86

branco

branco

branca

preto
bege
bege
verde

Escapamento - Geometria - Balanceamento
Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

�

00

88

89

89

00

00

94

00

00

00

91

95

01

azul

. amarelo

verde

verdemet.

bordô

azul

cinza

azul

marron

azul

branco

prata

Auto-elétrica - Com. de Pneus
�.... -�

FONES: (4.7) 275,.}7}O,. 275"HO'lAUTORiZAdA:
GM, VW,
FiAT' FORd

�!jffi"1�t!i:4tt:4W:��'·;.y'
R U a: P r e f e i t o J o s é B a u -e' r�;' 8 2 6

Vila Rau - Jguá do Sul- se

� I

magnese.R$150.00.Tr: 371- pneus Radial, semi novo.R$ 12.R$600.00Tr:275-2768
6238 450.00.Tr: 370-5577

PNEUS - vende-se, aro 1S.RS

AROS - vende-se, 4, de liga leve, MODULO - compra-se, acima 1 OO.OOTr: 370-0052

14, com pneus.rr'têô. Vlor a de 1600wTr: 371-2666ou 9125-

combinai: Tr.372{)713c1Femando. 7399 VENDE-SE - peças pf toyola,
luva do cordan e ponteira do

cordan,novas.R$ 150.00 o

jogoTr: 370-0863AROS _ vende-se, brasilia, cf
MODULO - vende-se, Booss
1600w, caxa selada dotada, sub

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




