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Moacir Bertoldi é
eleito prefeito de

Jaraguá do Sul

O atual vice-prefeito Moacir Bertoldi (PL), da coligação "Viva

Jaraguá", foi eleito prefeito de Jaraguá do Sul com 26.726 mil votos -

37,81% dos votos válidos. O deputado estadual Dionei da Silva (PT),
da aliança "Jaraguá para todos", conquistou 22.917 mil votos - 32,42%,

ficando em segundo lugar. O ex-deputado federal Vicente Caropreso
(PSDB), "Jaraguá no rumo certo", obteve 21.050 mil votos - 29,78% , e

foi o terceiro colocado.'
Para a Câmara de Vereadores, foram eleitos: Dieter Jansen (PP), Afonso

Piazera (PSDB), Carione Pavanello (PFL), Rudolfo Gesser (PP),
Eugênio Garcia (PSDB), Jurandir Michels (PT), Pedro Garcia (PMDB),
Ronaldo Raulino (PL), Jaime Negherbon (PT), Terris da Silva (PTB) e

Maristela Menel (PFL) .

• PÁGINA 3

Conrad Müller
é eleito prefeito

de Corupá'"

o candidato do PP, Conrad
Müller, foi eleito prefeito de

Corupá com 4,718 votos. Em

segundo lugar ficou Curt

Linzmeyer (PMDB) com 3.763
votos seguido por João Carlos \

Gottardi (PT) com 330 votos

• PÁGINA 4

ARQUIVO: CÉSAR JUNKES

ALEXANDRE BaGO

Peixer é reeleito
em Guaramirim

o prefeito Mário Sérgio Peixer
(PFL) foi reeleito com 7.433 votos

- 44,44% dos votos válidos.
O candidato do PMDB Nilson ��.

Bylaardt obteve 5.690 votos -

34,02%. E Luiz Carlos Mannes
(PPS) conquistou 3.603 votos -

21,54%.
• PÁGINA 5

t'

Dávio Leo é

reeleito

prefeito de
Massaranduba .�

o Prefeito Oávio Leo (PFL) foi
reeleito com 4.740 votos -

50,58% dos votos válidos. Em

segundo ficou Odenir Deretti

(PMDB) com 3.802 votos, seguido
por Giovanni Tonet (PT) com 830

votos

• PÁGINA 6

Schroeder elege
Felipe Voigt

o candidato Felipe Voigt (PP)
foieleito prefeito com 3.723

votos - 48,27% dos votos válidos.
Hilmar Hertel (PFL) ficou em

segundo lugar com 2.395 votos,
seguido por JoãoRels Filho (PT)

com 1.595 votos.
• 'PÁGINA 7

ARQUIVO, CÉSAR JUNKES
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Lições das urnas
A vitória do atual vice

prefeito Moacir Bertoldi com
26.899 votos é, com certeza,
um recado das urnas aos

organizadores das campa

nhas, cabos eleitorais e

militantes de [araguá do Sul,
além dos apoiadores de fora.
Os votos obtidos demons
tram claramente que a

população não aceita mais a

baixaria e o vale-tudo na

disputa eleitoral. Enquanto
as outras coligações se

empenhavam em atacar os

adversários e a buscar nos

velhos baús da discórdia

ingrediente que pudessem
prejudicar as candidaturas,
Bertoldí foi fiel ao estilo
conciliador. Nunca entrou

em divididas.
Outras duas lições saíram

ontem das urnas: o amadu
recimento da democracia e

o repúdio do eleitorado ás

imposições econômicas. Em

que pese as divergências pela

FRASES 1---

opção dos votos, a população
demonstrou que não se deixa
levar por apelos de última

hora, nem nas promessas
mirabolantes. Também deu
um recado àqueles que
insistem em tratá-la como

sua propriedade. As articula
ções dos últimos, dias de,

campanha apenas fb:eram
reforçar as críticas acerca

que, há dois anos, deu uma

vitória acachapante ao PT.
Não há uma explicação
lógica para o "fenômeno". Os
eleitos - prefeito e vereado
res - conquistaram os votos

pela identificação pessoal.
Até porque, percebeu-se que
o governo Lula não foi

avaliado, já que a retomada
da economia foi o grande

.... Ao escolher o seu representante, o eleitor
assume a responsabilidade pela condução
das políticas públicas e suas conseqüências

das renitentes tentativas em

se manter a hegemonia de

grupos e a interferência
destes na esfera política.

Por outro lado, o resulta
do das urnas, além de provar

que o eleitor de [araguá do
Sul não leva em considera

ção nenhum critério ideoló

gico ou Científico na escolha
dos candidatos, revelou a

con tradição da população

garoto propaganda dos
candidatos do Partido dos
Trabalhadores.

Não obstante, é preciso
lembrar que o povo é sábio e

que as "incongruências" são

formas de mostrar indepen
dência. O eleitor é, ao

mesmo tempo, cidadão e

protagonista'do seu destino.
Ao escolher o seu represen
tante para os quatro anos,
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assume a responsabilidade
pela condução das políticas
públicas e suas conseqüên
cias. Todavia, somente com

o exercício do voto é possível
aperfeiçoar o processo

político-eleitoral, assegu
rando a cidadania e desper
tando nas pessoas o interesse

cívico.

As eleições de ontem em

Jaraguá do Sul convidam

para uma reflexão aprofun
dada sobre o processo
eleitoral e os mecanismos -

nem sempre lícitos e éticos
- utilizados neste pleito. É
preciso tirar lições das urnas

e pensar num pacto para as

próximas eleições.
O Correio do Povo

parabeniza os eleitos e apela
para que ponham em prática
as promessas feitas. Aos

adversários, espera-se a

grandeza da oposição
positiva em benefícios de
todos.

lias empresários devem ter mais respeito com o Moacir Bertoldi. Irei governar com os

trabalhadores, e isso não impedirá a parceria com os pequenos e grandes empresários':

.Moacir Bertoldi (PL), prefeito eleito de Jaraguá do Sul, em desabafo feito logo apósa confirmação da vitória, ontem, no

Ginásio do Sesi.

Mundo I Pessoas & Fatos I
.... AFEGANISTÃO

Guerrajá matou mais
de 950 pessoas este ano
o número de mortos na guerra segue
aumentando, pondo em dúvida a credibilidade
das alegações dos Estados Unidos de que a

pacificação do Afeqanlstão vai bem a menos

de uma semana da data marcada para a eleição
presidencial direta. A morte de três soldados
afegãos e de dois rebeldes no final de semana

eleva a 957 o número de mortos em casos de
violência polftica somente neste ano. Três anos

após a queda do regime Talibã, o presidente
George Bush, saudou a eleição presidencial,
marcada para 9 de outubro, como um farol de

esperança aomundo islâmico e um prelúdio para
o pleito iraquiano marcado para janeiro. (AE)

.... ISRAEL

Israel pede investigação
sobre Peter Hansen
O embaixador de Israel na ONU, Dan Gillerman,
exigiu ontem que a entidade investigue as

ações de seu principal funcionário na Faixa de
Gaza. Por sua vez, o organismo exigiu um

pedido de desculpas do Estado judeu por
disseminar uma acusação falsa. As exigências
vêm à tona depois de supostos militantes

palestinos terem utilizado um veículo pintado
como se fosse um carro da ONU para
transportar o que seria um foguete (na versão
israelense) ou uma maca (segundo a ONU).
Gillerman pediu ao seéretário-geral da ONU,
Kofi Annan, que investigue Peter Hansen,
diretor da agência de ajuda humanitária. (AE)

.... INDIA

Setemortos em nova

onda de atentados
Supostos separatistas detonaram bombas
num mercado lotado, numa plantação de chá
e em outros locais da India ontem, matando
sete pessoas no segundo dia de atentados a

bomba e a tiros que deixaram pelo menos 57
mortos e mais de cem feridos no Nordeste
da India. A violência nos estados de Nagaland
e Assam atinge uma região do país de

composição étnica complexa, onde mais de
30 grupos rebeldes encontram-se em

atividade. Soldados patrulham as cidades de

Nagaland, mas os atentados continuam em

Assam. No final de semana, aconteceram 17

atentados. Não está claro se há ligação entre

os diversos ataques, (AE)

.... FRANÇA

Presosdois supostos
líderes do ETA
Dois dos mais procurados líderes do grupo

separatista ETA e pelo menos outros 16 seguidores
da organização foram capturados ontem numa

operação franco-espanhola, O casal Mikel Albizu
Iriarte e Soledad Iparraguirre, foragido desde 1993,
foi detido no Sudoeste da França. Albizu e

Iparraguirre, ambos de 43 anos, eram acompanha
dos por um filho. Ambos portavam documentos

falsos e se negaram a responder às perguntas, mas
foram identificados por agentes policiais, indicaram
investigadores. A polícia francesa enviou cópias
de suas impressões digitais à Espanha para
confirmar a identidade do casal. (AE)

.... IRAQUE

EUA retomam Samarra,
mas população foge
Acenando bandeiras brancas, centenas de

iraquianos fugiram ontem de barco de Samarra

enquanto as tropas dos Estados Unidos declaravam
vitória sobre a resistência na ofensiva destinada a

expulsá-los da cidade, 95 quilômetros ao Norte

de Bagdá. Apesar de o comando das forças de

ocupação e da Guarda Nacional iraquiana
garantirem ter retomado o controle de quase toda

Samarra, a população teme novos bombardeios.
Um balanço militar indica que em três dias de
ofensiva morreram 125 rebeldes e 80 ficaram
feridos, Um funcionário do Hospital Geral de
Samarra, disse que entre os mortos, 23 eram

crianças e 18, mulheres. (AE)

.... CORÉIA DO NORTE

AIEA exige informe
sobre atividade nuclear
A Coréia do Sul não deve realizar mais
nenhuma experiência nuclear sem notificar a

AIEA (Agência Internacional de Energia
Atômica), pois qualquer atividade clandestina,
por menor que seja, representa uma "grave
fonte de preocupação' disse o secretário-geral
da entidade, Mohamed el-Baradei. Os
comentários do principal dirigente da AIEA,
subordinada à ONU (Organização das Nações
Unidas), foram elaborados depois de a Coréia
do Norte ter advertido que os experimentos
promovidos por Seul tiraram dos trilhos o

diálogo entre as duas Coréias. (AE)
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SUA OPINIÃO
d:

Os videntes e a leitura fria ��

Mário Eugênio Satumo*

Você já ficou surpreendido diante de uma cartomante? Ela nun�
o viu antes e lá está ela revelando segredos de sua vida, muitasd,
quais nem os seus parentes mais próximos sabiam, Se não acontec�
com você, com certeza você conhece alguém próximo que já foi!
afirmou algo semelhante. Ah, não era cartomante, era um médiUil
que recebe entidades não terrestres! Ok, sem problema, a idéia
digo, a técnica é a mesma.

.

Você ou o seu conhecido foi vítima de um truque dos mágic
a pouca conhecida "leitura fria" (cold reading). E o que é isso!!
uma maneira de se adquirir informações de uma pessoa sem reco

a algum documento (o "quente"), como a carteira de identidade
Em suma é um modo de lhe arrancar seu suado dinheirinho,M�
isso só ocorre com sua conivência, ou seja, seu desejo de acreditlJ
Isto é, sua grande ingenuidade,

O vidente faz uma minuciosa observação da vítima e utili!:
também conhecimentos estatístico e gerais da natureza humana
Como a pessoa se veste, sua postura, modo de falar, vocabulás
idade e status aparentes, Numa rápida olhada sabe-se muitosoDl1
a personalidade e os problemas da vítima. Observem, os olh�
mostram claramente a infelicidade ou o desespero de quemssh
Aliás, já viram alguém sem problemas procurar qualquer tipo�
adivinho?

Viram como é fácil explorar essa profissão? Não!O
conhecimento de.probabilidade e estatística é fundamental paro!
sucesso, Saber que o nome da maioria dos homens começa comor
e o das mulheres com "1\' ou "M" ajuda. Afinal, quem não temu

parente ou amigo que comece com essas letras? Querem umaau�
Assistam ao filme "Fé demais não cheira bem" com o Steve Martin

O vidente começa a interagir com a vítima, fala o óbviodeun M
modo enigmático ou interrogativo e observa cuidadosamenle

reação da pessoa (a quiromante leva grande vantagem já quesen
a temperatura da mão bem como a pulsação): alguém a deixa mUi!:

infeliz ... E a vítima prontamente responde: é meu filho! EUVlf Ique você tem alguns problemas econômicos! E quem não lem!1

mais, substitua o econômico por sexual, no trabalho, no",
casamento, com seus filhos, etc, e a afirmação continua valenJ:

para todo mundo, Afinal, quem não tem problemas?

iAssim, o grande observador começa falando sobre gener�lidaJi
e com um pouco de conversa já está adivinhando detalhes mtlJl]i

da pessoa-vítima. Na verdade é a vítima quem está revelandoruw
o vidente apenas traduz a linguagem corporal para a falada (em'
português nem sempre claro), Isso é feito com frases gela O

(tentativas) que de acordo com o resultado se tornam maiseml cc

específicas, isso é c�nhecido como realimentação. Parece tambérc gir
um modo mais sofisticado, com aquela brincadeira de crian eSI
quente-frio, ,

L

Mas, sem dúvida, omaior aliado do vidente é a memóriaselehl3
ou seja, nossa memória esquece os fatos insignificantes e se lemDj ba
dos significativos. Isso nos diz que o vidente pode arriscar à vonw, (

já que a vítima esquecerá prontamente seus prognósticOS errado m,
Em um experimento, conduzido pelo desmascarador de fraUd dl

James Randi, filmou-se um "médium" em ação. Ao final, conVi
te

algumas das pessoas para assistirem ao vídeo. Afirmavamque b
picareta havia acertado quase todas as adivinhações, não pude O
acreditar no que o vídeo mostrava: apenas uma em cada calOf<

A
estava correta, Eles simplesmente esqueceram. A memóriadelel 2:, ' d acenl\ 2
nossa tambem) f01 capaz de esquecer treze erros para ca a

d
Portanto, meu crédulo leitor, antes de sair por aí se gaban ° mi

ter encontrado alguém com poderes paranormais, pense bem,�, qu

pode estar assinando o seu atestado de ingenuidade! Mas,nao: O
preocupe, muitos desses médiuns, astrólogos, adivinhos, etc';,st, ne
em uma situaçãomuito pior: eles não são desonestos, eles acre II inJ
ter esse poder... qu

co

,
' � elt

*Tecnologista Sênior da Divisão de Sistemas Espaclallr� faz
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (lNPE), profess�U1 N,
Instituto Municipal de Ensino Superior de catan

Vi
(www.fafica.br) e congregado mariano tr,

i' reI
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de �or�:o aI!
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o IremOI
fazeros cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

CO

éQ,
correções ortográficas e gramaticais necessárias,

'
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JARAGUÁ DO SUL

FABIANE RIBAS

oacirBertoldl é eleito prefeito de

araguá do Sul com 37,81 % votos
,

r 'to Moacir Bertoldi (PL) surpreendeu aos adversários e

O Vlce,prelel 6899 3 861 is d1 íçôes municipais, com 2. votos,. a mais o que o
ceu as e eiven
d 1 ado o deputado estadual, Dionei da Silva (PT) e 5.688
naco oc ,

't
segu

d putado federal, Vicente Caropreso (PSDB). Dos 82.121
<, sobre o ex' e

b .

d ° 660,'Pareceram 81.579 para votar, com a stençao e, /0.

1 itores, come e

b ncos foram 1,49% e nulos 3,07%. O resultado mostra que a
VotoS ra

lizacã "V' J
' " ,

. 1 ada pela co igaçao rva aragua apresentava os numeros

Pesquisa anç
.

.

'. de votos mais próximos do que se obteve na contagem final
Pmtençao .

.

1 íd d h30
.

Apesar de a apuração ter Sido cone UI a perto as 19 , os
das urnas.

1 d ficiais demoraram para ser divulgados devido a um problema
reSU ta aso

, . .

.a 'do na urna da sessão 34, do Colégio Abdon Batista.

oC�:di foi contemplado pelo público quando chegou no ginásio do Sesi,

d conteceu a apuração. De lado a lado, o prefeito eleito correu pela
de
a

, rnprl'mentando a todos. "Qualquer cidadão pode ser prefeito,
qüa ra cu

d d e tenha humildade, inteligência e uma grande equipe. Vamos�e� ,

'

trabalhar com parcerias para apresentar uma administração
diferente e especial, e vamos humanizar essa cidade",
declara entusiasmado. Até dezembro, Bertoldi e a vice,
Rosemeire Vasel (PTB), vão fazer reuniões para definir o
secretariado. ''As pessoas serão selecionadas conforme a

qualificação e competência para assumir os respectivos
cargos", garante. Bertoldi informa que a primeira medida
será a formação de um conselho consultivo, que trabalhará
em conjunto nas decisões da administração pública.
Entusiasmada com a vitória, Rosemeire destacou que a

campanha foi feita com honra, dignidade e respeito .

''Acredito que os votos foram de coração, a partir da
vontade de mudar", opinou, acrescentando que o governo
municipal vai se identificar com os anseios dos eleitores.
"Vamos trabalhar junto com a população", assegura.

Vereadores Eleitos

aCI.
deJar do Sul
Candidato Partido Votos
Dieter Jansen PP 3272

Afonso PiazeraNeto PSDB 2178
Carione Pavanello PFL 2025

Rudolfo Guesser PP 1858

Eugênio Garcia PSDB 1703
Jurandir Michels PT 1678
Pedro Garcia PMDB 1603
Ronaldo Raulino PL 1504

Terrys da Silva o PTB 1489
Maristela Menel PFl 1401

. ... . ,...

tonei critica as armaçoes
eitas pelos adversários

�r o deputado estadual Dionei da Silva (PT) foi
� contemplado pelos militantes que estavam no
oe ginásio do Sesí. Desapontado disse que tinha10 '

esperança de que a população votaria no candidato
ttil1

ue trariamudanças expressivas. ''Acredito que a

nll1 panha eleitoral desse ano foi um processo
,

bastante envolvente e que o candidato eleito reflete
ld' desejo da população", disse. Entretanto, o petista
TI mostrou-se decepcionado corri as armações feitas
I durante a madrugada de sábado para domingo,
lue �entando derrubar sua candidatura. "Teve muita� �lXana, mfelizmente", reclamou.
:O( A deputado volta às atividades normais da
el ssemblé' L .

1 .

2
la egis ativa e diz ter emmãos o "Plano'�l\ 2" d .

I·
,o candIdato eleito. "Apesar de não ver° mudança

N
s nas propostas, vamos fiscalizar e cobrar

. '

que sejam realizadas" fr'10, O 'I ' , ISOU.

�' no
u

�ocolocado, Vicente Caropreso, não apareceu
ri

"

;he
g naslO. O presidente do PSDB Célio Bayeruuonn "

q
Ou que o tucano foi para o litoral descansar eue, numa p

.

l'esquísn rea izada na véspera da votação,constataram •

Jo elei' "
que nao conseguiriam vencer as

lU' çoes. Temos .,.

d dfaz conSClenCla e que o resulta o
II parte do pro d ' .

I"� Na a I' •

cesso emocratlco", destaca.
u va laça0 d "

leíVi' p
a JUIza e eitoral Quitéria Tamaninieira érez

trans
' o processo eleitoral deste ano

correu no 1
I repres _

trna mente, apesar das diversas
o entaçoes r' dalgu eglstra as na Justiça. "Tivemos10 ns proble
1( egul

mas com propagandas políticas
nSideares, mas tudo dentro do esperado",ra.

Dionei lamentou o que classificou de baixaria às vésperas das eleições

i'

Candidatos das duas alianças se juntam na comemoração

Ontem, 119.820.376 de eleitores foram às urnas escolher 5.562 prefeitos
e 51.748 vereadores dos 5.494municípios. Numtotal, 378.089 candidatos,
de 27 partidos, disputaram os votos dos brasileiros e brasileiras.
Cerca de 2,8 mil prefeitos disputam a reeleição. Nas 68 cidades que têm
mais de 200 mil eleitores, pode ocorrer segundo turno no dia 31. Em

quatro capitais é certo que não haverá segundo turno: Rio Branco (179.865
eleitores), Macapá (193.475), Boa Vista (144.465) e Palmas (112.124).
Distrito Federal e Fernando de Noronha não têm eleição.
Foram usadas 406.746 urnas eletrônicas. Destas, 1,7 mil urnas
apresentaram algum defeito e foram substituídas. Em algumas sessões
eleitorais, foi preciso utilizar o tradicional voto em papel.
OTSE (Tribunal Superior Eleitoral) estimava que,até meia-noite de ontem,
90% dos votos estariam. Para reforçar a segurança,oTSE autorizou o envio
de tropas federais para 332 cidades em 10 Estados. Soldados do Exército
atuarão em três aldeias indígenas.

r'
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Escola Teresa Ramos, no Centro, é o maior colégio eleitoral do município.

JULlMAR PIVATTO

Coni Müller vence em

Corupá com 4.718 votos
o novo prefeito de Corupá é Conrado UrbanoMüller Linzmeyer com 42,71% e Gottardi 3,75%. Foram 51 votos

(PP), que conquistou um total de 4.718 votos, contra em branco (0,57%) e 144 nulos (1,60%).
3.. 763 de Curt Linzmeyer (PMDB). O candidato do A reportagem do Jornal Correio do Povo tentou entrar
PT, João Carlos Gottardi teve 330 votos. Em em contato com o prefeito eleito, mas não conseguiu
porcentagem, Coni ficou com 53,55% dos votos válidos, encontrá-lo.

E'COU DE EDUCA�ÃO BÁSICA TERESA RA

-

-

Tranqüilidade marcou a eleição na cidade. Nenhum incidente foi registrado na Delegacia de pol.

Eleitores não tiveram muitos problemas com filas na parte da tarde

ELEiÇÕES OCORREM DENTRO DA NORMALIDADE 11--- --,

JARA.GUÁ DO SUL - As polícias Civil e Militar consideraram que as

eleições municipais ocorreram de forma normal. Nenhum caso

mais grave foi registrado no município e foram lavrados 15 termos

circunstanciados pelo delegado Uriel Ribeiro, que encaminhou os

infratores ao cartório eleitoral de Jaraquá do Sul. Já a PM informou

que os maiores problemas foram com bebidas alcoólicas e alguns
carros que estavam com som alto, com jiriqles de campanhas

eleitorais.
O comandante do 14° Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel
Ricardo Alcebíades Broering, disse que a conscientização da população
contribuiu para que tudo ocorresse dentro da normalidade."Houve um

trabalho maior de prevenção por parte de todos os eleitores. A

divulgação feita através de toda a imprensa ajudou na conscientização
da populaçãof comentou Broering.

'1

Candidato Partido
Bernadete Hillbracht PMDB
Alceu Minatti PMDB
Adelino Half PMDB
Everaldo Mokvak PP

LauroTwardowski PMDB
OtoWeber PP

Loriano Costa PSDB
Hermann Sussenbach PMDB
Nilton Richter PP
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17.442
15.770
1.085

16.855
278

309

Em Guaramirim, a juíza Karen Francis Schubert liberou o movimento de
grupos em frente ao Colégio Almirante Tamandaré, orientando os policiais para
que coibissem os possíveis excessos dos militantes. Segundo a Polícia Militar,
nenhuma ocorrência de maior destaque foi registrada na cidade.

SEGUNDA-FEIRA,4 de outubro de·2004 GUARAMIRIM
MARIA HELENA DE MORAES E MÁRCIA BENTO

Mais Guaramirim reelege Dêgo
FOTOS: ALEXANDRE

BaGO o prefeito reeleito Mário Sérgio Peixer não se surpreendeu
com a vitória. Segundo ele, o resultado das urnas expressa
o reconhecimento de um trabalho que está sendo feito a

quatro anos. "Sou uma pessoa popular, e a população
reconheceu isto." Entretanto Peixer admitiu que não

esperava uma votação tão expressiva da coligação
Guaramirim para todos.
Câmara de Vereadores
As coligações "Mais Guaramirim" e "Guaramirim para todos"

elegeram quatro vereadores cada uma.

ATRASO
A juíza da 6Ü" ZonaEleitoral, responsável
pelos municípios de Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder " Karen

Schubert considerou a eleição tranqüila:
"as poucas pessoas detidas foram liberadas
até o firrrda tarde de ontem".
Problemas nas urnas das seções 109 e 34
causaram atraso de duas horas nos

resultados finais para vereador.

Zézinho e Dêgo recebem os cumprimentos dos vários militantes presentes no local da apuração

Mário Sérgio Peixe r - Dêgo (PFL) MaisGuaramirim
José Joaquim Fernander (PP)

Nilson Bylaardt (PMDB)
Márió S.érgio de Amorim (PT)

;Guaramirim para todos 5.690.

Luiz Carlos Mannes (PPS)
Altair José Aguiar (PSDB)

Por amor a Garamirim 3.603

Número de eleitores
Total deV()tosÁpurados
Votos Nominais
Votos em Branco
Votos Nulos
Comparecimento
Abstenção

Vereadores (9)
LuizAntônio Chiodini
Evaldo João Junkes - Pupo
Belmor Bernardi
Alcibaldo Pereira Germann
João DenizVick
Maria Lúcia da Silva Richard
MarcosMannes
Jorge Luiz Feldmann
Osni Bylaardt

oa Zona eleito
Total de votos apuradosVotos nominais
Votos de legenda
VotosVál'd
V t

I os (nominais + legenda)o os em branco
\totos Nulos

Mais Guaramirim (PFL/PP)
Guaramirim para todos (PMDB/PT)
Mais Guaramirim (PFUPP)

...

Mais Guaramirim (PFL/PP)
Guararnirimpara todos (PMDB/PT)
Guaramirim para todos (PMDB/PT)
Por amora Guaramirim (PPS/PSDB)
Mais Guaramirim (PFL/PP)
Ciuaramirim para todos (PMDB/PT)

1.250
1.173

�784
750

690
545

449

"

•
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MASSARANDUBA SEGUNDA-FEIRA, 4 de outubro de 2004

MARIA HELENA DE MORAES E MARCIA BENTO

Dávio Leo faz 50%' dos votos

válidos e se reelege prefeito
Apesardavotação expressiva, Dávio Leo, foi o único prefeito CÂMARA DE VEREADORES
eleito que não compareceu ao local de apuração dos votos, Dos nove vereadores eleitos cinco são do

no-Parque de Eventos Prefeito Manuel de Aguiar, em PFL, que é o partido do prefeito reeleito,
Guáramirim. Dos trêsmunicípios que integram a 60a Zona com a maioria da Câmara, Leo, terá apoio
Eleitoral, apenasMassaranduba elegeu o prefeito commais para governar com tranqüilidade.
de 50% dos votos válidos.

FOTOS, ALEXANDRE a�

VO
BRASI

A DIEMOCAACIA
PASSA POA AQUI

Vera Rietter: "Faço questão de cumprir meu dever de cidadã, contribuindo com o meu voto':

<f�ior movimento de eleitores aconteceu no Colégio General Rondon, durante a manhã de
. CUj:�m. Nenhuma ocorrência grave foi relatada pela polícia militar .

" �'"
"'"�"

Odenir Deretti (PP) Governo para tOdoS
Uoão Alberto Matos Fadul (PMDB)

Dávio Leo (PFL)
Mário Fernando Reinke (PSDB)

União pelo progresso

li i
I I

4.440

3.802 40,57�o

8,86%

PFL
PMDB

PMDB
�__� �� __

PP

PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL

886
805

65

375

350
348

392

ral - 42 Seções (9 agregadas)

Cidadã massarandubense aguarda conferência dos documentos para votar Abstenção

"
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SCHROEDER

Felipe Voitg vence as eleições
com 48,27% dos votos

--

, c,.ulij!Jalt.lXI.gul.. SEGUNDA-FEIRA, 4 de outubro de 2004

Eleitos, prefeito e vice, comemoram a vitória no pleito municipal

MARIA HELENA DE MORAES E MÁRCIA BENTO

O prefeito Osvaldo Jurk conseguiu eleger o seu sucessor: Felipe
Voigt e Luís Aparício Ribas administram a cidade a partir de 1 Q

de janeiro de 2005, As urnas mostraram o resultad� de três meses
de trabalhos e reuniões com a comunidade: "no início, as

pesquisas, nos davam apenas 9% das intenções de voto",

Empresário do setor dabananicultura, Voigt, foi eleito, em 2000, como

o vereadormais votado dahistória domunicípio,
com 486 votos, eainda não foi superado, A
Câmara de Vereadores eleita para o próximo
mandato é bastante homogênea, São dois
vereadores do PMDB, PSDB e PP.O Partido
dos Trabalhadores (PT) elegeu um vereador,

FelipeVoigt (PP)
Luís Aparício Ribas (PMOB)

Juntos por Schroeder 3.723

Hilmilf Rubens Hertel (PFL)
Gregório AloisTietz (PSOB)

Todos por Schroeder 2.3953

João Reis Filho
José da Cruz

PT

Númer9 de eleitores
Total deVotos Apl,lrados
Votos Nominais
Votos em Branco
Votos Nulos
Comparecimento
Abstenção

7.713

69

614

RudibertTank
Urival Weiss
Manoel Ednilson BurgardtVaimor Pianezzer
DéCio Piske
Nélson João Zoz
Norma.Maas Stricker
Maria de Lo d 5

' .

!p I'
ur es teilein Schewimski

a Ino[eoni

386
PMOB 437

PT'
PFL

PP
PSOB

PMOB

237
353

adas)
7.493

7.3�0
410

7.740

96

Voigt recebe cumprimentos do prefeito reeleito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer
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JARAGUA DO SUL SEGUNDA-FEIRA,4 de outubro de 2004

enas
as

. .,..

e el oes
em

Jaraguá
doSul
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Conselheiro PiotrMaj diz que
momento é bom para negócios

,."

• PAGINA 4

MOBILIZAÇÃO

Preso agricultor que matou
casal em chácara de Corupá

A polícia Civil prendeu na manhã de ontem, o agricultor Adolfo

Jansen, 38 anos, acusado de matar seus vizinhos, em Corupá.
Em depoimento, Jansen confirmou que matou Celina Rank

Berão, 61, e Vilmar José Berão, 59. ,O casal foi encontrado

morto na manhã de sábado, na chácara que fica na localidade

de Rio Paulo Grande, em Corupá.

O agricultor disse que vendeu o terreno onde o casal morava,
que fica perto de sua residência, e que tinha recebido tudo em

dia. Mas, nos últimos meses, vinha sendo acusado de vagabundo
pelos vizinhos e por isso resolveu matá-los. Jansen foi autuado
em flagrante pela delegada Fedra Konell e encaminhado ao

Presídio Regional de Jaraguá do Sul. • ,PAGINA 7

vivo é você em primeiro lugar.

Mais cobertura, ,

mais tecnologia,
• •

mais SeMçOS
•

e agora mais uma

lOi loja pra você.
!�J�-' 'V! oha conhecer a nova 10] Vivo

no Shopping � r :Fall.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 320
Shopping Center FaU - Centro - Jaraguá do Sul

I
·1

lick
Inform4ttca

Vostlndo 'o' corpo G
a a,lma das pO.loa.

J'

M10S

www.marlso.tIJa.com.l:)r

,(
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Impulso da consciência
Um dos pontos positivos

saídos das urnas de domingo
é o .equílfbrio de forças nas

relações políticas, que
resultou na renovação de
mais de 68%, em média, nas
Câmaras de Vereadores dos
cinco municípios da

microrregião da Amvali. Em

J araguá do Sul, foram
reeieitos cinco parlamen
tares dos 19 atuais. Levando
em consideração a redução
do número de cadeiras, a

renovação atingiu 55%. Nas
demais cidades, com

exceção de Massaranduba,
que renovou apenas 33%, o
índice de renovação foi alto.
Em Guaramirim e em

Corupá foram 77% e em

Schroeder 100%.
N o que se refere a

J aráguá do Sul, além de

algumas surpresas reveladas

na��'urnas, o equilíbrio de

forças políticas na Câmara

Municipal ficou patente. PT,
PFL, Pp, e PSDB terão dois

FRASES

vereadores cada, o PMDB,
PTB PL um cada, o que

exigirá do futuro prefeito
(Moacir Bertoldi) muito jogo
e cintura e articulações nos

bastidores afim de garantir o
apoio mínimo para a'

governabilidade. Se bem

que, na política, as coisas se

ajeitam mais rápidas e mais
fáceis. Aos poucos, a

volatilidade dos votos dados
aos candidatos a vereador.
No primeiro caso, o desejo
explica a opção. No outro, o

grande número' de can

didatos (111 concorrentes às

11 cadeiras) traduz a

preferência. A proximidade
com o eleitor é muito maior.

Mas fica a pergunta: a

população votou porque

�A esperança é que os futuros
vereadores exerçam as funções com

dignidade e respeitos ao povo

oposição se aconchega no

colo quente do poder, que
retribui com os favores da

máquina administrativa.
Em 2000, em Jaraguá do

Sul, a renovação foi de quase
60%. E, naquele ano, o

número de vagas subiu de 15

para 19. Há duas vias para a

análise: a renovação pro

priamente dita - a população
quer mudança - ou a

queria mudanças ou por

impulso, motivada pela
identificação pessoal ou por
afinidades?

Todavia, há uma outra

possível explicação para a

seqüência de mudanças nas

Câmaras de Vereadores,
talvez a mais certa: o

amadurecimento do elei
torado e o acompanhamento
dos trabalhos legislativos. Em

que pese algumas exceções,
é possível perceber que o

sentimento de mudanças
,

deu o tom das eleições em

J araguá do Sul. O clima

reforça as reiteradas críticas

feitas neste espaço a alguns
vereadores, que insistem no

assistencialismo barato,
relegando a segundo plano
a função para qual foram
eleitos - legislar e fiscalizar.

Não obstante, o impor
tante é tirar lições das urnas

em favor de todos. A espe

rança é que o� futuros ve

readores exerçam as funções
com dignidade e respeitos ao

povo. Que primem pela
honestidade e cumpram com

seriedade a obrigação de
fiscalizar e legislar e que não

se limitem a homologar as

decisões do Executivo.
Também não deixem passar
em brancas nuvens as

denúncias de ilegalidades,
que dilapidam os cofres

públicos.

"Infellzmente. com a reeleição do atual prefeito, Guaramirim experimentará mais quatro
anos de desmando administrativos':

.if;lilson Bylaardt, candidato derrotado a prefeito deGuaramirim,sobre a vitória do atual prefeitoMário Sérgio Peixer.

�undo I Pessoas & Fatos I
� �LESTINA
Q$eia acusa líderes
de:serem indiferentes
o pi[meiro-ministro da Autoridade Nacional

Pal�stina, Ahmed Qureia, denunciou ontem o

qUé::chamou de indiferença internacional ao
sofrimento do povo palestino em meio a uma

violenta ofensiva militar israelense que deixou

pelomenos 66 mortos em cinco dias na Faixa
de Gaza. A mais recente ação do Estado judeu
em Gaza foi iniciada para inibir disparos de

foguetes rústicos contra cidades israelenses.
Em apenas cinco dias, a invasão do campo de

refugiados de Jebaliya transformou-se na mais

sangrenta operação militar de Israel em Gaza
em mais de quatro anos de conflito. (AE)

� IRAQUE

Explosões deixam 26
mortos e 100 feridos
A explosão de três carros-bomba provocou
mais carnificina ontem nas ruas de Bagdá e

Mossul, deixando pelo menos 26 iraquianos
mortos e mais de cem feridos.
No primeiro atentado, em Bagdá, um veículo

carregado de explosivos foi detonado perto
da entrada da Zona Vede, uma ampla área

central superprotegida porque abriga os

ediffcios governamentais, o quartel-general
das: forças de ocupação e embaixadas. A

explosão ocorreu nas proximidades de um

centro de recrutamento das forças de

segurança iraquianas. Pelo menos 15 pessoas
morreram e 80 ficaram feridas. (AE)

John Kerryelimina
vantagem deBush
Novas pesquisas de opinião mostraram que o

candidato presidencial democrata, senador John
Kerry, conseguiu eliminar a vantagem do

presidente George W. Bush depois do primeiro
dos três debates programados entre eles e I

menos de um mês antes da eleição de 2 de

novembro. Uma pesquisa da revista Newsweek,
a primeira feita desde o debate televisionado da
noite de quinta-feira, mostrou Kerry ultrapas
sando Bush, ficando com 47% das preferências
contra 45% do. O candidato independente Ralph
Nader ficou com 2%. Na pesquisa anterior, Bush
ganhava de Kerry por 49 a 43%. (AE)

,

� CAMBOJA

Parlamentoaprova plano
para julgar líderes
Depois de sete anos de constantes atrasos, o
Parlamento do Camboja aprovou ontem um

plano apoiado pela ONU para levarajulgamento
os líderes sobreviventes do Khmer Vermelho. A

intenção é julgar os suspeitos de atrocidades
cometidas entre 1975 e 1979, quando cerca de

1,7 milhão de cambojanos morreram de fome,
doenças, excesso de trabalho e execuções
promovidas pelo regime imposto pelo Khmer
Vermelho.
Por unanimidade, os 107 parlamentares
apoiaram a criação de um tribunal composto por
juízes e promotores locais e estrangeiros, abrindo
caminho para o estabelecimento da corte. (AE)

� INDONÉSIA

Yudhoyono vence
eleições presidenciais
o general Susilo Bambang Yudhoyono obteve
uma confortável vitória nas primeiras eleições
diretas da história da Indonésia, revelaram
resultados oficiais anunciados ontem.
Yudhoyono obteve o aval dos eleitores em meio
a promessas de combater o terrorismo e reativa r
a cambaleante economia da Indonésia. O
candidato educado nos Estados Unidos tomará

posse em 20 de outubro. Os governos estran

geiros e o mercado financeiro parecem ansiosos

por saber como ele pretende enfrentar os

problemas que afetam amaior naçãomuçulmana
do planeta, com 210 milhões de habitantes. (AE)

CORREIO DO POVO
Diretoru/Prcsldtmtc: Yvonue Alice Bchmõckel

Diretor edltorlul/edmtnistmüvor Francisco Alves

� rNDIA

Atentadosmatam 63
em 3 dias de violência
Supostos rebeldes separatistas atacaram ontem

uma aldeia indiana, matando seis pessoas no

terceiro dia de uma série de explosões e

ataques armados que já resultaram em 63
mortes no Nordeste da India. Além dos seis

mortos, sete pessoas ficaram feridas na

madrugada de ontem, quando supostos
militantes dispararam rajadas de metralhadora
contra moradores de Gelapukhuri, aldeia
situada a 210 quilômetros de Gauhati, capital
do Estado de Assam. Baruah atribuiu à Frente
Nacional Democrática de Boroland o mais
recente dos 18 atentados ocorridos desde
sábado nos Estados de Assam e Nagaland. (AE)
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TERÇA-FEIRA,5 de outubro de 2004

SUA OPINIÃO

Alerta
EuciCristofolini*

As estatísticas demonstram que nos anos 2020/2025 o Brasil ocupará
o sexto lugar entre os países com amaior parcela de população com 60
anos ou mais, Estamos vivenciando, portanto, a inversão da pirâmide
populacional, onde, futuramente, sua base não será mais composta por
jovens e sim por idosos. Este fato nos remete a algumas preocupações,
pois nós que trabalhamos com atendimento domiciliar de idosos onde
nos deparamos com situações de abandono, negligência, maus tratos e

carência, percebemos o quanto o país está despreparado para lidar,com
a terceira idade. O Estatuto do Idoso que entrou em vigor em janeiro de
2004 foi um avanço, mas é letra morta se não for colocado em prática,
A sociedade como um todo precisa estar consciente de seu papel perante
o idoso. Enquanto perdurar a idéia de que "velho só atrapalha", "é
inútil", continuaremos a nos deparar com situações de abandono e

maus tratos. Este é um problema cultural que deve ser combatido. Os
filhos precisam sentir-se responsáveis pelo seu idoso. Esta necessidade é
real e eminente se lembrarmos que as estatísticas apontam para o

crescente número de idosos, Cada vez mais precisamos assumir o idoso
como nossa responsabilidade, Como bem traz o Estatuto do Idoso em

seu artigo 3 º ;

"É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, .�
ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e

à convivência familiar e comunitária".
A contar pelo que vimos em nosso trabalho, podemos dizer que

estamos longe de conseguirmos isto, mas o que fazemos é lançar uma
semente, é confiar que o que dizemos hoje terá eco, até porque esta luta
está apenas começando.

*Assistente Social responsável pelo Programa de Atendimento

Domiciliar e Asilar ao Idoso - PADAI

Santa catarina sem Dilor

Luiz Henrique da Silveira*

É de Bertold Brecht a frase: "Há homens que lutam um dia e são

bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há os que lutam
muitos anos e são muito bons, mas há os que lutam toda a vida e estes

são imprescindíveis".
Manoel Dilor de Freitas foi um desses homens.
Sem nenhum exagero, pode-se dizer que existe uma história
econômica do Sul do Estado antes e depois dele. Ao idealizar a

Cecrisa do nada - ou melhor, do seu pioneirismo, da sua

criatividade, do seu arrojo, da sua coragem, da sua empolgaçãO
- criou um novo pólo econômico e impulsionou toda a região,
Talvez nenhuma outra definição sintetize-o tão bem quanto
empreendedor.
Quase 40 anos depois do sonho da Cecrisa, depois de conhecer
meio mundo, depois de dar a Santa Catarina dezenas de títulos
nacionais e internacionais em diferentes setores da produção
industrial, depois de ser eleito pelos leitores do jornal Gazeta

Me\-cantil para integrar o Fórum de Líderes Mercosul, depois de

ver seus produtos exportados para mais de 50 países, depois de

vários anos residindo no Rio de Janeiro, outros tantoS elU

Florianópolis, depois de tudo, áos 71 anos, o jovem Dilor resolve
criar a Vila Francioni, em São Joaquim, onde plantou 23 hectares
de parreiras com uvas finas, com capacidade para 500 mil litroS

por ano, com ênfase no Cabernet Sauvignon.
A primeira safra seria engarrafada em outubro .. , Ou melhor,
será, pois seu filho João, honrando a estirpe, comprometeu,se a

levar adiante todos os projetos e sonhos do pai.
Santa Catarina agradece, pois, ninguém duvide, este seu últilUO
sonho nos levará, muito breve, a sermos referência nacional na
viti�inicultura.

*Governador do Estado de Santa Catarina

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo�;
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO

as
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem col11O

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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POLíTICA
TERÇA-FEIRA,5 de outubro de 2004

Constatação'"
íté rla de Moacir Bertoldi (PL)

A VI o
._

de a velha dlscussao sobre a
reascen . -

d'buição dele para a elel.çao o
contn
f 'to Irineu Pasold (PSDB), em 2000.

pre el
d dorni

,

Pelo resultado das urnas .e omlng�, e
'vel dizer que Bertoldl levou multo

PO�Slvotos para a coligação PSDB/PPB/
mais .'

FL do que se pode Imaginar, pondo

:m dúvida o potencial eleitoral de
Pasold.
A atação obtida por Caro preso -

21�21 votos • refo!ça ,a tese. Afinal, �
aliança da sltuaçao e a mesma, so

Bertoldi deixou o palácio.

.... Lamento'
o candidato a prefeito de Guaramirim,
Nilson Bylaardt (PMDB), não escondia a

frustração durante a apuração dos votos.
Para justificar a derrota, culpou as

pesquisas de intenção de votos que,
segundo ele, atrapalharam sua

performance eleitoral, ao colocá-lo em

terceiro lugar. "Espero que o Judiciário

seja mais rigoroso com relação às

pesquisas'; sugeriu.
É verdade que as pesquisas foram as

grandes derrotadas desta eleição, como
foram nas duas anteriores e prejudicaram
muitos candidatos.

.... Novo round
A certeza na vitória era tanta que o

candidato à reeleição por Massa

randuba, Dávio Leo (PFL), sequer perdeu
tempo em acompanhar a apuração dos
votos na cidade vizinha de Guaramirim.
Leo obteve 4.440 votos - 50,58% dos
votos válidos.

Porém, o prefeito enfrentará um outro

round na disputa: existem algumas
representações contra ele na Justiça.
Leo se diz tranqüilo, mas não tem como

negar que ainda vai ter muita cor de

cabeça. Um dos adversários garante que
o prefeito não escapa da condenação.

.�
..

.... Curiosidades
As eleições de domingo trouxeram,
além de surpresas, muitas curiosidades
como foi. e caso da vitória do PT de

Indaial por apenas um voto de

diferença. Olímpia Tomio (PT) fez
9.133 -33,49% dos votos válidos - e

Luiz Polidora (PMDB) 9.132 - 33,48%. '- .

Em Grão Pará, Valdir Dacoregio (PT) e .

Breca (PFL) empataram com 2.270

votos. Breca, por ser mais velho, foi
declarado prefeito eleito. Em Araquari,
a candidata do PT, Viviane, não

conseguiu um voto sequer. Dizem que
desistiu da candidatura.

.... Preocupação
O crescimento do PT em todo o País -

em números absolutos, o partido foi o
vencedor das eleições deste ano, com

mais de 16 milhões de votos -

preocupa os adversários. Na Região da

Amvali, a coisa não é diferente e, a

derrota do PT, é comemorada com

fervor.
No domingo, durante a apuração dos
votos de Schroeder, quando foi
confirmada a lista dos vereadores
eleitos, o prefeito Osvaldo Jurk (PMDB),
num suspiro aliviado disse:"Ainda bem

que o PT só elegeu um vereador"

esultado das urnas confirma

'expectativa de Conrado Müller
CORUPÁ - o prefeito eleito

ConradoMüIler (PP), diferente dos
adversários, não ficou surpreso como

resultado obtido nas umas neste

domingo. Durante as campanhas
eleitorais, o candidato visitou

aproximadamente 85% das

residências da cidade e constatou

que, mesmo aqueles que recebiam

paramanterplacas dos adversários em
suas casas, estavampropensos avotar

no candidato do PP. Na avaliação de
Müller, o resultado é reflexo da

vontade demudança.
- Muita gente preferiu não se

manifestar contra a administração
pública, mas estavam descontentes e
votaramno candidato que realmente
consideravamadequadopara assumir
a Prefeitura, já que o voto é secreto

-, destaca. Na avaliação geral de
Müller, a campanha eleitoral deste
ano foi mais forte para aqueles que
tinhampoder aquisitivo, entretanto,
salienta que dinheiro não garante a

vitória. "Eu só tenho de agradecer
àqueles que confiaram em minhas

propostas e assegurar que serão

cumpridas", diz.
Nos próximos dias, o prefeito

eleito, juntamente com a equipe,
começará a traçarosnomes das pessoas
que formação o secretariado. "O
conhecimento técnico será o critério
de avaliação, alémdo partido político,
vamos ver se faz parte da coligação, e
honestidade", reforça.

Um dos primeiros projetos a ser

implantadoé aconstruçãode umrnini
hospital, comatendimento 24 horas.

ARQUIVO, aSAR JUNKES

Conrado Müller promete a construção do mini-hospital na cidade

Pesquisa e Criatividade 'no Marista,

Dur�nte os dias 30 de setembro, 01 e 02 de outubro o Colégio
Marista São Luís realizou a VIII tradicional Feira Científico-cultural
ue abordou temas relacionados ao Cuidado com a Vida lema
Marista de 2004. Foram 60 projetos, envolvendo alunos desde a

Educação Infantil até o Ensino Médio. Nesta edição a inovação foi aMostra de projetos desenvolvidos nas aulas de Robótica; atividade
extra curricular para alunos de 5a a 8a série.
O evento t b

'
'

b
arn em contou com apresentações culturais, tanto na

d ertura que aconteceu na quinta-feira as 19 horas como na tarde
e sexta,feira onde centenas de.alunos de escolas municipais,
centros de Ed -. .,

P d
ucaçao Infantil e Escolas Estaduais e particulares,u eram a
..

ssrsnr a apresentações dos alunos de Dança e Teatro
antesdevisitarem os standsPa .

fo:a os alu.nos do Ensino Fundamental li e Ensino Médio, os projetos
um

arn r�alizados em grupos de até oito integrantes, orientados por
os �ro essor especialista, de acordo com o tema abordado, excetoa unos da 3a se'r'le do Ensí M 'do

..

mon't
o nSInO e 10 que partrcrpararn como

I ores aco h ..

orga' -' mpan ando os VISitantes e colaborando na

Ed nlz�çao desenvolvimento das atividades. Já os alunos da
ucaçao Infant'l ' .

.

relari d
I a 4a sene desenvolveram um projeto por turma,

de a��a�a o ao tema da feira e aos conteúdos trabalhados em sala

A participação e en'v I
.

d
.

f '1' lbuídeforma si '.
.

oVlmento os pars e arnutares contn urram

a criativid Jnlflcatlva para o sucesso do evento que pôde mostrar
na real'lz a_ e, desempenho e dedicação que os educandos tiveram

açaodos .. .

dois birn proJetos. desenvolvidos ao longo de pelo menos
",estres e q

.

orientad .

ue tiveram o acompanhamento de professores
ores.

ADMINISTRAÇÃO
" '.�

Minoria na Câmara Municipal
. '. . �

Moacir Bertoldi
N

nao preocupa

PT foi o partido que mais avançou nas eleições municipais

FABIANE RIBAS

.....Prefeito eleito disse

que vereadores têm

funções específicas e

devem respeitar a lei

}ARAGUÁ DO SUL - O

prefeito eleito Moacir Bertoldi

(PL) mostrou-se despreocupado
com o fato de a maioria dos
vereadores eleitos não fazer parte
dos partidos que correspondem
a coligação "Viva J araguá". Ele
acredita que os parlamentares
têm de se preocupar com

questões de legislação e não com

picuinhas políticas. Na coletiva
com a imprensa realizada ontem
à tarde, Bertoldi informou que a

primeira medida nos próximos
dias será a formação de uma

comissão para organizar o

governo de transição. Apesar de
ainda não terem mapeado os

nomes dos secretários, Bertoldi
assegura que as pessoas
selecionadas serão analisadas
conforme a competência para
assumir a função.

"O papel dos parlamentares
é fiscalizar o Executivo e se

atentarem às leis. Por estemotivo
estamos tranqüilos porque
estaremos colocando em ação as

propostas sugeridas pela
população. Se os vereadores
votarem contra, estarão agindo
contra a decisão dos munícipes",
destaca. Bertoldi comunica que
uma das primeiras medidas a

BRASÍLIA - O PT foi o partido
que mais avançou, subindo de 187

para 398 Prefeituras conquistadas,
sendo seis capitais (Aracaju, Belo
Horizonte, Macapá, Palmas,
Recife, Rio Branco) e disputará o

segundo turno em outras 24
grandes cidades. O partido
conquistou 16.314.516 votos

(17,7% dos votos válidos),
ultrapassando os 11,9 milhões
obtidos nas eleições de 2000. O
PMDB continua sendo a legenda
commaior número de Prefeituras

conquistadas: 1.038 municípios.
Se comparada com o número

de cidades vencidas em 2000, só o
PT cresceu entre os grandes

v':,

Candidatos eleitos formarão conselho consultivo para administrar de forma integrada

serem tornadas em janeiro será a

realização de uma auditoria
administrativa e financeira para

, conhecer a realidade em que
encontrarão o poder público.
"Temos de saber como

encontraremos a prefeitura e

trabalhar dentro de nossas

possibilidades. Entretanto, não
vamos ser responsabilizados por
incoerências cometidas antes de

2005", manifesta a vice-prefeita
eleita, Rosemeire Vasel (PTB).

Rosemeire reforça que a

auditoria faz parte da

transparência proposta pela
coligação. ''A população tem de
saber aonde é investido o

dinheiro público", diz. Outra
medida mencionada pelos
candidatos vencedores será a

formação de um conselho

consultivo, formado por,'-:
representantes de entidades �:', .

instituições. "Pre tendemos '"
formar parceria com esses líderes""·"

para que juntos possamos pensar
-,
.;:

numa administração mais-'::'
integrada", enfa tiza, acres�':' ><

centando que o conselho será :'
'

composto por voluntários por
tratar-se de um trabalho nãd: ,

'

remunerado.

partidos. PMDB, PSDB, PFL e PP
devem conquistar menos

prefeituras neste ano. O PTB

praticamente manteve seu

desempenho nesta eleição.
Na segunda colocação,

aparece o PSDB como o segundo
partidomais votado, 14,153milhões
de votos (16,08%). elegeu 769
prefeitos e vai disputar o segundo
turno em outras 20. Em terceiro

lugar, aparece o PMDB, com

13,152milhões de votos (14,94%).
Além disso, ainda irá para o

segundo turno em outros 13

grandes centros.
O PFL aparece em quarto

lugar, com 10,536 milhões

(11,97%). O partido venceu em

701 municípios, inclusive noRio de
Janeiro e vai para o segundo turno
em outras cinco cidades. PPS,
PSB, PDT e PL tiveram aumentos

significativos, assím como o PT.
Ainda sem finalizar toda a

apuração, o PPS obteve 233

prefeituras, um aumento de 67 em

relação a 2000. O PSB já venceu
em mais 20 cidades do que na

eleição anterior. Na primeira
eleição após a morte de Leonel
Brizola, o PDT já fez 258 prefeitos,
24 a mais que em 2000. O PL
aumentou para 299 o número de

municípios governados, 11 a mais

do que há quatro anos.

• O PT foi o partido que

mais cresceu nestas

elelçôes.Ern números

absolutos, obteve 16,3
milhões de votos.

i,'·.

• O PMDB continua sendo

a maior partido do país
em termos 'de prefeitura. A
legenda conquistou 1.038

municípios.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MERCADO

Seminário discute
intercâmbio com a Polônia

MARIA HELENA DE MORAES

....Objetivo é despertar
o interesse dos

empresários no

mercado polonês

JARAGUÁ DO SUL -

Aproximar a Polônia de Santa
Catarina através de intercâmbio
comercial foi o objetivo do
seminário "Oportunidades de

negócios Santa Catarina -

Polônia", realizado ontem à tarde
na Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul), em
parceria com a SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional),
Secretaria de Estado daArticulação
Internacional eCâmara deNegócios
Internacíonais.

O conselheiro chefe do

departamento econômico e

comercial da Embaixada da

República da Polônia, Piotr Maj
coordenou o seminário, que teve

por meta estimular e ampliar
conhecimentos sobre a economia

e as tendências do mercado da
Polônia. Ele falou sobre a

conjuntura da economia polonesa
<7 a balança comercial Brasil e

Polônia.
A intenção, de acordo com

Piotr Maj, é identificar as

possibilidades de intercâmbio
comercial entre Santa Catarina e

I
, SECRETARIADl
ESTADO DA
ARTICULAÇÃO
INTERNACIONAL

II i

f:>Jcambra

." . . , - . .

Seminário reuniu representantes do governo do Estado e empresários de Jaraguá do Sul

seu país de origem. De acordo com tanto na Polônia como no Brasil e acordo com o secretário de Estado

ele, atualmente a Polônia faz parte um aumento significativo nas de Articulação Internacional,
de um novo modelo de economia relações comerciais entre os dois Roberto Colin, o governador Luiz
internacional e desde maio deste países. ''A Polônia adquiriu 10 Henrique da Silveira visita a

ano integra a União Européia. aeronaves da Embraer, no valor de Polônia para conhecer de perto
"Somos uma porta de entrada para US$ 150 milhões", exemplífíca o quais as possibilidades de negócios
o exportador brasileiro que polonês. entre Santa Catarina e a Polônia.

pretende investir na Europa", A visita do conselheiro chefe é "Estamos convidando os

acrescenta o conselheiro. uma espécie de preparação à empresários que tiverem interesse

De acordo com PíotrMaj, nos missão empresarial que o governo em participar da missão com

oito primeiros meses desse ano do Estado de Santa Catarina está intenção de futuros negócios",
houve l!m grande crescimento, promovendo. Em novembro, de resume Colin.

Exportadores da região Norte querem melhorias nos portos de se
<'
ALEXANDRE BDGD

JARAGUÁ DO SUL - Ex

portadores da região Norte de
Santa Catarina estão negociando
com o governo federal melhorias

para os portos, especialmente o de
Itajaí, São Francisco do Sul e

Imbituba. Ontem, o gerente do

Departamento de Importação e

Relações Internacionais da Weg,
Edgar Cardoso da Silva falou aos

empresários da Acijs/Apevi sobre
o que as empresas exportadoras do
Norte catarinenses estão fazendo

para melhorar o escoamento de
suas cargas.

Entre as iniciativas mais

relevantes, Silva cita elaboração de
um diagnóstico dos portos Edgar da Silva falou sobre os problemas e soluções para os portos

catarinenses, entregue ao governo
federal e que resultou em

resultados como a melhoria de

gestão nos portos, que passou a ser

mais participativa e a promessa do

governo federal em
liberar recursos (este ano foram

R$ 57 milhões para 11 portos com

previsão de mais R$ 220 milhões

para 2005 e 2006). O diagnóstico
foi elaborado no primeiro semestre
deste ano a partir da união de cinco
empresas exportadoras do Norte
catarinense: Weg, Multibrás, Veja
do Sul, Embraco e Fundição Tupy,
que têm problemas comuns

relacionados às exportações devido
a precariedade dos portos. Instituições receberam ontem computadores do Núcleo de Inforrnátia

TERÇA-FEIRA,5 de outubro de 2004

Entidades ganham computador�
do Núcleo de Informática

JARAGUÁ 00 SUL - Os Centros

Municipais de Educação Infantil
Carla Andrei Emmerndoerfer e

Cecília Satler Karsten, o Núcleo
de Desenvolvimento Comunitário
do Boa Vista e a Escolinha Tupy
receberam ontem computadores
semi-novos doados por empresas da

região, engajadas na campanha de
coleta, recuperação e doação de

computadores deflagrada pelo
Núcleo de Informática da Acijs/
Apevi.

De acordo com o coordenador
doNúcleo de Informática daAcijs/
Apevi, Edson Schmidt, a

campanha visa incentivar as

empresas de Jaraguá do Sul a

investirem em responsabilidade
social e 'já começa a dar seus

primeiros frutos em benefício das
comunidades carentes. "Estamos

entregando seis computadores que
vão contribuir na educação de

pessoas menos favorecidas", afirma
Schmidt.

A campanha promovida pelo
Núcleo de Informática da Acijs/
Apevi começou semestre passado.
O coordenador explica que,
durante três meses de atividades,
o Núcleo promoveu a campanha
de arrecadação que conscientizou
empresas para a doação de

computadores em boas cond' .

lÇÜ(jde uso. Estes equipamentosf0lainrecuperados pelas emp
, resal
1l1tegr�ntes do Núcleo o,

. Informática, que os deixou
di - d em

con içoes e serem utilizad�
novamente.

Segundo o consultor d
Núcleo de Informática O

�

, s�
Pincegher, devido ao grandl
número de entidade'
credenciadas para receber UQ
microcomputador, o Núcleool
Informática resolveu tornai
permanente a campanha. "Vam�

'continuar recebendo;
recuperando os computadorespan _

serem doados às instituições',
explica o consultor. Ele infonm
que as enridades já cadastrad;
não precisam se inscrevll
novamente.

Ainda de acordo com I

consultor, este projeto integral
plano de ações do Núcleo Oi
Informativa para 2004. Instala�
em 21 de fevereiro de 2001,
atualmente o grupo é fonnadojX1
10 empresas que buscam melhom
para o setor através da troca0,
experiências com empresas qUi
antes pensavam em Sll

concorrentes e, hoje, são grand�
parceiras.

INFORME CP I
--

LOTERIAS
I

- __ � _� � � I

Quina
.... CRESCIMENTO

Higiene e beleza
o segmento de higiene e beleza foi o que
mais cresceu em volume de vendas nos

últimos dez anos entre as categorias de

produtos que compõem o índice

ACNielsen de Varejo. Segundo dados

apresentados recentemente na 38a

Convenção Nacional de Supermercados
pelo' diretor de vendas da Johnson &

Johson, José Vicente Marina, as vendas do

segmento cresceram 138% de 1994 a

2003, contra 71 % da cesta de produtos que
forma o índice. O crescimento foi maior

até que o de produtos perecíveis, que
alcançou 108% no período. No ano passado
o volume de vendas do segmento cresceu

4,5%.

..... BRASIL

Crédito dobra em 15 anos
o volume anual de crédito concedido
no País dobrará nos próximos anos. A

estimativa é dp diretor de Relações
Internacionais do Banco HSBC, Helio
Ribeiro Duarte, durante o XV Congresso
Nacional dos Executivos de Finanças,
realizado em Curitiba. Hoje, o volume
concedido equivale a 50% do PIB e

chegará a 100% em 2020. Segundo ele,
os empréstimos já vêm crescendo, mês
a mês, desde setembro 2003. Duarte

fez a ressalva de que, atualmente, nos
países de alta renda em média um

volume de crédito concedido na

economia equivalente a 140% de seus

PIBs.

.... RECONHECIMENTO

Marisol é premiada
Este ano a Marisol S.A já recebeu nada menos que oito

prêmios (nacionais e regionais) que revelam a

competência da empresa. Em março foi agraciada pela
15a vez com o Prêmio Mérito Lojista na categoria Moda,
no segmento Confecção Infantil. Am abril a Marisol foi

Destaque Empresarial 2002/2004, homenagem
concedida pela Prefeitura de Corupá.Também em abril
a empresa foi a detentora do 6° Prêmio Alshop/Visa -r

Lilica Ripilica & Tigor melhor loja do ano, no segmento
infantil/2003 - voto do consumidor. Já em maio

recebeu o Prêmio Consumidor Moderno de

Excelência em Serviços ao Cliente 2004 na categoria
Moda e nos meses seguintes recebeu ainda os Prêmios

Fritz Muller da Fundação de Meio Ambiente de se.

Empresa Cidadã, Expressão de Ecologia e Nacional de

Varejo 2004.

concurso: 603
04 - 08 - 11

Megasena

concurso: 457

01 - 03 - 05 - 06 - 1 3 - 14

18 - 19 - 21 - 22 28 - 30 - 32
43-52-61-66-67-81-94

_,,§,nm[êjtil'
concurso: 03872
1 ° Premio: 50.759

2° Premio: 34.903

3° Premio: 30.648

4° Premio: 51.209

5° Premio: 39.933

t.
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Rua: Uruguai, 333 - sala 02
Centro - Chapeco

Tel. 49. 328-0018
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Rua: Walter Marquardt, 2820 - sala 4
Barra do Rio Cerro
do sut- SC - Tel. 370-7623
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Fones: (47)37.
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Rua Emílio Schulz, sIno

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - se
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Rua: Exp. Cabo Harry Hadlich, 47
Centro - Te/. 371-0380

Rua: WalterMarquardt, 1010
Barra do Rio Molha - Te/. 370-7311

Jaraguá do Sul
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TEATRO

Jaraguá do Sul promove nova
edição de projeto com escolas

... Apresentações visam
estimular no público
O gosto e a valorização
pelas artes cênicas

��� }ARAGuA DO SUL - A Scar

(SociedadeCulturaArtística) realiza
até a próxima sexta-feira mais uma
dgfção do projeto ''A Escola Vai ao

Téatro. Direcionado aos alunos das

dcolas municipais, estaduais e

p��ticulares de Jaraguá do Sul e

�gião, oprojetopretendedesenvolver
valores artísticos na comunidade,
a�avés de apresentações teatrais,

s4Perando a distância entre a criação
áttl'stica e o grande público.

Em sua décima primeira edição,
a proposta deste ano envolve não só
os estudantes das escolas já definidas
pela organização, que assistirão as

apresentações no palco do Centro
Cultural da Scar, mas também a

comunidade, com ingressos a preços
populares. Segundo a coordenadora
do projeto, SandraBaron, a iniciativa
desenvolve o gosto pela arte teatral e
auxilia o público a compreender a
cjif�rençaentre teatro e cinema, valo
rizando os artistas locais e desenvol
vendoumcerto sensocrítico.

Estão sendo apresentadas cinco
peças teatrais para ospúblicos infantil,
adolescente e adulto, entre elas "O
Cavalinho Azul", "O Circo", "O
fántástico mistério da Feiurínha",
"Maria Cata-vento" e "Casamento
aberto, mas nem tanto". ''A ida ao

teatro deve ser um hábito criado na

infância,mas que não pode se perder
najuventude,porissooprojetooferece
o: espetáculo para o público

"0 fantástico mistério da Feiurinha" questiona se alguém pode ser feliz sem viver aventuras

adolescente", comenta Sandra
Baron, referindo-se a peça
"Casamento aberto, mas nem tanto"
voltada para adolescentes e adultos.
Voltada para maiores de 14 anos, a

peça trata das crises, encontros e

desencontros.A história denuncia a

hipocrisia do homem liberal e

moderno que defende a igualdade,
mas não a deseja em casa. Uma
crítica ao homem carinhoso e

generoso (figura tradicional nos 70)
que quer uma figuramaternal como
esposa,�procura a liberdadesexual
comoutrasmulheres.

Todos os espetáculos acontecem
nos teatros do Centro Cultural.

Ingressos podem ser adquiridos na

secretariadaScar porR$ 5,00. Idosos
.

e estudantes, com apresentação de
carteira estudantil, pagamR$ 2,50.

4a 'Apevi nos Bairros' será
hoje no ,Parque Malwee

}ARAGuADOSUL- "Mudar para
vender e vencer" é o tema da

palestra que acontece hoje, emmais

uma edição do programaApevi nos
Bairros, que será realizado a partir
das 19 horas, no Parque Malwee.
Apalestra,ministrada pelo consultor
de empresas Cristiano Pedrolli de

Ramos, é direcionada aos

empresários da Barra do Rio Cerro,
Rio da Luz, Rio Cerro I, Garíbaldi,
jaraguá 99, Jaraguá Esquerdo, São
Luis, Ana Paula e Tifa Martins.
Durante o encontro, consultores do
Sebrae estarão no local
esclarecendo dúvidas sobre
assuntos voltados às micro e

pequenas empresas, além de
informarem sobre os serviços que o

órgão pode oferecer aos interessados
em fomentar ou iniciar um

empreendimento. Um

representante da Acrevi (Agência
de Crédito do Vale do Itapocu)
também dará infbrmações sobre
financiamentos através da Caixa
Econômica Federal, Banco do
Brasil e da própria Acrevi.
O evento tem entrada gratuita e às
20h30 acontece coquetel de
confraternização. Para participar é
necessário confirmarpresença, com
Estela, através do telefone 275-7003.
A 4ª edição doApevi nos Bairros é
uma iniciativa da Apevi e tem o

apoio daAcijs, Sebrae, Sindicont e
Cambra (Câmara Brasileira de

Negócios Internacionais) .

simultaneamente para que a!

pessoas tenham a livre decisão
de optar pela que mais lhe atrai,

assim como deve ser o procesíO
de escolha da profissão e local
onde vai cursar.

A Feira de CursO!

acontecerá nos três período!,
com a coordenação de cada

curso, que terá um estande
dentro do campus. A pri01elfâ
edição do evento aconteceu em

11 de setembro de 200J�
envolveu cerca de três mi

'd de
alunos do ensino me 10

d
Jaraguá do Sul e região, além

â

nitário. Elas acontecerão comunidade em geral.:__-::
.. , .._." .. , ... ,,,.,,,,.•.... ,,,,.,, .. _,,,,,,,,,,,-- ."."""", .. ,._ .. _"" .. "" ... """_."""""" .. "."."., .. ".,,,_.,,,,.,,.,,,,.. ,,,,,,... ,,._.,,"".. "'".""-,,-,,._--_.,,,.,._.,,�

Hoje
"O fantástico mistério da Feiurinha" (censura: 7 a 14 anos), às 8, 10, 14
e 16 horas
"Maria Cata-vento" (censura: 7 a 14 anos), às 9 e às 15 horas
"Casamento Aberto" mas nem tanto'; às 20 horas

Artistas mostram fragmentos
do cotidiano em desenhos

Quarta-feira
"O Circo" (censura: 3 a 12 anos), às 9 e às 15 horas
"Casamento Aberto, mas nem tanto'; às 20 horas

Quinta-feira
"O fantástico mistério da Feiurinha" (censura: 7 a 14 anos), às 8,10,14
e às 16 horas
"Maria Cata-vento" (censura: 7 a 14 anos), às 9 e às 15 horas
"Casamento Aberto, mas nem tanto'; às 20 horas

Exposição é composta por desenhos, anotação e peças inacabal

}ARAGuA DO SUL - A iniciativa algum dia o artista viu uma caixa�
de três artistas plásticos emmostrar a cebolas. Se escolho uma corparaesta
vida como ela é, através de desenhos, representação, ela está envolvida com

resultou na exposição "Tudo nessa um sentimento, com uma idéiaa
vida é auto-retrato", que acontece até algo que tive naquele momentn

hoje, naUnerj (CentroUniversitário Quemolhareprestaratençãosah:�
de Jaraguá do Sul). como eu,muitas coisas sobreo artilil

Alexandre Meldau, Charles nomomento emque ele trab(l]han
Klitzke eCelaine Refosco reúnemna Não 5Ó o que via, mas o que sentiae

mostra desenhos do dia-a-dia, como sentia", explica.
anotações e peças que não estão Expondo pela primeira vez na

acabadas. "Nos encontramos os três, Unerj, Celaine destaca como

conversamos, abrimos os 'baús' e proposta aoportunidade demesm
escolhemosmostrarmais o processo desenho como processo de trabalh\

"

doartista que umaobra final", explica como algoque aindanãoestá pron�
Celaine Refosco, professora naUnerj Ela estudou na Universidade ue
e coordenadora do curso de Moda. Santa Maria (RS), na Escola �

O acervo é formado por obras di- Música e BelasArtes de Curitiba,ei
versificadas como desenhos e peças pintora de formação. "Sou Ullli

que,montadas, tornam-se uma só, co- criadora, façomuitas coisas diferentll
mo.porexemplo.aportadeumarmá- entre si. Desenho qualquer
riode adolescente, com coisas coladas. coisa. Tecidos, porexemplo, sãocoill

As peças da mostra são mais aplicadas, mas são desenhOi',
consideradas pela artista como um considera.
auto-retrato do cotidiano. "Eu vejo Aexposiçãopode ser visitadaoo
uma caixa de cebolas e desenho a hall interno da Biblioteca Parue

caixa e as cebolas, depois alguém vê ElemarScheid, das Sàs 12e 14àíl!
meu desenho e fica sabendo que horas.

Sexta-feira
"O Cavalinho Azul'; às 8, 10,14 e às 16 horas
"Casamento Aberto, mas nem tanto'; às 20 horas

Conselho do Ensino Religioso
discute estatuto emAssembléia

FWRlANÓPOLIS - o Coner/SC
(Conselho Nacional do Ensino

Religioso de Santa Catarina)
realiza hoje, das 8 às 17h30, no
auditório da Secretaria Estadual da

Educação e Inovação, a sexta

Assembléia Geral para eleição da
nova diretoria e discussão da

refonnulação do seu estatuto. Fazer
cumprir o que o artigo 33 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação
estabelece sobre a pluralidade do
ensino religioso nas escolas e fazer a
análise do conteúdo ministrado em
sala de aula são as principais
atribuições da enridade.

OConer/SC é integrado por 13
, denominações religiosas e seu atual

diretor-presidente é o pastorValmir

Knezitz da Rocha, da Igreja
Evangélica Luterana do Brasil. O

presidente consultivo é o sacerdote

Jagannátha Dhama Dasa, do
Induismo e ocupa o cargo de
secretáriaMagali KrowczukBeirão,
da Fé Bahá-í.

Ainda fazem parte do Coner a

IgrejaCatólicaApostólicaRomana,
Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil, Igreja Católica
ApostólicaBrasileira, Islamismo, Igreja
doEvangelhoQuadrangular, Igreja
EpiscopalAnglicana doBrasil, Igreja
Apostólica Missionária de

Evangelização, Igreja Evangélica
Assembléia deDeus, IgrejaOrtodoxa
Grega, Igreja Ortodoxa Siriana e o

BudismoTibetano .

Unerj Mix acontece amanhã
com atividades à comunidade

}ARAGuA DO SUL - A Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá
do Sul) promove amanhã mais

uma edição do Unerj Mix ,

projeto direcionado a alunos do
ensino médio e a comunidade,
que visa à interação com o

público, divulgando as

atividades desenvolvidas pela
instituição.

Durante todo o dia, a partir
das 8 e prosseguindo até às 22

horas, a instituição vai oferecer.
atividades para a comunidade,
como Feira de Cursos, Palco
Alternativo e Bazar Cornu-

Fone/Fax:(47)37�655
�.��ef. ��!�__I!'��_Ç�bb�, ����.. � �{�!ª �'ªI.I �"Ja��(1 c!�_ªl.It� ªç.""

Novo Conceito
em Transporte
Transporte para
Ilumenau (Furbl,

Joinville (Udese,Univille e Senai) .

além de viagens estaduais e interestadUaiS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



[oel e Wilson. Nelson e Sidnei.
descontaram para oJoão Pessoa. ".'

O Botafogo alcançou a terceira;

posição ao vencer oTupypor4x2, com
gols de Rogério, Neucir e Jair (2)�-'
Edsonmarcou os dois gols do Tupy:·
Nooutro jogo,CruzdeMalta eCaxias,
ficaram no l x I, com gols de:
Alexandre (Cruz deMalta) eCleucís:
(Caxias).

i
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I
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ESPORTIVAS
� BIClCROSS
I criçóes para Copa Duas Rodasn� íções para a CopaDuas Rodas de Bicicross já estão abertas.
As InsCrl ,.

competição acontece �e:te sa�ado" a p�rtlr d�s 13 horas, n�A
Malwee. As inscnçoes vao ate quinta-feira, com Valdir

Parque .

.

ttí pelo telefone 370-7461, onde cada piloto deve doar um
More I, .' I E'

.

d
'1 de alimento não pereover. sta e a terceira etapa, e um

qUI o .

Ih b
. - .

I
I de quatro, onde os me ores rece em a prerruaçao especta

teta ..

d h
.

numa etapa. Quem participar a prova gan a CinCO pontos no
na u

eonato Estadual. Já no dia 6 de novembro, o Parque Malwee

ca,mPceber a etapa final do Campeonato Sul-Brasileiro, que reúne
Wlre .

os melhores pilotos do Sul do Brasil.

� VELOCIDADE
Kreis Jr. briga por mais um pódio
Faltando quatro etapa.s para o final do Campeo�ato, o �il�to K�eis
J (BV Financeira/Mansol/Raumak/Cosmos Turlsmo/Slmllar/Vian
�onsultoria/Romaço Rolamentos/Studio FM) quer pelo menos

ais um pódio neste ano. "Estou muito contente com meu

�esempenho até aqui. Por ser um ano de estréia na categoria,
estou classificado entre os dez primeiros do Campeonato, aliás, já
é uma grande conquista, uma vez que a Copa Clio é uma das

categorias mas disputadas do automobilismo nacional. Um único

preparador de motores para os trinta pilotos, equilibra ainda mais

a competição, além de contarmos com pilotos experientes como

Elias Jr., Alexandre Conill, René Bauer, José Córdova, Wagner
Cardoso, Cláudio Gontijo, Frediani, Wiguinho e muito outros que

já participam nestes três anos da Renau.lt Speed S�ow. Sint� que

estou evoluindo a cada prova com a ajuda da minha equipe, a

Carreira Racing e tenho certeza que conseguirei terminar o ano

com mais um podlurn" comentou o piloto.

� BASQUETE

Jaraguá do Sul sedia a Copa Santa Catarina
Entre os dias 15 e 17 de outubro Jaraguá do Sul será palco da

Copa Santa Catarina de Basquete Adulto. Além da AJAB/Jaraguá,
participam do torneio as equipes do Bandeirante/Brusque, do
Indaial/Segala's e da FME/São Bento do Sul. A Copa Santa Catarina

é uma competição promovida anualmente pela Federação
Catarinense de Basquetebol, que busca movimentar as equipes
que optaram por não participar do certame estadual, servindo
como preparação para as disputas dos Jogos Abertos de Santa

Catarina. A equipe jaraguaense, treinada por Milton Mateus, conta
com os atletas Alessandro (ala/pivô), Chitas (ala/armador), João
(pivô), Hugo (armador), Mueller (ala) e Olavo (ala/pivô) da categoria
adulto. A eles sejuntam alguns atletas das equipes infanto ejuvenll
da AJAB, para compor o elenco jaraguaense. Os jogos acontecerão I

no Ginásio Arthur Muller, com entrada franca. Em breve será

divulgada a tabela da competição.

� CATARINENSE
s.

Fraiburgo desiste da B 1 e campeonato é adiado :
No final da tarde de sexta-feira, o Clube Atlético Fraiburgo, :
encaminhou um ofício ao Departamento Técnico da FCF ;
(Federação Catarinense de Futebol), comunicando a

desistência da disputa do Campeonato Catarinense de Futebol "

Profissional da Série B1 2004. O Código Brasileiro de Justiça,
Desportiva caracteriza a desistência como infração disciplinar.

'

O clube, está agora sujeito às penas do Artigo 204 do CBJD.
0'

Corno, o Fraiburgo estava classificado às quartas-de-final, na

sétima colocação no returno, sua desistência irá alterar a

tabela da 2a fase do returno da Série B1. O Departamento
Técnico da Federação Catarinense de Futebol espera agora a

.

definição da situação pela Justiça Desportiva para homologar �
nova tabela desta fase da competição. Em virtude da r
desistência do Fraiburgo, o Detec adiou a seqüência da ;
competição até que o Tribunal de Justiça Desportiva julgue o :

veredicto.

Academias
... Corpo &Mente
Para ficar de bem com a vida'!

• BODY BALANCE

• BODY COMBAT

.aODY JAM

• BODYPUMP
• GINÁSTICA LOCALIZADA

• MUSCULAÇÃO
• NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL

.POWERPOOL
• HIDROGINÁSTICA

,�naBIUDAPE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

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

GERAL/ESPORTE
-----------=----�--------,',

1 a DIVISÃO

Cruz de Malta vence o Caxias
e assume a segunda posição.

JULlMAR PIVATTO

... Nos aspirantes, o
Vitória vence mais
uma e dispara na

liderança

}ARAGUÁ00SUL-Com avitória

de3x2 sobreoCaxias, oCruzdeMalta
chegou aos 13 pontose assumiu avice
liderança doCampeonatoAmador
da 1 ª Divisão. Mesmo perdendo, o
Caxiasmanteve a liderança com 14
pontos, seguido pelo Cruz de Malta
com 13. Em terceiro estão Flamengo
e Vitória com 12, e, na seqüência,
Tupycom dez, João Pessoacom sete e

Botafogo com cinco.

Procurando manter a primeira
colocação, o Caxias abriu o placar
contra oCruz deMalta comAdemir,
aos 14minutos doprimeiro tempo.O
empate veio aos 24 comCarlan e, aos

35, César coloca oCaxiasmais uma
vez na frente. Mas aos 42, Machado
empatamais uma vez.Ogoldavitória
do Cruz de Malta veio aos 42 do

segundo tempo' com Márcio,
deixando o placarem 3x2.

OVitória chegou aos 12 pontos
ao vencer, de virada, o João Pessoa

Mesmo com a derrota, Caxias (calção branco) manteve a liderança da competição
por 2x1. Quemmarcou primeiro foi
Betinho, aos 13minutos do primeiro
tempo.Aos 46Magrão empatoupara
oVitória e, com umminuto de jogo
na etapa complementar, Magrão
virou o jogo.OBotafogo continua na
lanternada competição ao perderpor
4x2 do Tupy. Os gols doTupy foram
marcados por Fernando (cinco do

primeiro temp e oito do segundo) e

Clenílson (23 e 30 do primeiro).
Amílcar (15 do primeiro) e Richard
(22 do' segundo) marcaram para o

Botafogo.
ASPIRANTES -Com o placar

de 4x2 contra oJoão Pessoa, oVitória
alcança 22 pontos e abre oito de

vantagem para o segundo colocado,
que é oJoão Pessoa. Os gols doVitória
forammarcados porGeovani, Jorge,

.":'_'.

Aberto de FutsalAmador define Agricultor de Corupá confessa

vagas da Chave 'D' amanhã assassinato do casal de vizinhos:
}ARAGUÁ DO SUL � Três-jogos

encerram a primeira fase do

Campeonato Aberto de Futsal a

partir das 19h30 desta quarta
feira, 6, no ginásio de esportes da

Arsepum, onde o último
confronto da noite - entre

Piramitrê e Baumann, às

21 h3Omin - define os dois
classificados da Chave "D" para
a próxima fase da competição.
Um empate garante a equipe do
Baumann na primeira colocação,
com quatro pontos, enquanto a

Kaelly Malhas/Posto Marcolla
fica com o segundo lugar. Caso a

Piramitrê vença o jogo, os três

integrantes deste grupo ficam

igualados em pontos com uma

. vitória cada e a classificação será

definida pelo critério de

desempate.
Nas outras duas partidas os

times apenas cumprem tabela,
com o primeiro jogo da noite

reunindo Eletropol!Chapeação
Jaraguá x Damasco (ambos
eliminados) e Ponto Piso
enfrentando a já classificada

equipe Cachaceiros do grupo

"C", que ainda tem o Posto

Cidade/Sales Seguro com a vaga

garantida. Icro Informática/

Damasco 2 x 14 Kiferro

Eletropol/Chap. Jaraguá 3 x

5 Belmec

Ponto Piso 2 x 6 Tio Patinhas

Cachaceiros 3 x 3 Posto

Cidade/Sales Seguros

Latoaria Aristides 3 x 1 2000

Auto Center

Sociedade/Roger 4 x 4 Icro/
Franca

Franca Calçados, Latoaria e

Pintura Aristides (chave "A"),
Belmec e Kiferro FC são as

demais equipes garantidas na

etapa seguinte do Aberto de
Futsal.

Promovido pela Fundação
Municipal de Esportes, o

campeonato premiará os quatro
primeiros colocados com suínos

(lOOkg, 80kg, 60kg e 50kg) e

troféus, mais medalhas aos

classificados até o terceiro lugar.
Também haverá troféus à equipe
disciplina, ao artilheiro e à

defesa menos vazada.

cESAR JUNKÉ'S
'

Adolfo Jansen diz que matou o casal Vilmar (detalhe) e Celina Berão

}ARAGUÁ00 SUL - O agricultor
Adolfo Jansen, 38 anos, confessou
ontem que matou o casal de
vizinhos Vilmar José Berão, 59, e
Celina Rank Berão, 61. Jansen foi
preso namanhã de ontem, em um

matagal próximo a sua residência,
na localidade de Rio Paulo Grande,
emCorupá. Ele afirmou quematou
o casal porque eles estavam "criando
caso" com ele.

Jansen vendeu o terreno onde
o casal estava morando. Segundo
ele, os vizinhos pagaram todo o valor

estipulado, mas eles vinham o

criticando nos últimos tempos. "Me

Arniqosda
Informação

371 6524 371 2322

chamavam de vagabundo e que eü::
devia morrer", disse. O agricultor"
usou um punhal, uma espingarda."
calibre 12 e uma garrucha calibre'
38, que já estão na Delegacia de .

Polícia de Jaraguá do Sul.
' .

Os corpos das vítimas foram � :
encontrados na tarde de sábado, na

.

,

chácara do casal. Quando chegaram .

no local, a Polícia Militar e oCorpo.
de Bombeiros Voluntários deCorupá
encontraram Celina no chão, com
quatro facadas nas costas. Próximo :
a um ribeirão, foi encontrado o corpo

' .

de Vilmar, com vários tiros no
..

pescoço e na cabeça.
Ao lado do corpo de Vilmar,:::.��

estava o carro do casal, uma Variarlt�:�:
placa AGU-6220, de Jaraguá diB�
Sul, com o pára-brisas dianteir6::::�
quebrado e sinais de tiro. Os vizinhdS;�:
informaram que a última vez que::::
os tinham visto, teria sido no finar::
da tarde de sexta-feira. Jansen fo.i::�
autuado em flagrante peladelegada:
Fedra Konell e encaminhado a�>:;
PresídioRegional de Jaraguá do Sul.'

..
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de colecionar
rta-copos

.

A cada R$ 50,00 em compras com Visa ou Visa Eledron,
você ganha 2 porta-copos de borracha exclusivos
Visa'Gustavo Rosa e mais uma oferta especial.

Promoção válida de 12 a 31/1 0/04 ou até O fim dos estoques, apenas nas lojas com o selo"Agora é a hora de colecionar porta-copos". Trocas somente no ato da compra,
na loja onde foi efetivada a transação. Em SP: Botucatu, Leme, Lorena, Tatuí e Valinhos; Se: jaraguá do Sul; MG: Barbacena. Estoque total da promoção: 400.000
brindes. Consulte o regulamento completo no si te www.visa.com.�r.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'd:!f" W I> A"s;O;:;ad�s Aé6MAC oferecem fmanéiamentospela Caixa EcónÓmi��
"

Federal em até 60 vezes com juros de 0,5% ao mês,
,.

";:, .", ».

" I> pelo Banco Bradesco em 24 vezes.com JUlOS '! par.!" d�! ,9�io ao mês;
I> flnencíadora Losanqo com cheque em 12 vezes e carnês em 15 vezes

�Á MO' ", � � '" o'
-Se _ """, ) ,

Associação dos Comercia_ntes
de Materiais de Constru��o de

Jaraguá do Sul e Reglao

275_7000/275-7019

Da simplicida
a honestidad

A Bonalli Materiais de Construção foi fundada em abril
de 1992, mas desde outubro de 1996 esta administração esta

trabalhando para bem servir seus clientes, desde o

ateridirnerito até a entrega da mercadoria ..

Trabalhamos com toda linha de materiais para sua obra,
desde o piso ate o telhado tábua para caixaria, ferros,
cimento, pregos, areias, britas, tijolos maciços, estruturais, 6
furos, refratarias, telhas, tubos, conexões, cimerito, cal, tintas,
materiais elétricos, sanitários, balcões para banheiros, etc.

Contamos também com excelente serviço de entrega
gratuita na região.

Oferecemos uma serie de finaricíarneritos bem. como:
Caixa econômica em ate 60 meses, Banco do Brasil e Bradesco
em até 24 meses, ou Losango em até 15 meses com cheque ou

com carnê com baixa taxa de juros. Aceitamos também cartões

VISA e VISA Electron.
Estamos localizados na rua João Franzner N.º 153, Bairro

Jardim São Luís .Próximo ao Arroz Urbano, Fone/Fax 370-7294

Contamos também com exceLente serviço de entrega
'gratuita na região.

Rua: João P!anincheck, 1832 '

Nova Brasitia - Jaraguá dp Sul

IlWIlZA••
MrrlUAU '" cOII.raflfÃO

Fone/Fax
371-4139

Do fundamento ao acabamento
de sua obra

Tel. 47. 376-2929

Micar
MAT. DE CONSTRUÇÃO

BARRA
.� onalliHAVEG

'L.__""--- Comércio de Materiais
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO �"... nt4Ú'Ua4�

Construção Ltda. ARTELA)'E

1--216-2000 275.;,3462
Nosso negócio é concreto

370-7294 312-1 11
R! Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850,

Rua fellcianoDomOul. 1110- B. do RioC.rro Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro Rua João Franzner, 153 - São Luiz sala 01 - No.a Brasilía - Jaraguá do Sul

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

310-4508
310-4991

Rua 11 de novembro, 3567
Centro· Massaranduba
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3 Dorms
(1 suíte)

Viver com Classe. 2 garagens

60 meses
para pagar
(direto com a Construtora)

PRÉDIO
Tubulação água quente
Churrasqueira na sacada

Completo sistema de segurança
Opção garagem cf dep. Privativo

ÁREA DE LAZER
Sala de jogos

Sala de ginástica
Sauna cf ambiente de descanso

Ambientes decorados e mobiliados
Salão de festas cf churrasqueira e bar

Piscina adulto e infantil
Home Theater
Playground

Visite
Apto decorado

Plantão de Vendas na obra
Diariamente das 9h às 19h.

Inclusive Sábados, Domingos e Feriados.

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

construsol
(47) 275 3070

(
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ÁGUAS CLARAS- vende
se,R$ j j ,000,00,Troea
carro vlor R$ j 0,000 a

j5000,Tr: 9j 17-2447
Marcos

ÁGUAS CLARAS -

vende-se, alv, 70m2,R$
20,000,00,Tr: 370-5786

AMIZADE - Casa Nova

com 03 quartos - 75,00
m2, R$ 72,000,00, Tr :

9997,2020

BLUMENAU - vende-se
ou troca-se por casa em

Jaraguá, alv" c/ 3 qtos,
j suíte, demais

depend,Tr: 9983- j 925

CENTRO - vende-se,
325m2, R$ 200,000,00.
Aceita imóvel menor

valor, Tr: 370-6624. CRECI
8844

CURITIBA - vende-se
ou troca-se por casa em

Jaraguá.Tr: 275-1280 c/
Ana ou 41-249-4670 c/
Luciano

ERVINO - vende-se,
praia, c/ 2qutos,sala,
COZ, varanda, 80m2, toda
murada.R$ 25.000.00.
Troca por imóvel em

Jguá.Tr: 370-0433

ESTRADA NOVA -

vende-se, ao lado posto
de saúde, casa mista, c/
3 quartos.R$ 55.000,00
- negociável.Tr: 371-
2357 - CRECI 4936

GRAVATA - vende-se ou

troca-se por casa em

jaraguá, praia, alv, 3 qtos,
garagem,
churrasqueira.Tr: 9983-
j925

GUARAMIRIM - vende"
se, 2 pisos, c/ sala
comercial, terreno c/
140m2, casa c/70m2.
Vlor a comb.Tr: 374-2023

JARAGUÁ ESQUERDO -

Condomínio Flamboyant,
sobrado c/225m2 em
terreíló c/600m2, em

construção.R$
120,000.00.Tr:371-2357
-CREC14936

JARAGUÁ ESQUERDO _

vende-se.R$
115,000.00.Tr: 9145-
6320

JOINVILLE - vende-se
alv., toda murada'
garagem pi 2 carros.R$
25.000.000+ financ.Tr:
276- 3866

PROCURA-SE - pessoa
pi dividir apto ou casa.Já
possui móveis.Tr: 9997-
2369

RIO MOLHA - vende-se
madeira, el 2 qutos'terreno cl 350.00m2 R$8.000.00.Tr: 371-2357
CREC14936.
=----
VENDE-SE - cl 400m2 2

�alas, 4 qtos, 4 bwc: 2
oZ', garagem, área de

serviÇO, energia trifásicaterreno c/105.000m2 6lagoas, cachoeira Ir'370-7481 à noite.'
.

�
c

DE-SE - prõx. aoentro de Guaramirimalv, cl 4 qtos 2 b
'

garag ,wc,
em pi 3 carros R$60,000,00 Tr- 3716069MATRICULA 24320-
�

265,00.1r: 8802-1180

ALOJAMENTO - aluga-se.R$
8.00 por dia cl café da
mamã.Ir: 370-3561

CENTRO - vende-se, ed.
Jaraguá, 2 qtos, 1 suite mais 1

depend.R$ 88.000.00.1r: 9119-
7683

CENTRO - vende-se ou troca
se, grande, Troca por imóvel
em Jguá Joinville ou ItajaLTr:
011-6976-9448

CENTRO - vende-se, ED.
Isabel la, c/2 suítes, 1 quto,
sacada, garagem privativa,
piscína, academia,
playgrond,Aceito proposta por
casa ou apto em Bal.
Camboriú.Tr: 9961-7080 ou

275-3281

ITAPEMA - vende-se, meia
praia, a 50m do mar, cl sacada,
sala, 2 qtos, todo mob,
garagem.R$ 75.000,00.Tr:
9131-3784

PRAIA - procura-se pi aluga
se, casa ou apartamento de II
2 quartos, penooos 26/12 à 081
01/2005, Bal. Cambúriu ou

Meia Praia.Tr: 47-371-8153 ou

9122-6233

SCHROEDER - aluga-se apto.
no centro, semi -rnob ,cl 3
suites mais depend. Vlor a

comb. , Tr: 9133-3476

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

UBATUBA-vende-se, próx. a
praia, cll suíte + 2 darm.,
churrasqueira. Tr: 372-3235.

VENDE-SE .; próx. a carinhoso,
c/2 quartos, garagem, moveis
embutidos e demais depend.,
um ótimo apto. Tr: 371-6069.
MATRICULA 24320

VENDE-SE - 104m2, novo,

3qutos, 1 suíte, sacada cl
churrasco, Entrada+ financ.
Tr: 9977-5408

TERRENOS?

A LEIER têm

Vendas: 371.9165

www.leier.com.br
creei 1462-)

A

PAU MELHOR ATENDER VOeE!!!

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

Barão do Rio Branco, 620 - Centro

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.Tr 9137-
5573MATRICULA 24320

VENDE-SE - de alv., c/
167m2, terreno'e/560m2,
na rua João
Planicheck.Tr: 370-8097
c/ TinaCRECI 9839

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

banheiros, garagem p/ 2
carros e demais

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

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

VENDE-SE- alv., 1 quto, 1

suíte, sala,eopa,eoz, lav.,
bwe, área. Rua: Artur

breithaupt,503.Tr: 273-
1620

VILA LENZI - vende-se,
kitinetes. Rua:

Arquimedes
Dantas.Aeeita carro.Tr:
37j-1947

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

VILA LENZI - vende-se,
alv, c/70m2, toda
murada.R$ 38.000.00.Tr:
370-6646

VILA LALAU - vende-se
ou troca-se, sobrado.
Troca por imóvel menor
vlor.Tr: 371-3132

VILA RAU - vende-se,
madeira, e/1 00.00m2.R$
35.000.00.Tr; 371-2357
CRECI8054

VILA RAU - vende-se
casa de alvenaria c/ 3
quartos.R$ 52.000.00.Tr:
371-2357 - CRECI 8054

.t,;_

OPORTUNIDADE

Terreno em Picarras
cl 402m2, prox ao holel
candeias por apenas
R$ 6.000,00 Á VISTA.
Tralar: 372-1395 ou

9993-5437

usinagem , c/ fresa,
plaina e tornos, c/
galpão,Tr: 9973-9680 ou
372-j 969 ou 372-0064 c/
Adriana ou Guida,

CENTRO - vende-se ou

troca-se, sala comercial.
Troca por imóvel próx. a
cidade.Tr: Oj j -6976-
9448

--------------------------_,��"lIl!�.�p.�!��"'�,�t!!ll•."Il-- --------------_jC�O�RmR�EMIOlD�O�PºOv�O�3

APARTAMENTOS?

A LEIER têm

Vendas: 371.9165

www.leier.com·.br
creei 1462·)

,

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

ALUGA-SE - kitinete, centro,
Rua Guilherme Weege.R$

9962- j 809 c/ Marlene

BARRA DO SUL -

vende-se, 2 terrenos c/
casa de frente p/lagoa.
R$ 35.000,00. Tr.: 37j-
200j c/ Frank.

BARRA VELHA - vende
se, a 200m2 da praia, c/
escritura. Aceita carro

no negócio.Vlor a

eomb.Tr: 370-48j O ou

ESTOQUE - vende-se,
de confecções. Preço de
Ocasião. Tr: 37j -8772 ou
910j -3494

FLORICULTURA - vende
se participação
societária 20%, próx. ao
centro.Tr: 9j 47-6j 69 c/
Marcia

GALPÃO - aluga-se, c/
j 50m2, na Rua: Felicia
Bortolini, 2j O. R$ 550.00.
Tr: 370-8097

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

LANCHONETE - vende
se, em fronte a câmara
de vereadores Jguá.Tr:
9j31-7627

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,

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

, SEGURANÇA ELETRÔNICA
I Alarmes

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
AHÚ4 de� a,� Ú4. s� des� de4«4E� �

'R�,� eM��UM� des� 4Aetl4tee

ffi]�
FONE: 372·3680

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

8803-7468 VENDE-SE - próximo ao c/ ótimo estoque, em

pama, ótimo 400m2, c/ pleno func., boa 10e.Tr:

rua calçada e _37_0_-9_3_11 _

e s c r i t u r a . R $ PRÉDIO - vende-se, 2
35.000,00.Tr: 9137-5573. pisos, c/ sala comercial,
MATRICULA 24320 2 aptos.R$ 80.000.00.Tr: .

VENDE-SE - morro do 370-6929 ou 9125-1242

Boa Vista, c/804m2, c/ _eo_m_M_ai_eo_n _

casa, murado.Troea por
outro terreno ou mini
sitio.Tr: 9975-9415 após
15hrs

VILA LENZI - vende-se,
SCHROEDER - vende-se, c/ 525.00m2.R$
c/620m2, 150m após. R$ 65.000.00.Tr: 371-2357
16.000.00. Aceita earro.Tr: CRECI8054
9962-3664

-------

VILA LENZI - vende-se,
c/ 1.940.00m2.R$
140.000.00 (negociável) VENDE-SE - sorveteria
.Tr: 371-2357 CRECI 8054 e lanchonete na Praia do

Ervino. Ótima 10e.Tr.:
9101-0467 c/ Cristiane

praia.Tr: 371-0140 de
sego a sexta Alcides ou
370-3561 Cida

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

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

SCHROEDER - vende-se,
c/452m2, situado na Rua
135 Frederico Trapp. R$
12.000,00. Tr.: 370-6847.

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

ITAJUBA - vende-se,
200m da praia, pronto p/
construir, c/ escritura.R$
1 O.OOO.OO.Tr: 373-0710

ALTO DA SERRA -

vende-se, c/ área NAVEGANTES - troca- SCHROEDER - vende-se,
92,000.00m2. Vlor a se por casa em c/ 8.500.00m2.R$
eomb.Tr: 376-1396 ou guaramirim, próx. A 35.000.00.Tr: 371-2357

CRECI8054

CENTRO - vende-se
comi, eond. centro, c/
3.900m2, totalmente
aproveitáveis. Tr: 275-
3070. Creci 8950.

FIGUEIRA - vende-se,
c/3.334.00m2, de fronte
Indumak, servidão c/
�m!.R$ 130.000.00.Tr:
371-2357 CRECI8054

GARIBALDI - vende-se,
60M de frente, 32m
lateral, outra 50m, 25m
fundos.R$ 15.000.00.Tr:
370-3243

ILHA DA FIGUEIRA -

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

_ Empré.timu para:
- Servidor Público
- ServidorEstadual
- Servidor Federal
- Funcionários de Correios e Celesc

_ Desconto de cheque. em geral

370-6261
9975-6775'

VENDE-SE - terrenos lot,
Geranium, pronto p/
construir, 420m2.Aeeita
carro. R$ 9.000.00.Tr:
372-1274 c/ Valmor

.vILA RAU - vende-se,
1f2 lote, c/150m2, c/
easa.R$ 13.000.00. Tr: na
Rua Carlos Zenke, lot 60
c/ Adilson ou Luzia

'"I
��

,ç'
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

Bairro Nova Brasília - Jara á do Sul - se

;\

ALUGA-SE área
industrtal, c/ 2 galpões e
1 casa, em Schroeder.Tr:
373-0263

ALUGA-SE - centro de

SALÃO CABELEREIRO -

vende-se, e elinica. Vlor
a comb.Tr: 371-9399

SALA COMERCIAL -

vende-se, e apto
grande. Aceita troca por
imóvel Jaraguá, Joinville
ou Itajaí. Vlor a

eombinar.Tr: 011-6976-
9448

SORVETERIA - vende-se
comp, ou troca-se por
mal. de constr. R$
15.000,00. Tr.: 370-3101
ou 91351602

VENDE-SE - mercado c/
estoque. Tr: 370-93j 1.

VENDE-SE - loja, no

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

VENDE-SE área
eomercial,e/ 270m2,
construído terreno c/
476m2, na Rua: João
Planieheek,176, próx.
Weg I.R$ j 60.000.00
negoe. Tr: 370-8097
CRECI9839

VENDE-SE - lanchonete
e restaurante, bem
equipado, instalações
novas, próx. Marisol.R$
33.000.00.Tr: 275-4079
c/ Arnoldo

4'....

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 LlDER 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 LlDER 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 EL / 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 Guaramlrlrn
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 F:L) 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.

Rua Jorge (zerniewiCl, 1245 (Rua da Hospital)
(x. Postal 200 - (EP 89255-000

Fane (41) 311·4311 Fax (41) 215-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA-SE - de

pequeno porte, distante
no máximo 10 Km do

centro, cl casa.Tr:
371-

8153 ou 9122-6233
�

MAFRA - vende-se,

sitio, cl 30.000m2, todo
cercado, 3 lagoas, �asa
alv 100m .R$
65 '00000 Tr: 47-642-

2448 ou 9906-3209

MASSARANDUBA -

vende-se, cl 37.500m2,
casa, 2 ranchos

grandes.R$
35.000.00.Tr: 373-0263
cl Paulo

RIO CERRO II - vende

se, cl ± 4.800m2,' cl
chalé estilo alpino,
riacho, 5,000 pés, de
palmeiras real. Ace_lta
se troca por automovei
ou imóvel. Tr: 372-3235
cl Ramos,

SCHROEDER - vende

se, cl 200,000m2, 5

lagoas, campo de

futebol, quiosque, em

ótimo est.R$180,000,00
negoc.TR: 371-9053

Sítio - com 160.000,00
m2 distante

aproximadamente 9km
do centro, R$ 47.000,00,
Tr: 9997,2020 creci7402

ADMITE-SE arquitetônica.Tr: 275-
, "

pi
6463 ou 9991-6664

nmcionanos
empresa, em

Massaranduba.TR: 379-
1342 ct Gilberto

PRECISA-SE - pessoas
pi trabalhar como

montador, soldador e na

área de chaparia, em

Metalúrgica.Tr: 376-
2224

PRECISA-SE - de pintor
cl experiência em

acabamento, pintura
metálica e

eletrostálica,Tr: 275-
6465

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
pernoitaLTr: 9993-5433

PRECISA-SE - de
estampador cl prática,
pi i', turno, Ilha da
Figueira,Tr: 9975-4484
cl Paulo

PRECISA-SE - de
manicure.Tr: 370-4972

PRECISA-SE - moto girl,
com moto e celular.Tr:
275-3987

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

PRECISA-SE - de
vendedores cl ou sem

experiência pi vender
chocolate,Tr: 9159-6386

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

2' grau cornpleto.Tr:
276-3837

PRECISA-SE - de
costureira e aux.
Costura pi Ilha da
Figueira,Tr: 370-6872

PRECISA-SE - de
empreiteiro pi corte de
plnus, Tr: 47-374-1196
cl Dartagnan
Precisa-se - corretor de
imóveis, Necessário
veiculo próprio,
Desejável conhecimento
em informática, Tratar
9962-8154,

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

PRECISA-SE - represo
Comercial pi Jaraguá do
Sul e região, no ramo de
publicidade, ótima
Comissão. E-mail: fixxa
magnetos@yahoo.com,br

PRECISA-SE - rapazes
pi auxiliar de produção,
sem experiência para o
ramo metalúrgico.Tr:
376-2224

=-
OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como

bibliotecária, cl espec,
em tecnologia da
informação, pi trabalhar
em escola, arquivo,
museu ou taculdade.Ir:
372-0253 ou 9996-6434

OFEREÇO-ME - PI
cuidar de pessoas
idosas ou doentes.Ir:
9153-8224 cl Ana.

OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como

jardineiro, zelador ou
caseiro,TR: 9111-6855.

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como

doméstica.Tr: 370-0097

OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como

segurança, ct
experiência,Tr: 376-0085

PRECISA-SE - de
serralheiro profissional OFEREÇO-ME - pi
cl especialidade na linha trabalhar como

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como operador
de caixa, recepção, cl
reterência.Ir: 370-0656
cl Fabiana

pedreiro.Tr: 275-1962 ou

9127-6491 BICICLETA - vende-se,
feminina.R$ 50.00.Tr: 9117-2447

BICICLETA - vende-se, pf
menina,R$ 50,00.Tr: 276-0190

BINÓCULO - vende-se, Sacura
1 Ox90x50 cf zoam, novo na caixa,

OFEREÇO - ME - pi cfNFTr:276-0031 ou 276-0544

cuidar de crianças.Ir:
373-0489

OFEREÇO - ME - pi
trabalhar na área de
informática, ct
experiência e

referência,Tr: 9914-2014

PROCURA-SE - estágio
área de arq, e urbanismo,
cursando 9a tase.tr:
371-1847 ou 8802-8963

OFEREÇO - ME -

estudante de
enfermagem, pi cuidar
de pessoas idosas.Tr:
371-7372 cl Victor

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como

secretária,
recepcionista.Tr: 370-
8312 ou 9133-7805

OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como

telefonista,
recepcionista, balconista
ou secretária, Tr: 9124-
4184 ct Daniele

OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como babá,
aux. Produção, cuidar de
pessoas idosas.Tr:
8802-1180

ACORDEÃO - vende-se, lindo,
Todeschini, 120 baixos.R$
2.200.00.Tr: 376-3155

CACHORRO - vende-se filhotes
de: Yorkshire, Shi - Tzu, Poodle,
Beagle, Cocker, Sharpei, Boxer,
Labrador, Rotwailler. Dobermann:
R$ 400,00 e Pit Buli: R$ 400,00,
Maltês: R$ 750,00. Todos cf
vacina, contrato de garantia e ou

pedigree, 1 a consulta veterinária
gratuita.Tr: 370-8563

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

CACHORRO - vende-se, filhote de
Pastor Alemão, 3 meses, fêmea,
capa preta, vacinada.R$
350.00.Tr: 273-6122 cf Solange a

tarde

CACHORRO - vende-se, filhote de
pinther, no. 01.R$150.00.Tr: 275-
2949

CAIAQUES - vende-se de fibra:
azul (mistral cf quilha) e amarelo/
branco- um saiote e dois remos,
os dois por R$ 350,00 (aceito
bicicleta), Tratar 2731525.

CARRINHO - vende-se ou aluga
se, hot dog,R$ 550,00 3x ou R$
110,00 por mês aluguel.Tr: 9117-
2447

CARRINHO - vende-se, de bebê,
Borrigoto, azul, semi novo.R$
150,00.Tr: 275-2949

CAVALO -vence-se.Ir: 274-8077

CALCULADORA- HP-12c, nova
porR$ 300,00.Tr: 370-6624

CELULAR - compra-se ou vende
se.Tr: 370-2059 ou 9975-8760

CELULAR - vende-se, LG, pré
pago,R$1 OO,OO.Tr: 9121-6464

BERÇO - vende-se, madeira COMPRA-SE- comprensor de ar,
maciça - marfim, cf altura pequeno,Tr:371-3830
regulável e duas gavetas. Tr:
370-7381 COMPRENSOR - vende-se, ar,

BICICLETA _ vende-se, aro
MSI, 5.2,ML,AD Schulz.R$
1.1 OO.OO.Tr: 371-9914

originál, pf criança.Tr: 370- ,--------
9209 COMPUTADOR - vende-se,

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

Maquinas
Dlgltals

Computadores
completos

Promoção
Micros a partir de 1.700,00
Configuração AM D Sempron

2200

256mb/hd40gb/Cd· Rom/Placa
mãe ECS I<M400-M2 SN/R/F

Monitor 15'/ Drive
1.44/Gabinete / Teclado /

Mouse/CX, Som/ Fax Modem/
Estabi I izador

Estamos também com curso de
informática básica e avançada.

Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última l1eração.

Um micro por aluno

-._-
__ _._._ .

Suprimentos
Novo sistema de recarga de cartucho,
venha conhecer este novo método que
com ele você pode chegar a economizar
50% de seus gastos com tinta! Faça
nos uma visita e confiraesta novidade.

'6 Rua Irineu Vilela Veiga, 128 - Centro - Guaramirim

rI
!

I

/

senac

CORREIO DO POVO 5

Faça a diferença no mercado de trabalho!
ÁREA DE GESTÃO, COMÉRCIO E INFORMÁTICA

Cobrando Clientes Inadimplentes

Etiqueta Profissional e Social

Notbook Toschiba 2100
cds, AMD - KE, 32 MB
RAM, cartão PCMCIA
32, acesso a Internet,
Cátor CD, cf pasta,
completo.R$ 1.900.00

Negociável.Tr: 371-7511
cf João

EQUIPAMENTO - vende

se, para padaria.Tr: 9903-
4567

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

FREZA - vende-se, KF30,
Koni, 90mm de
mesa,ótimo estado.Tr:
376·3568 ou 371-0431

FREEZER - vende-se,
230L, ótimo estado.Tr:
370-7156 cf Dolores

FOGÃO - vende-se, 6
bocas, ótimo estado.Tr:
371-4921 cf Marileni

GELADEIRA - vende-se,
biplex 3201, Cônsul.R$
350.00.Tr: 9113-2661

GUITARA - vende-se,
Golden, cubo estander.Tr:
376-3166

ÉGUA - vende-se, 4
milha.Troca por moto sf
doc.Tr: 378-1869 cf Daniel

Neurolingüistica em Vendas

12

. - .

22 e 23/10/04 19:30 às 22:30
8:00 às 12:00 e

13:30 às 18:30

6" e Sábados

21 06, 13,20 e 27/11/04 8:00 às 12:30 Sábados

12 04,06,08 e 09/10/04

15 02,0ge16/10

CH
1.800

Início
04/10/04

.

Qualificação Básica em Contabilidade 140 04/10/04 a 11/03/05

Qualificação Básica em Logística 110 28/09/04 a 10/03/05

Qualificação Básica em Secretariado 140 27/09/04 a 02/03/05

Formação Cisco CCNA 280 23/10/04 a 29/10/05

Escola Aberta de Informática

Oratória

Cursos
Técnico em Enfermagem
Teste de seleção - R$10,OO
Taxa de Matrícula - R$40,OO

550

1500

PORTA - vende-se,
envernizada cf dobradiça e

fechadura.Tr: 370-7381

ROUPA • vende-se, pf
trilha.R$ 600,00. Tr: 9132-
4061

SERRA - vende-se, circular,
ótimo estado.R$ 420,00.Tr:
370-0052

SÓCIA - procura, com 50%
do capital, para abrir negócio
de alimentação ou outro
ramo interessante e

lucrativo.Tr: 9909-7562

TELEFONE - vende-se,
aparelho, cf identificador de
chamadas, GÔndola.R$
1 OO,OO.Tr: 9145-6320

TíTULO - vende-se.
Acarai.R$ 1 OO,OO.Tr: 371-
8800

TORNO - vende-se, retifica,
de disco e outros equip. pf
oficina ou borracharia.Tr:
473-9818

TORNO· compra-se, semi
novo.Tr: 376-2224

TOLDO· vende-se, luminoso,
3V, de comp, ótimo estado,R$
250.00.:[r: 370-0863

TOLDO - vende-se, semi
novo, cf N� 2.80 x 5,00m.R$
550,00.Tr: 370-7276 Matheus

./ GESTÃO ESCOLAR
./ PSICOPEDAGOGIA

19:30 às 22:30 e 2',4',6° e sao
8:30 às 11:30

8:00 às 13:00 Sábados

19:00 às 22:00 2a, 4a e 6a

19:00 às 22:00 3a e 5a

14:30 às 17:30 2a, 4a e 6a

13:30 às 17:30 Sábados

Término
2007

Complementação em Técnico
em Enfermagem

Técnico em Alimentos
Teste de Seleção R$10,OO

Horário
8:00 às 11 :00

19:00 às 22:00 2a a 6a

2006 19:00 às 22:00 2a a e-

MÁQUINA DIGITAL - vende

se, Breeze can, grava filmes,
menor que cartão de
crécito.víor a comb.Tr: 372-
6912

MÁQUINA DIGITAL - vende
se, Genius, semi nova, grava
filme.R$ 400.00.Tr: 276-2026
16 às 17 horas

Maquina digital- vende-se
nova da Sony modelo DSC
P73, com zoam óptico, 4,1
mega pixels com

recarregador de bateria,

Preço R$ 1.350,00,
Tr: 3706204- apos as 14:30
horas cf Djair

Maquina digital- vende-se
nova da Olympus modelo D-

540, com zoam óptico, 3.2

mega pixels. Preço R$
850,00. 370-6204- apos as

14:30 horas cf Djair

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

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

MUDA - vende-se, de

palmeira real.R$ 150,00
milheiro.Tr: 374-5021

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

Informações:

INFORMAÇÕES- Avenida �o;; Imigrantes, 310 Vila Rau'

I ..E-mail: Jaraguadosul@sc.senac.br

ADMITE-SE: ' =.

:

Marca solida no segmento de deo colonias e

cosmeticos, com produtos modernos e 20

anos no mercado, contrata pessoas

dinâmicas, boa aparência, que goste de

conversar, para cadastrar revendedoras,

. REMUNERACÃO COMPATIVEL

- PLANO DE CARRERA

• SUPORTE PfDESEMVOLVER ATIVIDADES

Pés-Graduação Lato Sensu

TELEFONE:(47)273-6264 -

FALAR Cf CLAUDIA

UNIFORMES - vende-se,
conjunto Oxford pf
empresas.Tr: 371-7606

VENDE·SE - cama de casal
cf baúf04 gavetas, uma

cômoda 5 gavetas em

cerejeira, madeira

maciça.Tr: 371-3132

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

VIDEOGAME - Play Station, cf
2 controles, 3 jogos. R$ 250,00.
Tr: 376-2206,

VIDEOGAME - Play Station 2,
ótimo estado, totalmente
desbloqueado.R$ 750.00,Tr:
376-2206

VENDE·SE - franquia de uma
estética capilar, 1 micro visor
de análise, 1 laboratório facial
3 em 1.Tr: 371-5725 ou 370-
6127 cf Nadir

LEIER
IMOBI! IÁRIA

www.leier.com.br
Aqui você compra

o s melhores
i rn ó vei s de

VIDEO CASSETE - vende-se,
semi novo.R$ 200.00.Tr: 273-
'165 Jura g u

ã do Sul e Região
Greci 1462 - J

Duração 10 .as s
01 encontro semanal

Mensalidade R$ 127,00
(incluído material didático)

local dos cursos e matriculas:

Instituto Educacional Jangada
Av, Preso Epitácio Pessoa,676 . Centro

f
Jangada

•••••

UIB
t\ 'fi .. itl

usmolllNcil

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO

TERRAPLANAGEM
RCJr11)edor de Pedras e ConcIeto
Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cf Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores' e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

m�I!I�----------------

GRAFITADA
.

R: \Vi ando Menslin - Bae endí 275·1101/9104·2393

�:

-CROMOART

É tão útil, que o número
de telefone deveria constar

na seção de utilidade pública.

Há 84 anos, o número mais útil da região.

CACHORRO - vende
se filhotes de:

Yorkshire, Shi - Tzu,
Poodle, Beagle,
Cocker, Sharpei,

> ,. Boxer, Labrador,
Rotwailler.

Dobermann: R$
400,00 e Pit, Buli: R$
400,00, Maltês: R$

i::: 750,00. Todos cf
�.' vacina, contrato de

garantia e ou

� .�.: pedigree, 1 a consulta
• "

veterinária
.. � -

gratuita,Tr: 370-8563

VANTAGENS: ------------,

� Economia
� Resistência
,� Rendimento
� Impermeabilidade

Grafites Jaraguá Lida = (47) 275-4081 e 275-1961

(O Iremos junto à obra dar explicações

II .

como manusear a massa do início ao

"<, término da construção.
�-------

o produto certo para sua Co"stru�ol

PINTIJR�S EH GER�L: PREDI�L - COHERCI�1.. - ReSIDENCIAL
M�ss� CORRlD�, tf>OX, TEXTUR�I GR�fI�DO

Faça um orçamento
sem compromisso

VLB - Responsável pela pintun
do Jornal Correio do Povo I

CORREIO DO POVOVendedor externo com experiência

��p�mingos da N0v.�, s/n�-llh_�.. �_afig�eJr�:-_TeJ.: 9104·64

P��1919

SELEÇÃO A EMPRESA EXIGE:

pia: 5/10/04 - 3a feira

Horário: a partir das 14 hs

Local: ACIJS

• iniciativa própria
• facilidade na comunicação
• não há necessidade de possuir veículo

�
, ..

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

São suas.

telefonia e segura_nça

Fone: 371·7007

Centrais telefônicas Intelbras

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

G
Klt Portão Eletrônico + Interfone

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PASX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

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

'

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Asststêncle Técnica)
Portão eletrônico e ínterfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos

'

Vídeo Porteiros
Monitores (P/S-e Color)
Micro Câmeras (PIS e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOS F'INAIS DE SEMANA.

R: JosÉ TEODORO RIBEIRO, NO 540 • ILHA DA F"IGUEIRA

Aulas de Violão
Fone: (47) 27534 75

(anexo à Fellows)
(47) 9975 9646

* Custos

Fone: (47l37l 2425 - Fax 21'5 0197
E-mail: aldano@netuno.com.br

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

i
1.�:.I1I.�I.I.:.�!�I��Ç�II1I�.I!t.IÇ���I1I·�.r ..._._:..........

e

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
C! Bruno

<:»

�

Advocacia
Dário Streit

Marqu� horário e mude seu visual

R: Major Julio Ferreiro, 170 - Vila lalou

OAB/se 16370

.-;'-

\
'

Para o lar
e para a Indústria

r-

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.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL, É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 • Centro· Jaraguá do Sul· SC - Fones: 370-6448 • 275-0448 - Fax: 371·9351

TECNe
CALHAS

"Um click em s u ai v I d a

PUNETGAME
..

* VENDAS *LOCAÇAO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE

,

VíDEO GAMES ,CDS :

E ACESSÓRIOS EM GERA�.

Fone: 376-2206,

* PLAVSTATION 2

*XBOX
* PLAVSTATION ONE
* DREAMCAST
* NINTENDO 64
* GAME BOV COLOR
* GAME BOV ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBE hórario de atendimento; segunda á segunda das 10:00 as 22:00

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

-

-

,Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada .

. Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

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

Periféricos I Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Suprimentos

r-------

I Promoção de
I Usados
AMD K6 2,500mhz,

,

completo,
3x R$ 280,00

Promoção Monitor
NOVO

SANSlJNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 560,00

Acessórios

Roberto Seldel, 50 I - Centro - Corupá - SC

Fone: (47) 375-2S71/Cel: 9973-9355

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

b
)

Configurações: AMD 2.2 GHZ - 128 mb ;
I de memória, Hard Disk 40(iB, fax :

r-- I m�dem 56k, cd rom lG 52x, Placa;
I Informatização mae Asus A7V 266-MX, Placa de.
I d

,. vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"

.

e �o�ercl� e drive disquete 1,44, teclado,
indústrias: Sistemas, mouse, gabinete atx 300w. caixas de

Aplicativos comer- I som amplificada, 180w. placa de som

dais, Impressoras I e rede integrada
�------------'

Matriciais pi emissão

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

pessoal e p r o f i s s i o n a I Y'

,Oferta .c

I M leRO a partir de:
'

I R$ 1.650,00
'

I
I Computadores�

Assistência Técnica
Especial izada

�OTRA TÉCNICA· (Jaraguá do Sul)ERNA - R$ 20,00
�ERNAS - R$ 20,00 +

/.7"
�

o:.:::::�:·mento .... O
R$ o ,50 o km rodado

Financiamos em 6 / 9 /
i 2 / I 5 / 18 e 24 meses.

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA

.

ANUNCIADA PELA
"

CONCORRENCIA

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMPRE.SSÃO

1U3AME.NTOS E.SPE.CIAIS·
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ii NATALIA
VOCÊ MAISTRANQÜILO!

- 9111-0491-viu só como essa soma é

importante na hora de

produzir seus impressos?

�--_
.. - -- __ ,---

GráficaCP
graficocp@terra.com.br

CRISTI'BNi
passIvo

TR. 91 22 2149 I

'20 anos, olhos claros, total

segurança e sígílo absoluto.

7R: 9134-7749

�Qber ser�ex9 é saber mechet
com Q cabeça dos homens, -),�

e isso nós sabemos fazer milito bem!!!
Venha �assa, momento. ag,adávei. ao lado da,

_ garota. mai•...Iecionadas do. Ja,agulí do Sul

Rt9ii!'qçãg�:!:ó 'e�ta
_ !:.�tnal1a!!!

• 'I!' � J U:r�;i'''

P3güe Umq a lava DU3l: POt
ap��a!: R� 70,00

24- hOtll� t

Estamos Convidando todos os clientes e

amigos para conhecer a casa cl
lindas e belas acompanhantes

24 hs 00 seu dispor.

'·'·::4;�fUs· Acesse e cqNFIRA

�:5!';1;'_ ervice www.plusservlce.com.br
-

I N T r, R N E T

Encontr
'

ais de nesse site os melhores negócios de Jaraguá do Sul e Região
> Autom6

-,' :(�ntpra,V� Aco;.'ssóriOS e Consórcios)
> Casa e Deco�ao ..
> Comércío'({odoso�""""lf) ,

> Construção e Reforl)'la (eln,u"" Mate,lm,de Qnst"'Sã0 e Reforma )
> Esporte. Turismo e Laier-�!.anchoroetes.c� pi Excursões )
> Moda e Beleza (Salõe.d<i�.�� Corporal)
> Restaurantes
> "Serviços Gerais ( Eleuicirta. COrt�.cki"f$t Irra �!ejros. Gráfita.s� Financeiras,

Oespacbantes, Corretores de Seguros. AütQ..�cola.s e muit� mais ... )
e muitos outros •

I Entre em contato conosco e anuncie

• ' _

sua empresa em nosso site

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

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

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

Se você é uma pessoa triste, sofre de depressão, tem problemas familiares, amorosos, medo fobia, insônia, timidez. Falta alegria de viver, quanto mais luta menos

,
tem sucesso, vive sempre sozinho (a) tens perdas financeiras e tens problemas de ordem espiritual consulte com ele: Homar Moraes, através do taró kabalaeda
fonosinesia o código da sua voz, ele vai descobrir as razões e os motivos destes acontecimentos, Mapa astral, carta numerologia, terapia tántrica cura plánica pela
imposição das mãos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirituais para todas as finalidades e consulta pessoal com o taró kabala. Regressão,
reprogramação mental e chaveamento e chapem para eliminara magoa,

'

Em Jaràguá do Sul- Rua Ângelo Rubini, 627- Barra do Rio' cerro- Fone: (47) 273-1743 ·Instituto do Corpo e da Mente INCORP ,

_�!!1__ J_ºinvi�_= __ E-º!!e2_(!�) _!31-I016_/9_119-92�9 • www.homar.com.br:_h�mar�p.resso.com.br • BREVE NOVO ENDERE O

• • Anuncie no canal de

CLASSIFICADOS
e faça bons negócios

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

'�L .. "I
'� .-emU'l'CtU1!

Clinico de Ginecologia c Obllerrlc!�!
1))", $eall $cm' 8'clrreulcl' 'lueSI

CRM: 5457-1E,G,Q, 30212001- RQE:4975
Mem"', do So<i"'d, 8rosil••, d. (""gia ;'P""''''

CENTRO DE ATENDIMENTO À MUl�!i
Ginecologia e Obstetrícia

Videoloparoscopia Ginecológico
2 7 5 - O 3 9 51

Ruo: Preso JucelillO, II]'. I! ondor • (enio,
jlucht®terra.com.br Joroguá do Sul, 1(·

- GINECOLOGIA -

t
� f;},Jaslr;

.

Médico· CRMlSC 1242 . TEGO 030179
Habilitação SOBRAOL 1,079

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

Fone: 370-1705
5l)ff!/lta!lJnetuno.com,br - ]araguá do SI/I

SAUDE "·INFORMAÇAO
Trabalhando com

Qualidade de Vida
Você sabe o que é DORT? Esta é a nova sigla que Alguns produtos:
substitui a antiga LER (Lesões por Esforços Repetitivos).
DORT significa: Distúrbios Osteornusculares
Relacionados ao Trabalho.
Há um aumento significativo do número de pessoas
portadoras desta doença ocupacional, 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 N� BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ERGO OMIA
DIGO"AOO:R

Av, P,.feitoW.ldem31 Grubbe. 2526 - Vil. Lalau

"""� "",�,
Jaraguá ����ii�ã3�256.S01 Piodato« Et9o"ilmica.s

Saiba el!!asreaer seI!!

parar de aOl!!er.

Conhe�a o prosral!!â •

DISCIPLINA
ALIMENTAR
Infor",a�ões: 997 J -3 814

Dli Doniella S F CWr

2�5-3387
R:,Reínoldo Ra'!J. 289 - SI. 01
Centro::' Jaraguá do Sul· SC

Medtcamentos em geral
Manipu!�çJo de fórmulas médicas

Fisioterápicos e
Cosméticos manipulados

'Fone: 371-8298 Fone/fax: (47) 370 8890
da n ie ll acury@globo,Com

Rua: Olivio Domingos Brugnago, 275
. \'I�

AN,UNCIE
AQUI

371-1919

A�-UNCIE
AQUI

371-1919

������======�------------------------------�------------------�----�----------------�-�.--
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORSA - vende:se,

picape, 98, branca,
ótimo

estado.R$II.300.00.Tr: 372-
3155

CORSA - vende-se,

sedam,2001/2002, branco, 4p,
trava e alarme, único dono.R$

17.IXXl.OO.Tr. 370-481 O ou 8803-

74&l

CORSA - vende-se, sedam,

2001, 4p.R$16.500.00.Tr: 373-
:m1

o - 20 - vende-se, ano 87,
cabine dupla, cor branca.Tr:
9952-0779 ou 370-2324

0-20- vende-se, 84,c/baú.Tr:
9103-0036 ou 372-2840

L- 200 vende

se,98,comP·,4x4.R$39.000.00.Tr.
9962-3664

MONZA - vende-se, EF1650,
93, 2p, bordô, v.e., todo original,
d.h. R$ 8.500,00. Tr.: 371-5157
ou 371-5615 a noite c/
Cristiane.

Fabricado no Brasil.

C()I�RE!() no POVO

CLASSI'Mais

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

por carro menor vlor.Tr: 370-
5723

0474 ou 9132-1364 C/ Leandro

MONZA - vende-se ou troca

se, SLE, 2.0, 90,4R comp, 2'
dono .Tr: 276-0397 ou 9103-
5991

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

MONZA· vende-se, 90,SLE,
ótimo estado.R$ 5.300.00.Tr: PALIO-vende-se, 97,EDX, 4p,
273-6364 ar cond.,R$12.500.00.Tr: 373-

3001
OMEGA - vende-se, 95,GLS,
compl., + teto, azul. R$ PALIO - vende-se, EX,98.Tr: KA- vende-se, vemnelho, 9B,
14.800.00. Tr: 370-5918 371-4573 p e r s o n a II z a do. R $

1 0.500.00.Tr: 370-9922
OMEGA - vence-se, CO, 93,
pllotoautom.,R$14.000.00.Tr:
9962·3664

OMEGA vende-se,
CO,93,compI.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.

PALlO-vende-se, 1.6, 16valv.,
9B, comp.R$1 B.OOO.OO.Tr: 373- •

2672 c/ Daniel horáno comi ou
373-1404.

PALIO - vende-se, EX, 2000,
cornp - ar e DH. R$
14.000.00.Tr: 8803-01 Bl.

UNO - vende-se, turbo, preto,
ano 94, comp., em ótimo
estTr: 9135-7729

UNO - vende-se, smart, 2p,
SAVEIRO-vende-se, diesel, 2000/2001, branco.R$
ano 89, corpreta.TR: 370-2324 1 0.500.00.Tr: 275-0647
ou 9952-0779

UNO - vende-se, 91, 1.3, CS,
SAVEIRO - vende-se, 2002, vidro elétrico.R$ 6.300.00.Tr:
comp.R$ 23.000.00.Tr: 9962- 9955-4945
3664

--------

SILVERAOO - vende-se,
2001,OLX.R$ 39.000.00.Tr:
-9962-3664

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

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

9125-7399

VECTRA· vende-se, GLS, 99,
prata, completo + ar digital,
46.000Km.Tr: 371-8153 ou

9122-6233

C1Jo AUTHENTIQUE

Motor 1.0 8V 2 portas 04/05,
Ar quente, Barras de proteção
lateral, Faróis com duplo
refletor óptico, Vidros Verdes,
Apolo de cabeça no banco
traseiro.

UNO - vende-se, Ep, 96, trio
elétrico, alarme, ótimo
estado.R$ 2.400.00 + 32x
276.00.Tr: 371-0202 c/ Julio

SIENA- vende-se, 2001 ,comp,
16valv.R$ 19.500.00. Aceita

F - 250 - vende-se, XL, 2000/
2000, prata, .Tr: 9979-1437

F- 4000 - vende-se, 95, cinza,
2'. dono, impecável.Tr: 9979-
1437

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

FIESTA - vende-se, Street,
2002, 4p, trava elétrica,
desemb/ limpador traseiro,
unlco dono.R$14.500.00.Tr:
275.0647

KA - vence-se, cl Ilmp/
desemb, ar quente, vidro e

trava elé!. Impecavel.R$
13.300.00.Tr: 9961·0343

KA - compra-se, acima do
ano 2000.Tr: 371-2666 ou

9125-7399

RANGER - vende-se, XL,
2cc,97, vermelha, c/ ar. Ace�a
troca.Tr: 376-1772

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

Gal - vende-se, 69, 1.6,
álcool.RS 4.900.00.Tr: 370·
6266

GOL - vende-se. 95, 1000,
quadrado.A$ 4.500.00 +22x
200.00.Tr: 274-8364

Gal· vende-se, 1000, 97,
branco. ótimo estado.R$
11.200.00.Tr: 370·0052

IPANEMA· vence-se, 94, 1.8,
gasolina, trio elétrico, ar

quente,.R$ 8.000.00.Tr: 371-
2268 ou 9148-0047 cl Valmir

KOMBt - vende-se. furgao,
diesel. 82, branca.Tr: 371-6702
ou 9973-9253

lOGUS - vende-se. 96, 2'.
dono.Acelto carro menor

vlor.Tr:9962-5885

MARAJO - vende-se, 83, 5

BELINA - vende-se, Del Rey II, marchas. GNV, bom estaco.vior

DH,branca.88.R$ 5.900.00.Tr: a comb.Tr: 275-4073

276-2434 MARAJO - vende-se ou troca-

8RASILIA _ vende-se, 80.RS se.RS 3.200.00.Tr: 273-6274 ou

1.800,00.Tr: 276-0371 _91_39_-6_2_47 _

Christian

COMPRA-SE _ veiculo até.R$ PAMPA - vende-se. 93 et

5.000.00.Tr: 9952-5400 cl traçao.R$ 8.500.00.Tr: 373-
3001

CHEVETE - vende-se.86.R$
.3.200.00. Acenacarro rnenor vlor,
financ até 36x.Tr: 374-5342 após
19hs

PASSAT - vende-se ou troca

se. 81. bom estado.Troca por
carro maior vlor.R$ 2.600.00.Tr:
372-1543

CHEVETTE _ vende-se. 93. PASSAT - vende-se. 84, verde.

lindo.R$ 3.500.00 + 11x R$ 2.000.00. Tr: 9137-9426 ou

370.00.Tr:9997-7154 371-8611 após 14hs

PARATI - vende-se. GL.l.8. 4p.
2000. cl rodas de liga leve .. RS
24.000.00.Tr: 9103-5991 ou

276-0397

SANTANA - vende-se, ano

FUSCA - compra-se. acima 91.GLS. compl.R$ 8.100.00.Tr:

73.Preço para revender.Tr: 371- _37_1_-6_23_8 _

8153 ou 9122-6233

FUSCA - vende-se. 78, branco,
jogo de rodas Sino 14. motor
garantia .. R$ 4.000.00. Aceita

carro vlor maiorvlor.Tr: 275-6455
ou 9909-4254

FUSCA - vende-se, 71,1500,
branco. estofados de celta. aro

14.R$ 2.700.00.Tr: 376-1758

SANTANA - vende-se ou troca

se. CLI. 1.8. 95. 4p.. estofado
novo. rodas liga leve.Tr: 276-
0397 à noite ou 9103-5991

FUSCA _ vende-se ou troca-se,' VARIANTE - vende-se. TL 2. 78.

85.Troca por materiais de bege. motor garantia. bancos

Construção.Tr: 370-5723 novos. ótimo estado. já
licenciado.R$ 2.900.00.Tr: 371-

9992
FIESTA - vende-se, 96,4p,
50.000Km, original.R$ GOL F - vende-se. GL.MI. 1.8.

11.500.00.Tr: 373-3001 branco. 4p, corro, impecável.Tr:
371-8153 ou 9122-6233

FIESTA - vende-se. 2003,
modelo novo, vermelho.R$
10.900.00 entrada + 34x
370.00.Tr: 275-2445

lPVA e licenciamento

VECTRA CD - 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

MONZA-vende-se. Hatch, 84, carro por R$21.000.00. Tr:

I vermelho,1.8, álcool, bom 9118-0313,273-5542 ou 372-
estado.R$ 2.90():00.Tr: 275 'i'

4058 ate as 14:00 h-

se. europeu. 96. 4p. gasolina.Tr:
GOLF - vende-se. GTI, cambio _99_2_8-_29_8_1 _

VERONA - vende-se ou troca-

(2)
ou Ent. 50% + 24x
Taxa 0,99% a.m.

CORREIO DO POVO

USADAS
Vermelha 2001

2000

�oros XLX 250 R Vermelha

CBX 200 Strada Roxa

CBX 200 Strada Roxa

Tltan KS Preta

Titan KS Verde

Tltan KS Vermelha 2001

Tltan KS Azul 2001

Tltan KS Azul 2000

Titan ES Vermelha 2001

1970)(371 • . Titan 125 Azul

Titan 125 Azul

Compra - Vende
Troca - Financia CG 125 Vermelha

I

Motos acima de 1998 até 2002 XLR 12SE Branca

financ. em até 36 x si entrada
CARROS

Motos de 2003 À 2004

Financ. Em até 40 X

Entrada de 10 %

Rua Fritz Bartel, 99 • Baependi -

Jaraguá do Sul- se

Consulte
outras opções
de financiamento
a prazo.

Exceto para Clio Authentique

ScêniCAli.zé.__ 2005

Motor 1.6 16V 11Ocv 04/05, Air Bag Duplo,
Ar-condicionado, Computador de bordo,

Direção hidráulica, Travas e Vidros elétricos,

Fabricado no Brasil.

2anos de
garantia

A vista

III
(4)

+ Frete + Pintura metálica
Faça um

TestD,i"e ou Ent. 60% + 24X • Taxa 0,99% a.m.(3)

Rede Renault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

---�.__ .._----"-_._-_._--------_._--------_._----_._----�----_._._-----_._-----------�

Liberte BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
348: 8460

JOINVILLE
435·3700

Vale do Itajaí e Litoral Norte - SC

t
��ri����e�uros válida para toda Linha Renault 2004 -Okrn, exceto LinhaClioAuthentique, nas seg�intes condições: Financiam_:mto �elo CDC (Crédito Direto ao�<:,nsumidor) com entrada de 50% do valor a vista + �aldo financiado em 18 vezes com 0% de juros + IOF + R$2,15
prefixad � O Boleto Bancano. (2) Taxa de juros válida para ClioAuthentique 2 portas 1.0 8V 04/05 - Okm na s sequintes condiçôes.Financiamento pelo CDC (Credito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor a vista + saldo financiado em 24 vezes com Taxa Chente

0,99'!. a
a e_O,99% a.m. + IOF + R$ 2,15 do Boleto Bancaria. (3) Taxa de juros válida para ScénicAlizé 1.616V 04/05 - O km nas seguintes condiçoes: Financiamento pelo CDC ,com entrda de 60% do valor a vista + saldo financiado em 24 vezes com Taxa Cliente prefixada de

valor �ar��es + IC�F + R$ 2,15 por lãmina do Boleto Bancário. Financiamento Renault através da Cia. De Crédito, Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeitoa análise e aprovação�e cadastro. Taxa de abertura de crédito (TAC ) não. inclusa consulte o

Preço a v' tua reglao_ As taxas poderão ser alteradas se houvermudanças Significativas no Mercado financeiro sem previa avrso. (4) Preço a vista do ScemcAllze 1.6 04/05. cor sohda sem opcionars. Nao estao Inclusos os valores de frete, Pintura metahca e opcionais. (5)
PUbliCitá�� a do ChoAuthentique 2 portas 1.0 8V 04/05, sem Air Baq duplo, cor s�lida, sem opcionais. (6) IP�A e Lice,nciamento Grátis, somente para � LinhaClioAuthen�que 04/05. Não .estão inclusos os v�lores �e Pintura metálica e opcionais. Fotos para fins

as especifi�' �guns Itens mo.�trados e/ou mencionados são opcionais e/ou acessonos elou referem-se a versoes especificas. Modelos, código valores estao sujeitosa alteraçoes conforme politica de comercialização da Fabnca. ARenault reserva -se ao direito de alterar
açoes de seus Veiculas sem prévio aviso. Preserve a Vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags salvam Vidas

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Financeira Renault
III

gronpe Rei Banqne

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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

Silverado
Corsa Wind
Gol4p
Gol4p
Palio Ar 4p
Palio 4p
Blazer DLX

Rural4x4

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

Falcon 450

Premio

Fusca

Opala

PRATA
VERMELHO
BRANCA
PRETO
CINZA
CINZA
AZUL
VERDE
PRATA
BRANCO
BRANCO
BRANCO
CINZA
AZUL
BORDO
PRATA
VERDE
Bordo
Prata
Verde
Branco

2003
2002
1997
1997
2000
1995
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1994
1993
1988
1988
2001
1998
1996
1994

CLlO RL 1.0 AR
CELTA 1.0
BLAZER DLX 4.1 COMPL.
VECTRAGLS
CORSA WAGON GLS
UNO 1.5
ASTRA GLS, COMPLETO
CORSA WAGON GL 1.6
PEUGEOT 106, COMPLETO
PEUGEOT 206 1.6 PASSION
VECTRA GLS 2.2
PALIO 1.6 16V, COMPLETO CITETO
SANTANA QUANTUM 2.0, COMPLETO
MONZA GL, CI TRIO 4P
OMEGA CO 3.0 AUTOM.
ESCORT XR3 CONVERCIVEL
MONZA SUE
PALl04P

- UNO SX
UNOEP
PAMPA I

Grafite R$ 6.800,00
azul R$ 13.000,00

vermelho R$ 14.500,00
Prata R$ 9.500;00
Prata R$ 9.800,00
dourado R$13.000,OO
Bordo R$10.500,OO
Prata R$ 15.400,00

CINZA R$ 18.500,00
cinza R$ 12.900,00
azul R$ 4.900,00
Bordo R$ 12.500,00
Bordo R$ 16.800,00

Fiat

Ford

Uno Mille

Escort GL

Escort CL cl ar
Fiesta

Escort cl ar

Vectra GLS completo
Pick Up corsa

CELTA

93

97

98

97

95

95

96

01

97

93

89

99

00

92

95

90

Azul ,R$9.000,OO
Prata R$ 7.000,00

GM

VW

Vectra

Omega GLS

Chevete

Corsa

Gol 8v 4p
Goll.6

Goll.0

Parati GI

Azul R$ 7.500,00

cinza

cinza

verde

prata
prata
branco

branco

bordo

azul

cinza

prata
cinza

preta
bordo

00

95

00

01

97

02

01

95

99

98

98

98

86

97

R$ 29.000,00
R$ 28.500,00

.

R$ 28.000,00
R$ 17.500,00
R$ 21.000,00
R$ 19.500,00
R$ 18.500,00
R$ 14.500,00
R$ 16.300,00
R$ 15.800,00
R$ 14.800,00
R$ 11.500,00
R$ 5.500,00
R$ 8.300,00

Classe A 160

Mercedes C180

Scenic RXE

Corsa Sedam'
Honda Civic LX Autm.

Gol GII18V

Clio RL c/ ar
Vectra GLS compl
Corsa GL 1.6 SW

Escort GL 16v comp.

Escort GL 16v

Gol16v

Quantum CS

Uno

l.�_

Faça parte da BV
financeira

você também

Celta 4p
Celta 4p cl ar
Clio RN compl. - v.e.

Fiesta Class 4p
Corsa Sedan se/te
Corsda Sedan
Escort Hobby 1.6
Uno SX 4p cl opC.
Vectra GL 2.2
Vectra GL comp.
GolG111
Goll000 16v cl opc.
Goll.8
Astra Sedam 1.8!3L comp.
Palio Wekend Stile.

Palio EX 4p e opc,
Reno Senic RT comp.

Ranger Splash compl (6 cc)
Omega GLS 2.2 comp

vermelho 03
03
00

99

prata
vermelho

prata
cinza 01
Prata 00

vermelho 93
bordô 99

prata 99

Azul 97
verde 00

Cinza 00
branco 96

Verde 99
Preta 99
Verde 01

Cinza 00

preta 94
cinza 97

G
G
G
G

G
G

A
G
G
G

G

G
G

G
G
G
G

G/GNV
G

Veículos 273�6549

Astra

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - ]araguá do Sul

1.8/2p/compl.

1.0 -16V/4p

1.8/4p/SL

1.0/4p/Milenium

2p

1.6/4p/ comp.

SX/2p

ELX/2p

1.0/2p

450 SR

125

Gol

azul 00

azul 98

G

G

G

G

G

G

03

G

G

G

G

cinza 95Ipanema GL

Corsa Sedam prata 01

branco 03

LD veíeulos 373"4047

Celta

Tipo

Uno

cinza 95

dourado' 00

azul 95

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

Uno

Gol Special

Honda CBR

cinza

bra/verm.90

vermelha 04

R$ 11.500.00
R$ 21.000.00
R$ 6.000,00
R$ 10.900.00
R$ 10.500,00
R$ 8.900,00
R$ 9.400,00

R$ 8.900,00
R$ 8.900,00
R$ 18.500,00

R$ 16.500,00
R$ 11.800.00
R$ 11.400.00
R$ 10.900,ÓO
R$ 11.800.00
R$ 4.900,00
R$ 13.500,00
R$ 13.700,00
R$ 10.900,00
R$ 9.500,00

R$ 13.500,00
R$ 7.900,00
R$ 9.800,00
R$ 5.900,00

Sundown Hunter

cinza 1994

Vermelho 1993

cinza 1994

verde 1989

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

Corsa Sedam GLS- 1.6, 97". 4p campo
Gollll 2000- 1.0 4p
Senic RT-16.200, compl.
Escort Sw 1.6- GL, compl.
Reno Clio RN- 2000 1.0, compl. e dh
Uno Mille- 91
Gol CU 1.6 - álcool
Corsa Milenium - 2001, 4p, desenbaçador
Gol1.6 - 91

-

Reno Clio - Bas. 4p
Ranger 2001- Turbo Die, 4p, ccrnpl
Omega 3.0 - 94, compl.
Uno Mille 2001, 4p, trio eletrtco
Pik up Corsa 1.6 99, com rodas de liga
Corsa 1.0 2001, 4p, Hmp, desem, aq, ar condic.
Gal 1.0 MI - 2002 2p
Palio Wekend 2003, 1.0, 16V, compl.
Celta 1.0 2004, ürnp. desen, aq, ar conote.
Monza SLE - 2.0 90 compl.
Monza SL 2.0, Zp, basico
Fiesta 1.0' 98, 4p, limp. desen, aq verde metalico
Siena 1.6 ·99, 4p, compl.
Goll.0 99, Hmp, desen, aq
Astra GI 1.8 2001 comp.
Kangu 2001, ar cond.
sente RT 1.6 2000, compl
Vectra GLS 2.0 com I + ar ba + cd

bordo

FIAT

Palio EDX

Marea ELX

UnoS

Uno SX 4p. Compl. + ar

Uno SX 4p
TempralE 8v compl.
Tipo compt+ Teto

FORD

Escort GL 1.6

Escort L 1.6

F- 1000 Dupla Turbo Diesel

VW

Passat Alemão cornpt.
Gol clt 1.6 cf oplcnais
Go11.0MI

Logus GLS compl. + GNV

Gal 1.0 MI Plus

Passat Pointer compl.eAr
Go11.0Bv4p
Parati di 1.6 c/ ar

Logus GLS comp.+ GNV

Logus cl! + OH

GM

Omega Suprema GLS

Kadett SL 1.8 Ale.

Monza GL 4p/alc/compl
Monza SLE

verde 1997

branca 1999

branco 1991

azul 1997

branca 1998

Branca 1993

vermlho 1994

prata 1993

vermelho 1994

marrom 1987

Prata 1996

verde 1996

branco 1997

bordo 1994

preto 1998

cinza 198}
branco 1999

branca 1997

bordo 1994

verde ·1995

azulnlE'j
azulll}f,"
bra��
bra�

, cinza r�
prata
Prata

Verde r,
prata
Prata
azul

verdert
cinza

Faça parte da B
financeira

você também

Ford Ranger2.5 CD

GoIGI1I4p
Saveiro

Vermelho

Cinza

branca

prata
cinza

branco

D

G

GNV

G

D

G

G

G

G

G

G

G

Go11.8

S-10compl
Vectra CD 2.2

Vectra GL 2.0 éomp.
Golf2pcomp. GTI

Monza4p
Fusca 1300

CBX200

Azul

preta
vermelho

Branco

Vermelha

vermelhoUno

Barraca pi camping completa

BARRA VEICULOS Fone:37619
Fax: 376·1�

Rua: Angelo Rublni- s/no Barra do Rio Cer

bran�
bran�
bran�
prata
verde
verm
branoJ
prata
verde
alui
cinza
bf8n�
prata
alui
bran�

Audi A3 1,8
Blazer DLX 4x4
Frontier

Sportage
Corsa Wagon
Corsa Wind 1.0
Gol Plus 16v
Gol CL
Parati CL

Tempra IE 8v

Quantum
Vectra GLS
Kadett si

Logus GLS
Mercedes 608

2000
2000
2003
1995
1997
1996
1998
1994
1996
1995
1997
1998
1992
1993
1983

gas
die
die
die

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
ale
die
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ICUlOS
370 ...7516
Financia

Golf 2.0 compl.
Pick up Corsa compl.
CorsaWind 2p
Pampa
Saveiro Diesel

Hilux Sw4, diesel

Fiorino furgão
Santana GlS compl.
Courier1.3
Parati 2p 1.6
L·200 Diesel
Corier 1.3 Furgão
Fiorino pick up
Monza SlE

Gol1.6 MI

Cinza 98
Verde 98
Bordo 96
Vermelha 94

Bege 89
Cinza 93
branca 96
Azul 92
Prata 98
Cinza 97
Cinza 96
branca 00
branca 95
verde 86
cinza 97

370-4224
Rua Erwino Meneqotti, 869,
Vila Rau - Jaraguá do Sul- se

W"OLFCAR 275-1184
Rua Angelo Schiochet 99
89251-600 - Jaraguá do Sul

1�
1�
1�
:8

le
n

1�

Reno Clio 1.0 c/ar/tr/4p/alarme 2001
Gol Special 1.0
Gol trend GIII

c/ ar cond. 2003 branco

Fiesta c/ dh 4p 2002 branco

Marea HL)(
2001 prata

Celta 1.0 VHC
corno, 1999 preta

Uno EP 1.0
c/ ar + pers. Gas 2003 preto

Saveiro 1.8
4p, c/ ar 1996 cinza

F 1000 motor MWM
c/ dh Gas .. 2001 branco

Monza SL 2.0
c/vidro.teto.dh 1992

CG TOday 2p. Gas. 1993 prata

CG gasolina 1991 vermelha
2001 prata
1986

� "

I'

1�

4.rduíno
Veículos 371·4225

Marca Co; Com A"o Preço
Volkswagen
Palo Prata 99 R$ 1S.S00,OO

Faça da BV
Go' Prata 88 R$ 6.000,00

parte
Apolo Bege 90 R$ 6.000,00
'o", Branco 71 R$ 2,300,00
Belina Prata G 90 R$ 6.500,00
Monza Branco G 87 R$ 4.500,00
Saveiro Branco GNV 95 R$ 9.800,00
Chevrolet
Coravam Bege 85 RS 3.500,00

fi
Calibra Grafite 95 R$ 17.000,00

• Corcel I "ato 76 R$ 2.000.00

nancei ra
CorõacJAC Verde 00 R$ 18.000,00
Corsa Grafrte 95 R$ 10.000,00
Opala Vermelho 89 R$ 5.000,00 +2JxHO
cheveue Prelo 90 R$ 3.000,00 tlSx241
Fia!
Uoo Branco 01 R$ 11.500,00
PickUpFiorino Branco 93 R$ 8.000,00

.A.

também
TIpo1.6ar 'cinza 97 R$ 10.600,00

voce
TIpo "o, 95 RS 9.500.00 4.500+26x370
Palio Praia 02 RS 17.000,00
Premio Preto 91 R$ 3.500,00 +30x225
'o.
Escor1XRJ Vermelho 84 R$ 4.800,00
Verona branco 90 R$ 7.000,00
Pampa Prata 97 R$ 3.500.00 .+J3xJ70ABN

Importado
Renault19RN Bordo 95 R$ 9.S00,oa
Jeep Branco 6B R$ 7.800,00
Caminhão
CaminhoneteD1G Mamam 7' RS> 14.0aO,Oo
Moto-
MoloXLX motor 350 Amarelo G 89 R$ 2.500,00

CG125 azul 99 RS 3.200,00
CG125 Vermelho 79 R$ 1.500,00
Cripton preta 98 R$ 2.800,00

.. . ..

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi
.0 inza 2000

1999 �
ti)

1998 � e
=

Cinza 1998 � dJ
= ...
-

Branca 1996 ti) =
e ti)

Cinza :)..994 - :::
Q,l �Prata 1993 "
�

Branco 1990 E
;i'.

IÍJ1989 .-

Novos e Usados.

2003/2003 8120
2002/2002 VW/17210 TRUCK
2001/2002 VW/8150
2003/2004 KA
2002/2003 CORSA
2002/2003 PALIO
2002/2003 CELTA
2002/2002 GQl
2000/2001 PARATI
2000/2001 VECTRA
1998/1999 MAREA
1998/1998 GOL 16V
1995/1996 TEMPRA OURO 16V
1995/1995 GOL CLI
1995/1995 UNO ElX
1994 IPANEMA
1989/1990 MONZA SUE 2.0
1989/1989 CHEVETTE Sl 1.6

BRANCA DIESEL
BRANCA DIESEL
BRANCA DIESEL
PRETA GASOLINA
BRANCA GASOLINA
VERMELHA GASOLINA
VERMELHA GASOLINA
PRETA GASOLINA
CINZA GASOLINA
CINZA GASOLINA

yERDE GASOLINA
VERMELHA GASOLINA
AZUL GASOLINA
BRANCA GASOLINA
AZUL GASOLINA
PRETA GASOLINA
CINZA GASOLINA
VERDE AlCOOl

Gl
1.0 COMP.
FIRE
3 PTS
16V POWER
2.0 '

CHAllENGE
WEEKEND

Veículos de Particulares

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

W. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

Carroceria- branco R$ 95.000,00
,

VW 15.190 c/3º eixo 02/02

VW14.170BT Chassi, branca , R$ 58.000,0099/99

Eq, Chassi - branco R$ 55.000,00VW 8.120 01/02

Faça parte da BV
financeira

você também

311-0802
311-8281

EIP, Antônio Carlos Ferreira, 130 . Centro· Jguá do Sul
Ecosport XLS top de linha verde 2003
Fiesta ar cond + opc. preto 2003
KA opcionais branco 2003
Escort SW completa prata 2000
Corsa hatchtrnod.novo) opc branco 2004
Meriva CD (top de linha) cinza 2003
Celta O-KM prata (preço especial)
Corsa sedan opc. branco 2001
Vectra CD (top.delinha)Kit GNV prata 1999
Gol! 1.6 completo prata 2002
Gol16v power completo 2001
Gal MI branco 1997
Stilo 1.8 (top.delinha) verde 2003
Palio weekend completa branca 2001
Clio previlege (top de linha) prata 2003
Clio expresslon DH/trio azul 2003
Scenic RXE (top de linha) cinza 2001
Clio expression DH/trio azul 2003
Scenic RXE (top de linha) cinza 2001
Clio RL c/ Ar dourado 2000
Scenic RXE completa verde 2000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO COI{I{I:IO 1)0 POV()

CLASSIMais'

• Até três contemplações
mensais: 1 por sorteio, 1

por lance livre e 1 por
lance limitado em 15
cotas:

• Redução das parrelas epós
contemplação."*

.' Carência de 2 meses após
contemplação..

• Vcx:Id pode utilizar até 10%
do Oréd�o para
Ucenciamento e seguro.

• Utilização de até 30% do,
,

crédito como lance. (lanCe
embutido)

• Sem taxa de adesão.

Consórcio

Breitko f
Sua melhor opção em consórcio

47 371-7887 - 371�8309

www.breitkopf.com.br

TER

INJECAR AUTO CENTER

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

CtN1tR
"s",IIIiII4o__ .. ""t.' f4 24-/5

Fone: (47) 371-3898
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207· Baependi • Jaraguá do Sul· se

FIAT GM

'Carro Cor Ano OPC Carro Cor Ano OPC
Corsa Sedam Preto 2003

, Tempra Azul 1999 Completo
Uno Mille Verde 1996 AcrrelVe VW

UnoOKm Preto 2005 Aq/Des. Carro Cor Ano OPC
Gol branco 1997 básico

Palio Wekend adventurl 2002 1.6 completa RENAULT
Siena cinza 1999 dh/ve/te/al/dt Carro Cor Ano OPC
Marea Wekend Cinza 1999 completa

ClioRNAlise Preto 2003 Completo

Novos e Sem.i-Novos HONOA
Consórcio· Seguro - Financiamento Moto Cor Ano OPC

FORD NXR125 Bras Vermel 2003 ..... -

........................._

(47) 37 '-3 15 Carro Cor Ano OPC
Mercedes

Fiesta prata 199 ar condicionado
Classe A 160 Classic 1.6 2000 Compl+RII+Couro

R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

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

financia - novos e usados
Revendedora exclusiva da região

de Reboques Pirâmides
C-10-compra-se, 79/80.Tr:
370-7216 c/ Matheus

SantanaQuantu, 86 azul G

Voyage 86 preto A

Omega SupremaGLS 00 azul G
OmegaCD3.0 94 bordo GNV
G0I1.8 (bola) se preto G

GolSpeclal 00 verde G

Gol4p dhltrio !X3 branco G
Go1M11.6 f:Jl azul G
8011.6 � branco A

GolSpecial 00 branco G
Kombi � branca G
ChevetteSLE 87 preto G
Chevette 00 bege A

BelinaL 1.6 86 bege A

Fusca 82 verde G
Escort Europel GLX completo 00 azul G
EscortXR3 88 amarelo A

EscortGhia 00 verde G

Opala Comodoro compl. 00 verdemet. G

Opala Dlplo(nata 6cc cornpl, 9J bordõ G
Ford Landal em couro eo azul GNV

F-100Qc.dupla. MWM, c. 94 cinza D

Monza 9J azul G
Monza Classic Automatic 4p 9J marron G

Astracomp. 00 azul G
Úno1.0 91 branco G
RD135 ss G
Moto CG KS comp 01 prata G

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

1113 - vende-se, turbinado,
carroceria.R$ 28.000.00.Tr:
37Q.4863

1314 - vende-se, Mercedes,
87,reduzido,motor. caixa,
referencial novo,toco.R$
45.000.00.Tr: 370-7144

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

BIZ - vende-se,OKm, cor a

escolher entrada R$ 3.300.00 +
18x R$1 06.00.Tr: 370-2385 ou

9973-8955

BIZ - vende-se, 2001 , c/ partida,
ótrno estado,R$ 3.400,00.Tr: 273-
0357 c/ Daniel ou Meri ou 9137-

CbX 200 - vende-se strada,
verm., 98, impecável. Aceito
troca. n 9103-7895 ou 91 03-
2613,

GS -125 - vende-se, 2000,
vermelha.R$ 1.800.00.Tr:
370-8219

GS -125 - vende-se, 2000.
prata, ótimo esr.ss
2.000.00.Tr: 275·3317

MONTANA
MULTI-MARCAS

I M P O R T A DOS

MA.FCEIES C 22) 94 CUJO verde

CI\Ik:: EX 'iJ1 ai. o::rrp;t> branoo

PEU3E(Jf 100 00 1.0 cr q. � traz. azul

PEU3E(Jf 3:6 XS 'iJ1 o:x.rotrttkx:i branoo

PEU3E(Jf 4a5 00 4p'aí!lxI:s prata
PEU3EOT 4a5 BREACK 94 ai.� preta
APPlAUSE 94 4pa'.d7fu'111J branoo

Q-AAADE 00 4ptaBs preto

NACIONAIS

F-1CXXl 00 �aru
&10 'iJ1 �tTcn:a
Brasilia 75 impecá.€1 vermo

FUOCA ss 11m bãal

ESPECIAIS

FUOCA

KO\II3I

VARI!WT

EC P/�

00 LlÍXJ ctro Irp:m.e
70 LlÍXJ ctro Irp:m.e

TruPlpel·Car
VEíCULOS MULTIMARCA�

Fone: 275-1183
Compra - vende - troca - financia

Celta 1.0 2p 2001 branco

Palio EDX 2p 1997 prata
Corsa 1.04p 1999 prata
Palio 1.0 2p 2000 prata
Goll.82p 1997 vermelho
Saveiro 1.8

.

2001 branco

Omega Suprema eompl, 1993 prata
Omega GLS 2.0, compl.(-teto} 1994 azul

Uno Mille 4p 2001 branco

Corsa Sedam Super 4p 2001 branco

Rua ErwinQ MenegottU530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376-1678
NXFALCON-vende-se,400, --------------
ano 2000, cor verm.Tr: 9955-
4945 1483 c/ Maicon

TITAN -vende-se, 95.Tr: 371·
SAHARA-ano91H$3.700.00 4573
Tr: 276-3002 c/ Jair

XL - 250 - vende-se, 83,
vermelha. Via r a comb.Tr:

TITAN - vende-se, ano 96.R$ 376-030T
SCOOTER - vende-se, 2.300,00.Tr:9991-3300

-------

Sundow Akros 50, vermelha, YBR - 2003, part. Hétr R$
98, baixa km.Tr: 370-8942 ou TITAN -vende-se, 125, 2003, 1.500 mais financ. Tr: 370-

9902-8505c/Tânia prata.Hs 1.500.00 + 18x 9209após 18horas
205.00.Tr: 9123-7355

YBR-vende-se, 2001, 125,R$
3.500.00.Tr: 273-0651

TlTAN - vende-se, c/ partida
elé!..R$ 4.300,00,Tr: 9953- TITAN - vende-se, CG, ES,
2627, (partida e freio a disco), 2000,

ótimo estado.R$ 3.600.00.Tr:
47-9117-5839 Eder

Escapamento - Geometri�_-m��I����9me�
Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus

AUTORizAdA: FONES: (47J 2.75:T7�O .. 275 .. H05
GM, vw'
FiAT' FORd

TITAN - vende-se, ano

2003H$ 4.1OO,OO.Tr. 370-6526
,

TWISTER - vende-se, preta,
TITAN - vende-se, CG. KS, 2002, 250cc, ótimó est, cf
125,2002/2003, azul.R$ 24.000 Km rodados.R$
2.800.00 + 15 parcelas R$ 7.500,00.Tr: 91 04-6677 C/Luis
150.00.Tr: 375-2861 c/
Cláudio

YAMARA - vende-se,
crypton,2002, c/ partida.R$
3.300,00.Tr: 273-1034 após
18hrs c/ Sandro

1WISTER - vende-se ou troca-'
PIONEER, MP3, moo. 1600w,

se. 2002, 2° dono. Troca por sub 12 polg, 1 par 69.R$
TITAN - vende-se, 2001.R$ terreno.Vlor a comb.Tr: 374- 1.500,00.Tr: 374-5881 c/
3.700,00.Tr: 9962-3664

Cleber �
JOGO OE RODA-vende-seJ�
�
MODULO - compra·se, acRJa

leve, 14, com pneus,n'185. Vlor
a combinar, Tr: 372-0713 c/
Fernando, •AROS - vende-se, 13,

magnese.R$150.00.Tr: 371-
6238 AROS � vende-se, brasília, c/

pneus Radial, semi novo.R$
AROS - vende-se, 4, de liga

Centro de Formação
de Condutores

- P Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

Fone (47) 374-0548 - autounica@pop.CO!11.brc
Rua: Mal. Castelo Branco, 1889- - Schroeder·S

ylAuHICÃ

Sua habilitação
com maior rapidez
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