
A preocupação em não se

expor e cometer qualquer
gafe que viesse a

comprometer a campanha
t

eU o tom
do último debate

,

entre os candidatos a

rrefeito de Jaraguá do Sul,
realizado na noite de

ontem, no teatro dá Scar.

Díonei da Silva (PT),
Moacir Bertoldi (PL) e

Vicente Caropreso (PSDB)

rravaram um debate de alto

nível. Entretanto, muitas

perguntas ficaram sem

respostas.

Cerca de 1,5 mil

pessoas

acompanharam o

último debate entre

os candidatos a

prefeito, ontem na

Scar
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Último debate é marcado
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COMEDIDOS
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por preocupaçao excessiva

SCAR

Quinta Cultural traz show com Aphrodite
Apresentação acústica
acontece hoje, a partir das
20h30, no Pequeno Teatro da

Scár (Sociedade Cultura

Artística). Sons do teclado,
violão e instrumentos de

percussão - misturados à voz
, da cantora Aphrodite -

interpretam estilos musicais

variados que vão desde

composições consagradas da

música popular brasileira até

o pop, o rock e

interpretações de cantoras

internacionais. 1,
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DOAÇÕES

Melhorias nos

Bombeiros

Esta semana a diretoria

do Corpo de Bombeiros

de Jaraguá do Sul a

presentou à comunidade

as doações recebidas nos

últimos quatro meses.
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Comitê de Dionei/Cecília foi

invadido namadrugada de ontem

• PÁGINA 7

- CotaçãoU$$ Compra Venda

Comercial 2,8594 2,8602 � j
Paralelo 30200 31200 • II
Turismo 2,8500 2,9900 •

itotação Euro Compra Venda

3,5104 3,5298

-CUB ".R$:,aOQ,14 (setembro)

-Jndic�s Pontos oscilação

Bovespa 23.208 0,10% �

DowJones 10.136 0,58% ...

Nasdaq 1.893 1,29%

�VIVÁ,
Jaragua

PL PTa PPS PDT

UM NOVP CONCEIT,9
NAPRÉ'-IMPRESSAO

3700616

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



EM MI De i 5+

i-Caos urbano
I
i '

,I
"
As cenas de violência,I

_�� plena luz do dia, na

I Praia do Leblon, no coração
.

I .do Rio de Janeiro, retratam
'a' insegurança que toma

conta da Cidade Maravi-

1��sa. O arrastão, promovi
�q por um bando de aproxi-
2m.adamente 30 jovens, J'W

ltarde de terça-feira, dá a

-dímensão do caos urbano,
fruto da irresponsabilidade

-

-crônica dos órgãos de

segurança do Estado, da

indiferença dos governos e

d§. corrupção enraizada nas

lhstituições. O incidente

e'xpõe a fragilidade e a'
desorganização das áreas de

segurança, que nos últimos
anos têm recebido mais

críticas do que mostrado

y':Ge.:ftciência.
. :��:Além do medo generali

: "" 'Zido, o assalto põe em risco

::'�ôs-: projetos de turismo -

���redita-se que as vítimas

;���:faní. turistas estrangeiros,
que não registraram quei-

xas à Polícia. Mas o mais

intrigante foi que, logo após'
a primeira ação, policiais
militares chegam a se

aproximar dos agressores,
mas ninguém foi preso.
Depois de atacarem outras

duas banhistas, o bando
deixou a praia tranqüila
mente. As imagens, capita
das por um cinegrafista ama-

pertences. Ninguém se

apresentou para defender os
turistas ou sequer tomou a

iniciativa de chamar a

polícia. É o medo e a

sensação de insegurança
confinando o cidadão a seu

espaço, dando graças a

Deus por não ter sido um

dos "escolhidos" pelo bando.
O Rio de Janeiro, um lugar

II- O arrastão dá a dimensão do caos

urbano, fruto da irresponsabilidade crônica
dos órgãos de segurança do Estado

dor, devem percorrer o

mundo, contribuindo sobre-
\

maneira para manchar a

reputação do país e mantê
lo entre os mais inseguros e

violentos do planeta.
Outro aspecto da inse

gurança é a tranqüilidade
com que os agressores
agiram, em plena luz do dia.

Depois de escolherem a

vítima, eles a jogam no chão
e a agridem até pegar os seus

onde as autoridades per
deram o controle da situa

ção, caminha a passos largos
para se tornar terra de

ninguém.
A presidente da Asso

ciação Comercial do
Leblon, Evelyn Rosenzweig,
disse que os ataques são a

prova de que o policiamento
na regiao não é tão
ostensivo quanto deveria
ser.

QUINTA-FEIRA, 30 de setembro de 2004

"Se agora está assim,
imagina quando chegar no
verão; O impacto disso para
o bairro é terrível". Do outro
lado, o secretário de Segu
rança Pública em exercício,
Marcelo Itagiba, determi
nou a instauração de

inquérito criminal para
investigar o assalto a possí
vel omissão da Polícia. É o

mínimo que a sociedade
espera.

Não obstante, é preciso
reconhecer que a situação
do Rio de Janeiro não é

culpa do atual governo
estadual, mas de muitos
fatores que se arrastam

desde sempre. Aliás, várias
outras cidades apresentam
quadro semelhante, em

função das mesmas causas .:

O importante é que a

sociedade se conscientize
do perigo do descontrole e

se una para propor alternat
ivas afim de evitar que o

mal se alastre pelo país.

FRASES 1,---,----------------
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�O preservacionismo, assim como é feito no Brasil, é destrutivo. Temos que permitir o manejo
sustentável e adaptar a legislação à realidade do país':

I
':., �j��celso Ramos Fonseca, presidente do Crea/SC, defendendo mudanças na legislação ambiental.

t

f

IMund I Pessoas & Fatos I
... EUA

Economia cresce 3,3°'
no segundo trimestre

-

A economia dos Estados Unidos cresceu a uma

taxa anual de 3,3% na primavera (boreal). Foi
.' -�rgnificativamente melhor que a estimativa

�, ' â'nterior, mas ainda é o resultado mais fraco em
" 'mals de um ano. O Departamentode Comércio
�r, tiisse que o aumento de abril a. junho do PIB

",'(Prbduto Interno Bruto) - a produção total de
.�L mercadorias e serviços do país - foi revisado para
i:"�. cima em 0,5% em relação à estimativa de apenas

um mês atrás de que a economia se expandiria a
- =um ritmo de. 2,8% no segundo trimestre. A
economia continua sendo um dos pontos fracos
da administração George Bush. (AE)

, ... RÚSSIA

País ratificará
Protocolode Kyoto
o governo russo aprovará a ratificação do

Pr9tocolo de Kyoto sobre mudanças climáticas.
. Moscou vinha se esquivando de aprovar o
documento ambiental de 1997, que precisa de

apoio russo para poder ser implementado no

mundo. Em maio, porém, o presidente da Rússia,
Vladimir Putin, prometeu acelerar o processo
de ratificação do Protocolo de Kyoto em troca
de a União Européia ajudar seu país a ser aceito
na-OrganizaçãoMundial doComércio.O projeto
de lei sobre o tema deverá ser apresentado
hoje pelo governo. Isso significaria que a

,ratificação tem o apoio de Putin, tornando muito
provável sua aprovação. (AE)

� NIGÉRIA

líder rebelde fecha
acordo com o governo
o líder das milícias q<ue ameaçavam ampliar a
batalha pelo controle da região Sul da Nigéria,
rica em petróleo, informou que o grupo fechou
um acordo de paz com o presidente do país,
Olusegun Obasanjo, para encerrar os

combates. "As tropas tropas do governo não
vão atacar o nosso pessoal. E uma vez que eles
não vão atacar, nós também não iremos'; disse
Moujahid Dokubo-Asari, que lidera a Força
Voluntária do Povo do Delta do Níger.
Dokubo-Asari avisou aos trabalhadores
estrangeiros das companhias de petróleo que
eles passarão a ser considerados alvos

legítimos a partir de 10 de outubro. (AE)

� JAPÃO

Tempestade tropical
deixa 5 mortos no país
Uma poderosa tempestade tropical atingiu o

Japão ontem, deixando cinco mortos, 18

desaparecidos e 52 feridos enquanto imensas
ondas e fortes ventos danificavam casas,
derrubavam postes de distribuição de energia
elétrica e obrigavam milhares de pessoas a

buscarem abrigos alternativos. A tempestade
tropical Meari chegou à região sul do país com
ventos de até 90 quilômetros por hora,atingindo

.
a cidade de Osaka, informou a Agência de

Meteorologia do Japão. O tufão Meari perdeu
força nas últimas horas e passou a serconsiderado
uma tempestade tropical. (AE)

... IEMEN

Suspeitosdeatentado
sãocondenados
Um juiz iemenita divulgou ontem as primeiras
condenações contra réus suspeitos de
envolvimento no atentado contra o destróier USS
Cole, determinando que um iemenita e um

saudita sejam executados e condenando quatro
iemenitas a sentenças que variam de cinco a dez
anos de reclusão por participação no ataque que
resultou na morte de 17 marinheiros dos Estados
Unidos.A decisão encerra umjulgamento iniciado
em julho que sofreu diversos atrasos por causa da
recusa dos réus em se declararem culpados ou
inocentes sob a alegação de queos EstadosUnidos
estariam interferindo no processo. (AE)

... ISRAEL

Foguetes palestinos
matam duas crianças-
Militantes palestinos posicionados na Faixa de
Gaza lançaram ontem foguetes rústicos contra
a cidade de Sderot, no Sul de Israel, matando
duas crianças israelenses.
O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon,
telefonou para o prefeito de Sderot, Eli Moyal,
e garantiu que Israel responderá ao ataque.
O ataque palestino ocorreu horas depois de
o Exército israelense ter assassinado sete

palestinos, quatro deles na Faixa de Gaza,
onde realiza uma ampla operação militar para
impedir o lançamento de foguetes palestinos
contra alvos judeus. Um oitavo palestino
morreu na retaliação israelense. (AE)
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Respeito e Democracia
Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina

IA poucos dias das eleiçõ-es municipais de 3 de
outubro, o Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina
vem a público alertar a sociedade para uma questão da
maior importância: o papel da imprensa e dos
jornalistas profissionais na cobertura do pleito deste
ano e as conseqüências deste delicado trabalho.

Nas últimas semanas, este sindicato recebeu
denúncias de atitudes agressivas de alguns candidatos
contra jornalistas, seja sob a forma de xingamentos
públicos ou ameaças, numa evidente demonstração de
desrespeito aos profissionais que se dedicam ao

jornalismo diário, buscando cumprir sua função de levar
á sociedade a informação de interesse público. Em época
d� eleições, nota-se que esse tipo de pressão vem se

tornando comum, o que dificulta não só a atuação dos
'jornalistas, mas também prejudica o processo de
informação do eleitorado.

O respeito é um valor fundamental para o convívio
em sociedade, e é uma das bases para uma efetiva
democracia. Esse respeito deve ser cultivado entre os

candidatos que disputam a atenção do cidadão,
mantendo um clima com um mínimo de decência e

dignidade. E espera-se que haja também uma relação
respeitosa entre jornalistas e a classe política.

É preciso notar também que, neste período, há

jornalistas descomprometidos com a ética e a

responsabilidade social, que fazem uso dos meios de

comunicação para conveniências políticas e vantagens

pessoais, falha que é severamente condenada pela
categoria.

Diante dessa situação, cabe-nos ressaltar a

importância da criação do Conselho Federal de

Jornalismo, órgão que 'terá o papel de fiscalizar a

observância do Código de Ética, além de defender os

jornalistas, a liberdade de imprensa, e o direito de

informação dos cidadãos brasileiros. O Conselho
Federal de Jornalismo será a instância que tomará as

providências necessárias quando o veículo de

comunicação publicar notícias falsas, distorcidas, ou
incompletas, que prejudiquem uma pessoa, um grupo
de pessoas, uma classe, integrantes de uma raça, de uma

religião, etc ... Os cidadãos atingidos poderão
representar junto ao Tribunal de ÉÚca do Conselho,
que deve ser integrado por jornalistas e também por

representantes de outras profissões e segmentos da

sociedade. Porém, esse processo democrático só será

possível com a discussão e aprovação do Conselho pelo
Congresso Nacional.

Agressões e pressões, como as aqui relatadas, que se

tornam corriqueiras_durante as eleições, também fazem
parte do dia-a-dia de jornalistas e cidadãos que tê� sua

vida exposta por denúncias infundadas, publicadas sem

a devida investigação. O Sindicato dos Jornalistas de

Santa Catarina defende e sempre lutou pelo respeito
aos jornalistas, assim como à ética e à responsabilidade
profissional, como formas de garantir a democracia e a

qualidade nos meios de comunicação.

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

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como aS

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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� Falha nossa
oSindicato dosMetalúrgicos de Jaraguá
do Sul e região reclamou - com toda a

razão - da nota, publicada ontem neste

espaço, informando que a Justiça
condenou a CUT (Central Única dos

Trabalhadores) e a Federação dos

Metalúrgicos por acusar o ex-deputado
federal Vicente Caropreso (PSDB) de ter

votado contra os trabalhadores.

Na verdade, a entidade condenada -

em prirneira instância - foi a Fetram

(Federação dos Trabalhadores Mu

nicipais). É mais um caso de neurônios

à deriva do jornalista.

�Cabresto
Para quem pensava que o Brasil j� havia

superado o coronelismo e que a

consolidação da democracia tinha

posto fim aovoto de cabresto, um aviso:

os dois recursos estão sendo

sistematicamente praticados na região.
Os coronéis foram substituídos pelos
empresários, que impõem seus

candidatos aos funcionários, sob

ameaças de demissão. Nestas eleições
não será diferente. Estão previstas
"visitas" de candidatos a empresas para

reforçar o vínculo, como aconteceu nas

anteriores.

�Todavia
Por mais pressão que se possa fazer

sobre os trabalhadores, não há nenhuma

garantia do voto ao candidato do patrão,
mesmo com juramento de pés juntos.
O sistema eletrônico de votação não

permite identificar o voto. A tática de se

"mapear" as sessões eleitorais pelo título
do funcionário pode, quando muito,
apresentar uma amostragem, sem

qualquer chance de assegurar quem
votou em quem. Mas não tem como

negar que muitos ainda votam no

candidato do patrão com medo de

perder o emprego.

�Pesquisas
Como previsto, as três coligações que
disputam as eleições em Jaraguá do
Sul publicaram suas pesquisas de

intenção de votos e, como não podia
ser diferente, cada uma tem seus

próprios números.

A aliança que encomendou a consulta

popular aparece liderando a corrida à

Prefeitura. As outras colocações e os

respectivos números dependem da

estratégia. Ninguém duvida da

intenção de forçar o eleitor a apostar
em quem lidera a disputa eleitoral e

no voto útil.

Os idosos são os maiores pre

judicados pela greve dos bancários.

O Sindicato Nacional dos Apo'
sentados pretende pedir a suspensão
temporária da paralisação pari!
garantir o pagamento dos beneffcios
previdenciários. ',"

A idéia é propor ao comando de greve
que os caixas trabalhem durante pánb
do dia para atender os idosos. Segundo
a entidade, quanto mais velho e mãiís

simples o beneficiário, mais provável
que ele não saiba .tirar o dinheiroA._o
caixa eletrônico sozinho.

�Mauríliod:Carvalho------------�----------------------------------------.,>.."�---,
t�:
:__
v

Justiça investiga distribuição
de panfletos irregulares
GUARAMIRIM-AJustiça vai

investigar a distribuição de

panfletos irregulares que di

vulgam uma pesquisa não

registrada conforme impõe a Lei

Eleitoral. O material fraudulento

vem sendo distribuído nos prin

cipais pontos da cidade desde a

noite de terça-feira. Trata-se de

uma pesquisa de intenção de

votos, que coloca o candidato a

prefeito Nilson Bylaardt em

posição de destaque. No

cabeçalho do impresso, insinua

que a pretensa pesquisa foi feita

pelo Ibope, em parceria com a

RBS. A assessoria jurídica da rede
de TV vai entrar com repre

sentação naJustiça para que o caso
seja apurado, visto que não

realizaram enquête alguma em

Guaramirim.

A coligação "Por amor a

Guararnirim", encabeçada por
Luiz Carlos Mannes (PSDB),
repudia os panfletos apócrifos e

chama a atenção da população
porque esta pratica constitui

crime eleitoral. "Espero que os

eleitores não sejam enganados
com esse material, porque esses

números não existem", alerta a

assessoria de Imprensa da

aliança.
O candidato a prefeito Nilson

Bylaardt mostrou-se indignado e

afirmou não ter conhecimento da

divulgação dos impressos. "Acre
dito que alguém está fazendo isso

para me prejudicar, mas eu não

preciso de pesquisa para chegar a
vitória", defende-se, acrescen
tando que não têm recursos para
encomendar pesquisas.

A coligação de Mannes

apresenta uma enquête regi
strada, entretanto, não definiram
ainda se irão divulgá-la ou não.

Feira Científico-
cultural no Marista

"Pequenos projetos para um grande futuro."

Acontece hoje às 19 horas no Colégio Marista São Luís

a abertura da VIII Feira Científico-Cultural, que tem

como objetivo oportunizar a construção e socialização
do conhecimento científico, possibilitando diversas

manifestações culturais que sensibilizem a

comunidade a refletir sobre as questões do cuidado

Com a vida

Após a abertura que contará com apresentações
culturais de dança, poesias e capoeira a visitação será

aberta a.toda a comunidade até as 22 horas.

Na sexta-feira, dia 01 de outubro, a visitação será das
8h às 11 h30, das 13h30-às 17h e das 18h30 às 21 horas e

no Sábado, 02 de outubro, das 8h30 às 11 horas.

Participam da Feira alunos da Educação Infantil ao

Ensino Médio, que apresentam 60 projetos
desenvolvidos no decorrer do 2° e 3° bimestre.

Durante o evento também acontecerá uma mostra

de 5 projetos desenvolvidos nas aulas de Robótica.

POLíTICA I�I

� Apelo

ESTRATÉGIAS

Candidatos a prefeitos evitam
,

,31�

agressões no último debate
FABIANE RIBAS

� Posicionamento

contrariou as

expectativas do

público presente

}ARAGUÁ DO SUL - Os três

candidatos a prefeito participaram
do último debate eleitoral ontem
à noite, no grande teatro do Centro
Cultural, e mostraram-se

comedidos nas perguntas e

respostas para não dar margens a

entreveros. Promovido pela RBN,
TV e rádio, em parceria com a

Acijs e Apevi, o evento politico
contou com a participação de

aproximadamente 1,5 mil pessoas.
Apesar de o público ter a

expectativa de ouvir um debate
mais acirrado, os prefeituráveis
mantiveram o nível e não houve

agressões verbais, embora tenham
acontecido algumas trocas de

farpas.
Depois das apresentações de

Dionei da Silva (PT), Moacir
Bertoldi (PL) e Vicente Caropreso
(PSDB), onde os candidatos

explanaram sobre a carreira e

alguns dos principais projetos do
plano de governo, passaram a

responder as questões dos

integrantes da platéia.

Seguindo ordem de sorteio,
Bertoldi disse que as três principais
obras propostas referem-se à

reengenharia do trânsito,melhorias
no Pronto -Socorro, e reforma
administrativa para reduzir os

cargos comissionados. Dionei

atribuiu aos eleitores a decisão de

Candidatos procuraram não se expor no debate para não dar margens a possíveis entreveras .� 1'.

'< -J

educação e medicina preveiB:�>.'a.
Nas perguntas entre si, o�q� os

candidatos aproveitaram-para
agulhar os adversários, houve as

perguntas de praxe e algutnas
respostas evasivas. Para finalizar;
cada um teve dois minutos para as

considerações finais. . ;:.;

nomeá-lo prefeito da cidade ou

mantê-lo na Assembléia

Legislativa como deputado
estadual. Com relação aos acertos

e erros cometidos pela atual não
menciona os erros, mas destaca os

projetos desenvolvidos na área

social, principalmente na

de campanha, Carlos Alberto

Dias, acredita que cada chapa
tem direito de divulgar os

resultados de enquêtes, embora
entenda que as pesquisas estão

confundindo ainda mais a

população. "Trata-se de um

desserviço que coloca em xeque
a credibilidade dos institutos",
critica, informando que no

máximo até sábado vão publicar
os números da pesquisa
encomendada pela coligação de
Bertoldi.

O coordenador de

campanha do PSDB, Ademir
Izidoro, acredita que a

população não se deixa
confundir por números de

pesquisa e vota em que considera
ser o melhor, independente de
índices. Até sábado, a aliança
pretende divulgar mais uma

pesquisa.

Pesquisa aponta Dionei com 31 % das intenções de votos

}ARAGUÁ DO SUL - Segundo
o Instituto Tendência, de Itajaí,
se as eleições municipais fossem
hoje, o candidato da coligação
"Jaraguá para todos", Dionei da
Silva (PT), venceria com

31,28% dos votos válidos. O
candidato da aliança "Jaraguá
no rumo certo", Vicente

Caropreso (PSDB) aparece com
27,47% das intenções de voto e

Moacir Bertoldi (PL), da "Viva
[araguá", tem 22,25%. Indecisos
(não sabem ou não opinaram)
são 19%. Esses são os resultados
da pesquisa estimulada,
realizada no município entre os

dias 23 e 24' de setembro, que
ouviu 730 pessoas e temmargem

de erro de 3,6% para mais ou

para menos.

Na enquête espontânea -

quando não é apresentado ao

entrevistado o cartão com os

I'

nomes dos candidatos -,
Dionei tem 26,31% das

intenções de voto, seguido por

Caropreso com 23,51% e

Bertoldi com 16,93%. Nesta
consulta, o número de indecisos
quase duplica - 33,26%. "A
pesquisa confirma o que já está

evidente. A campanha de

Dionei e Cecília não pára de
crescer. Os nossos comícios estão

repletos de gente e a cada dia

re,cebemos mais adesões",
destaca o presidente do PT e

coordenador da campanha,
Leone Silva.

DIVERGÊNCIAS - Os
números apresentados na

enquête de Dionei são

totalmente diferentes dos

publicados por Caropreso, bem
como divergem da pesquisa
interna registrada pela aliança
"Viva Jaraguá" . O coordenador

:.::
·Osnúmeros •

, l..
apresentados na enquête ,

de Dionei são totalmente;-'
diferentes dos publicadó-f'
por Caropreso, bem comei:"
divergem da pesquisa ,::;;

feita pela aliança "Viva ".;

Jaraçuá" -:\.

.

"'",,'""

:11",1
•O coordenador de "i:'

campanha do PSDB, ,"n

Ademir Izidoro, acredita ....:
que a população não se

.

deixa confundir por
.

� t
números de pesquisa. ._. I

,
" I

� .. I

·0 I
" ,
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Câmara de Dirigentes Lojistas
apresenta campanha de Natal
MARIA HELENA MORAES

�:Um Celta zero e

5:0 vales-compra
no valor de R$ 100,00
serão sorteados

JARAGUÁ DO SUL -:- Este ano

a adesão à campanha de natalina
dá' CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) foi de 72% dos as

sociados, aumento de aproxi
nfadamente 40% em relação a

campanhas anteriores ou mesmo
a outras ações desenvolvidas pela
CpL. O presidente da entidade,
Si!ndroMoretti acredita que esse

incremento tem vários fatores,
c6mo planejamento, organização
e .divulgação. Ontem, ele fez o

lançamento da campanha Mega
.',

Natal CDL, durante a reunião

'almoço da entidade, oferecido aos

associados na AABB (Associação
Atlética Banco do Brasil).

: Este ano a diretoria da CDL

decidiu se antecipar na rea

li*ação da campanha natalina,
que será veiculada nas rádios,

'1 jornais, outdoor, TV e outros tipos
de mídias. A campanha deve
entrar no ar em breve e tem

adesão de 326 lojistas, com

possibilidade de ampliação desse
nGmero enquanto a campanha
não es tiver nas ruas. O
investimento da CDL na

campanha é de R$ 100 mil.
Entre os atrativos da cam-

Presidente da (DL, Sandro Moretti, se diz otimista com os resultados da campanha, que ainda não está no ar

panha Mega Natal CDL está a

desburocratização no preen
chimento dos cupons. "Não será

exigido o preenchimento do
número da identidade. Basta o

nome e o telefone de contato",
informa Moretti, que vê na

simplificação do cupon umamaneira
de atrair mais clientes às lojas.
6 presidente da CDL explica

que este ano o foco principal da
campanha incrementar as vendas
natalinas numa ordem de 10 a 15%
em relação ao ano passado, atrair o
consumidor para o comércio local
e despertar o interesse dos lojistas
não associados. A intenção de
Moretti é terminar omandato, ano
que vem, com 500 associados

(atualmente são 431) e chegar a

70 mil o número de consultas no
SPC (Serviço de Proteção ao

Crédito).
Ainda na avaliação deMoretti,

existem atualmente em [araguá do
Sul cerca ce 1.800 estabeleci
mentos comerciais na cidade, de
botequim a prestadores de serviços.
A clientela da CDL é bastante

variada, de escolas a lojistas.

FórumNacional do Lojista reúne palestrantes de renome nacional
JOlNVILLE -Donos de lojas,

investidores, gerentes e supervisores
de todos os segmentos da cadeia do

varejo noBrasil estão sendo esperados
ao Fórum Nacional do Empresário
Lojista, que acontece nos dias 18 e 19

de,outubro.Apromoção é daCâmara ,

deDirigentes Lojistas deJoinville com
o objetivo de atualizar conhecimentos
e aumentar a competitividade do
setor, apresentar projetos de sucesso e
boas práticas de gestão na área do

varejo.Entre os palestrantes estão

nomes como Ana Maria Diniz

(Conselho de Administração do

Grupo Pão de Açúcar), Fernando
Lucena (presidente do Grupo

Friedman Brasil), Pedro Cruz Lima
(Young &Rubicam), Vicente Donini
(presidente do Grupo Marisol) e "

Cláudio Salfer (presidente da rede
de Lojas Salfer).

A programação oferecerá ainda
temas como reestruturação e

profissionalização dagestão, gestão de
pessoas no varejo, comobuscare reter
bons profissionais, relaçãoda indústria
como o varejo, boas práticas para o
aumento da competitividade,
modelos de gestão bem sucedidos,
tendências e futuro do novo varejo,
avaliação de oportunidades de

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

e desvantagens de shoppings centers
e lojas de rua, arquitetura e design de
lojas, perfil do consumidor, mix de

produtos, relacionamento com o

consumidor, sucessão familiar e

processo de governança, tecnologia
voltada para a gestão do negócio e

para o atendimento ao cliente

marketingpara o varejo, entre outros
aspectos de interesse do empresário
do varejo.

Durante o evento também serão

discutidos assuntos como a decisão
do governo federal de elevar ameta
de superávit primário deste ano para
4,5% e a carga tributária e as projeções
de crescimento para o ano que vem.

'. O comércio avalia que a

decisão do governo em

aumentar a meta de

superávit primário não
muda as projeções de
crescimento para este ano.

• De acordo com o diretor

de estratégia da E

Consulting � vice

presidente da Câmara-e.net,
Daniel Domeneghetti , o

crescimento nas vendas de
Natal já está assegurado.

QUINTA-FEIRA, 30 de setembro de 2004

Bombeiros recebem doações

;�
,I

Bombeiro testa almofada pneumática usada para resgate em acidente ';.v
J

.

S Adi
,

"A
�,

ARAGUA DO UL- lret,ona nossa maior dificuldade
�.

doCorpo de BomberrosVoluntanos atualmente é o Custeio d �(I
apresentou oficialmente na terça- corporação", reclama Jarka (�
feira as doações recebidas da Segundo ele, a corporação não (

comunidade nos últimos quatro recebeu nenhum centavo d :�I
meses. São quatro ambulâncias e governo do estado este ano o

o
)�

_ , que
equipamentos usados para facilitar vem representando um déficit lin
o .re�gate, como desencarce�ador mensal de aproximadamente R$ iIX
hidráulico e almofada pneumanca, 130mil. iin

com capacidade para sustentar até IUU

34 toneladas. De acordo com o

presidente do Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul,
Adolar [ark, as ambulâncias, todas
novas, foram doadas pelo Grupo
Weg e os equipamentos foram

adquiridos com verba doada pela
Prefeitura e-Câmara de Vereadores,
no valor de R$ 150,00. As
ambulâncias estão avaliadas em R$
300mil.

Com estas doações, o Corpo de
Bombeiros passa a contar com sete

ambulâncias, uma para cada
subsede e equipamentosmodernos
que permitemmais segurança aos

bombeiros e às vítimas de acidente.

II

concurso: 03871
1 ° Premio: 65.878
2° Premio: 51.981
3° Premio: 19.968
4° Premio: 02.823
5° Premio: 43.660

concurso: 456
03 - 06 - 08 - 09 - 10 - 17 - 40

43 - 44 - 49 60 - 63 - 70 - 75
76 - 80 -,91 - 95 �··97 - 99

Sua Concessionária Renault agora é ...

•
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'aúde lança campanha em

naSsa contra a tuberculose
a�-oministro da Saúde,

bertO Costa,
e o secretário de

�;ância em Saúde, Jarbas
,Il
a,lançaram quarta-feira, em

.A·a a campanha publicitária
�!l1 t

êdi "

j:l:rculose tem reme 10 ,com o

j
'vo de levar à população

('ltI
.1 recimentos sobre a doença,
Jcontrole é prioridade para o

1(lrno Federal. Protagonizada
lo ator

Pedro Cardoso, a

�nha alertará especialmente
.

Ias pessoas que apresentam
���
�e há mais de três semanas

e �erruptas: elas podem estar com

� \rculose. Dessa forma, devem
e

(urar, imediatamente, o posto de
a �ernais próximo.

Outra informação a ser

o �0da peloMinistério é a de que

natamento, que dura seis meses,
e

cio pode ser abandonado em

It
flÓtese alguma. Os objetivos da

IIIDpanha publicitária são

;@lentar a detecção de casos,
-

�llopercentual de cura e reduzir
llloandono de tratamento,

Ilocipais eixos do PNCT

�maNacional deControle da

Itkrculose). O PNCT é uma das

�dades doMinistério da Saúde
I(onta, hoje, com o maior

Lilítimento dos últimos dez anos.

Mil1Xl7, serão aplicados R$ 119,5
r&i;es,
rara alcançar o resultado

'1�rado, foram produzidos vídeos
l'itelevisão e spots em rádios, além
t�l,ímilhão de folders e 300 mil

fitares, O custo da campanha foi
}�4,1milhões.
A tuberculose é uma doença

grave, transmitida pelo paciente
quando ele fala, espirra ou tosse, por
meio das gotas de secreção
respiratória que se propagam pelo ar.

Causada por ummicroorganismo, o
bacilo de Koch, cientificamente
chamadoMycobacterium tubercu

losis, a enfermidade pode atingir
todos os órgãos do corpo, em especial
os pulmões.

OBrasil integra o grupo dos 22

países que concentram 80% dos

casos de tuberculose registrados no
mundo. No entanto, quando se

relaciona com a população,
construindo-se a taxa de incidência,
o País ocupa o 85º lugar no mundo.
Segundo dados da Secretaria de

Vigilância em Saúde, doMinistério
da Saúde, cerca de 6 mil pessoas
morrem todos os anos no País em

decorrência da tuberculose. Nos
últimos anos, a média de detecção
foi de 85 mil novos casos.

AÇÕES - Entre as ações
preconizadas para dar sustentação
ao PNCT, a Secretaria realizou

reuniões macrorregionais para
avaliar o andamento das atividades
de controle da tuberculose nos

estados emunicípios, e definir ajus
tes, quando necessário. A última

rodada de encontros, finalizada este

mês, reuniu 276 representantes de
municípios, dos quais 178 secretários
municipais de saúde. As próximas
avaliações estão previstas para omês
de novembro.No primeiro semestre,
as reuniões mobilizaram 231

municípios, sendo que 137 foram

representados pelos próprios
secretáriosmunicipais de saúde.

lindicato dos Empregados no Comércio de Jaraguá Do Sul

�dital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária

fl:o presente Edital de Convocação ficam convocados todos os associados

��es com suas obrigações sindicais, para comparecerem à Assembléia Geral

�oinária do Sindicato dos Empregados no Comércio de Jaraguá do Sul, que
�rá realizada no dia 07 de Outubro de 2004, às 18:00 horas em primeira
ronvocação, na sede social desta Entidade, sita à rua Frederico Bartel, n.O 140,
�lla cidade de Jaraguá do Sul, com a finalidade de deliberarem sobre a seguinte
OODEMDO DIA:
IIleitura discussão e aprovação por escrutínio secreto da Previsão

�Iamentária, para o exercício de 2005, bem como, o respectivo parecer do

(ONSELHO FISCAL.
llAssuntos gerais.
�iohavendo número legal de associados presentes a hora acima mencionada

�raainstalação da Assembléia, a mesma realizar-se-á às 19 horas do mesmo dia
1110 mesmo local com qualquer número de associados.

Jaraguá do Sul, 30 de Setembro de 2004.

Édio Geovani Gneipel
Presidente em exercício

! PARAVEREADOR

I Pedro Garcia
I Trabalhoe Credibilidade I

GERAL

INDIGNAÇÃO

Professores da rede pública
acusam Sinte de politizar ações.

CAROLINA TOMASELLI

�Carta de repúdio será
enviada aos órgãos
de educação do

governo estadual

GUARAMIRIM - Professores da
rede estadual de ensino vão enviar
àGerei (Gerência de Educação), da
Secretaria de Desenvolvimento

Regional, e à Secretaria Estadual da
Educação e Inovação documento
acusando o Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores em Educação) de

politizar as ações desenvolvidas pela
entidade de classe. A carta de

repúdio, com dezenas de assinaturas
dos docentes anexadas, será

encaminhada inclusive para o Sinte.
A categoria afirma que o período

eleitoral está interferindo nas

decisões do Sinte, impossibilitado de
reivindicar melhorias por estar

atrelado a um partido político. "O
sindicato informa não poder tomar
decisões e nem ao menos revelar a
verdade do que acontece em salas
fechadas da Assembléia Estadual.
Isto porque qualquer motivo por

reivindicações demelhora, e atos de
indignação (estes apenas com a

intenção de defendermos os nossos
direitos já adquiridos), poderiam vir

a atrapalhar um eventual candidato
de Jaraguá do Sul", diz parte do
documento.

Os professores, que continuam
hoje acoletar assinaturas dos colegas,
criticam também o abono proposto
pelo governo, que encaminhou

projeto àAssembléia Legislativapara
concederR$ 100,00 de abono salarial
(metade emoutubro e outra parte a

Professora Vivian ressalta que a intenção não é aderir à greve em Guaramirim

partir de novembro) aos professores
que se mantêm em sala de aula. A
medida foi tomada depois da greve
deflagrada na segunda-feira, que
tem adesão de 3,7% dos efetivos no

Estado, segundo informações da
Secretaria Estadual da Educação,
anunciada ontem.

A professora da Escola de

Educação Básica Prefeito L�uro
Zimmermann, Vivian Gruetz

macher, ressalta, no entanto, que a

intenção não é aderir a greve, por
isso resolveram registrar a

insatisfação da categoria' e a falta
de respaldo do Sinte com a Carta
de Repúdio. "Não queremos fazer

greve, porque vai prejudicar
professores, pais e alunos, mas de

que forma vamos ser ouvidos?",
indaga.

Secretaria de Saúde lança
cartilha para· os idosos

FLORIANÓPOLIS - A Se
cretaria Estadual da Saúde

lançou na última segunda-feira,
Dia Nacional do Idoso, uma

cartilha de saúde com infor

mações que ajudará a melhorar
a qualidade de vida das pessoas
com mais de 60 anos de idade.

Nela, constam dicas de

alimentação, cuidados para
evitar quedas, atividades físicas,
prevenção de doenças e uso de
medicamentos. As 30 mil
cartilhas serão distribuídas para
todas as regiões de Santa
Catarina.

O lançamento foi feito pelo
secretário Estadual da Saúde,
Dado Cherem, durante o

Seminário Estadual de Saúde do

profissionais de todo o Estado

para discutir o acesso aos serviços
de saúde, garantindo um

envelhecimento saudável, de
acordo com o que estabelece o

Estatuto do Idoso.

Segundo dados apresentados
no seminário, hoje em dia, há
mais mulheres idosas do que
homens. Elas vivem mais tempo
sozinhas e procuram mais os

serviços de saúde. "Por conta

disso, é preciso a implantação de

políticas públicas mais intensas
com relação aos idosos. Temos o

desafio de fazer com que os.

municípios promovam uma vida
melhor a essas pessoas, uma vez

que elas têm o direito ao bem
estar físico, emocional e

ambiental", afirma o secretário.

1:""

o coordenador regional do Sinte, Sebastião Camargo, afirma que :'::;

não procede a afirmação dos professores de Guaramirim, de que o
,. :'

sindicato está atrelado à questões políticas e não tem repassado' ;J

informações referentes à greve. ' ·,:·i

Segundo ele, a Assembléia Estadual realizada no final de agosto
deliberou a não adesão a greve, mas que acabou acontecendo em função.

",

da discrepância de pensamentos entre a categoria. Informa que será""

realizada assembléia reqional no próximo dia 19, a partir das 9 horas, na
','

sede do Siticom, para definir se vai haver ou não paralisação. "Desde a' .-'

sexta-feira passada estou visitando as escolas para conversar com os " ,

professores e ainda hoje pretendo ir a Guaramirim, mas é impossível.
estar em todas ao mesmo tempo" justifica, lembrando que a regional do I,

Sinte atende 33 unidades escolares. Entre as reivindicações dos .
-

professores estão a incorporação dos abonos ao salário, definição de'
. J

novo reajuste, que ano passado ficou em 1 %, e eleições diretas para
diretores. "Nós, enquanto entidade, temos posição contrária abono,

porque é discriminatório, desestrutura a tabela de salário de professores' -

e porque não contabiliza para a aposentadoria'; declara Camargo.
. �

Empresas públicas participam'::::.�
de seminário sobre Informática.'.

FIDRIANÓPOIlS-OCiasc (Centro
de Informática e Automação do
Estado de Santa Catarina) e

a Abep (Associação Brasileira de

EmpresasEstaduais deProcessamen
to de Dados) realizam na próxima
semanaemFlorianópolis, a32ºedição
do Seminário NacionaI de

Informática Pública - Secop 2004.
Com o tema "Desenvolvimento

Cooperado: o caminho do software
públicobrasileiro", o evento vai reunir
autoridades das três esferas de

govemo, profissionais de informática
e lideranças da sociedade civil, entre
os dias 6 e 8 de outubro, noCostão do
Santinho.

O seminário tem como objetivo
principal a atuação colaborativa e

participativa entre as associadas da

Abep e os govemos Federal, Estadual

e Municipal. Pela primeira vez..
.

segundo o presidente doCiasc, Fábio
,. .

Carpes da Costa, o Secop deixa de ':
.

discutir temas regionais para fazer a .� .::
integração tecnológica entre as'

administraçãespúblicas. "Onosso foco .:" :
é o desenvolvimento cooperado do. ':.
software no Brasil' e a interopera-

-'

bílidade de sistemas", acrescentou. .

A programação prevê, ainda, ''_;_'
discussões nas áreas d� educação,
finanças, gestão, saúde, segurança
pública e inclusão digital. '� troca de

experiências na busca de soluções
conjuntas, permitirá a economia e o

melhor aproveitamento dos recursos
humanos disponíveis nestas áreas",
assinalou FábioCarpes. Paralelamen-
te ao semináriohaverá uma exposição
de produtos e serviços, com acesso

livre aos participantes.

I
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Apresentação de Aphrodite
marca a lQuinta Cultural'

..

� Shaw acústico
acontece a partir
das 20h30, no
Pequeno Teatro

"

}ARAGUÁDO SUL-Com o nome

artístico da deusa grega do amor, a

cantoraAphrodite se apresenta com
banda hoje, na Quinta Cultural. O
show acústico se inicia às 20h30, no

" PequenoTeatro do Centro Cultural.
:� Sons do teclado, violão e

instrumentos de percussão -

.'

:� misturados à voz de Aphrodite -

.'

.' interpretamestilosmusicais variados

que vão desde composições
:: consagradas da música popular
>- brasileira até o pop, o rock e
"

:' interpretações de cantoras
.'
.' internacionais,

Karina Kluge, a Aphrodite,
começou a cantar com seis anos de
idade em festivais demúsica, eventos

-

escolares, corais de igreja e em saraus

familiares. Integrou bandas do Sul do
país e de [oinville, comoManchester
Band, Mississipi Band Shaw, Os
Versáteis eRamal05.

"Depois resolvi iniciar carreira
solo.Convidei algunsmúsicos e desde
um ano e meio atrás nos apresen-

Sons do teclado, violão e instrumentos de percussão se misturam à voz de Aphrodite
tamos em diversos eventos", revela a reside em Joinville há cerca de 10 Chiquinha aChico", apresentado no
cantora, que escolheu o nome anos. Estuda música, é empresária, último dia 25 na Scar, foram algumas
Aphrodite porque está relacionado atriz e artista plástica. Além de se das participações.
ao romantismo e a maioria das apresentar em choperias, bares, Os ingressos para o show na

músicas do repertório, que são restaurantes, sociedades, hotéis e Quinta Cultural podem ser

românticas. Para a o show acústico eventos particulares na cidade, adquiridos na secretaria da Scar a R$
na Scar, ela antecipa: "Vamos apres- Aphrodite participou do Festival do 10,00. Idosos e estudantes, com
entarMPB, passando deNoel Rosa, .

Chatinho em Joinville e de outros apresentação de carteira estudantil,
ElisRegina,MariaRita aZélia Dun- shows. "Especial Sade", "Noites pagamR$ 5,00.Além do espetáculo,
can, até uin pouco de pop e jazz", [oinvílenses", "Noite Itapema com a partir das 18 horas o público pode

Natural de Curitiba, Karina Banda Aroeira" e o musical "De fazer um happy hour noArte Bar.

�PALESTRA

/IMediação eArbitragem" será dia 5
o Núcleo de Postos de Combustíveis da Acijs-Apev'
parceria com o Tribunal de Mediação e Juizado Arbit

I, t

J i dSI" dl ral
aragua ou, promove no proxrrno Ia 5, a partir d

'

horas, no Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do sasl ,
palestra gratuita "Mediação e Arbitragem': UI), II

O advogado e árbitro do Tribunal de Mediação e Juizado A b'
I

r IIde Jaraguá do Sul, Dr. Paulo Roberto Mendes, vai aprese. .

. ntalJustiça Privada, seus recursos e formas de utilização
meio eficaz na solução de conflitos relacionados ao 'd��
comercial, patrimonial, cível, trabalhista, entre outros.

el

O evento é destino a empresários e interessados no te
Inscrições e informações com Rejane Bassi, no 275-701Sm
rejane@acijs.com.br .

�TREINAMENTO
Curso de desenvolvimento corporativo
o Centro de Treina�ento MK3 realiza entre ,�s dias 4 e 7 o I�outubro, das 19 as 22 horas, o curso Negociando
desenvolvimento corporativo através do ser hurnan
destinado a gerentes, supervisores, departamento de RH
ou qualquer pessoa que tenha interesse em ampliar s;
conhecimento. O objetivo é preparar profisSionais o
treinamento e recursos humanos a lidar com as rotinas diária
fundamentais para o desenvolvimento dos colaboradore
proporcionando desde qualida�e de vida e o desenvolvirnenl
dos indivíduos envolvidos com o crescimento da emprel
Informações com Vivian no 276-1529.

Falecimentos
Faleceu às 2:35 de 28/9 a senhora Maria Negherbon Ulle
com idade de 91 anos. O sepultamento foi realizado no Cem'
tério Rio Cerro.
Faleceu às 18:00 de ontem o senhor Nelson AlexandrinQl
com idade de 76 anos. O sepultamento serra realizado n

Cemitério da Vila Lenzi.
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ESPORTIVAS
,oLAO, dedadeAlvorada na liderança de torneio

�o
ciedade Alvorada é a líder do 3° Torneio de Integração de

�Ie i��o � Bola 23. Na última rodada, a equipe venceu a c.e. 90

IS
�
1.778 a 1.769 e alcançou 3.564 pinos derrubados. Em

Uli �Olundo está ,a Sociedade Vitória, que venceu o c.e. 70 por
, If�92 a 1.711, e agora tem 3.546 pinos derrubados. Nesta

b'
I}
ta.feira jogam eB. 90 x Alvorada e na sexta-feira eB. 70 x

Ih ��In
Ilal �Ioria,

(OMPETIÇÃO
;,ademia promoveTriatlon
� dia 17 de outubro a Academia Impulso promove uma

�petiçãO deTriatlon. As inscrições para a categoria Individual
I

estão todas preenchidas e no Revezamento ainda restam

'leVagas das 24 previstas no regulamento. Também já estão

, :lltaS as inscrições para o VI Circuito Mercosul de Travessias,

;oe a lO Etapa acontecerá em Florianópolis, no dia 24 de

��Iubro,' com o percurso de 1,6 mil metros. Informações e

Vod r;ICrições
na Academia Impulso.

ln
�ltNISn,
!aretta enfrenta holandês namadrugada

�e� �Ienista Flávio Saretta terá um adversário teoricamente fácil

, ollla quinta-feira no Torneio de Bangcoc, quando busca uma
3rl

�!anas,quartas-de-final. Na madrugada (por volta das 4 horas,

I/Brasília), Saretta enfrenta o holandês RogierWassen, jogador

��eveio do qualifying. Wassen - que vem animado depois de
es

�llar as três rodadas do classificatório e vencer o russo Igor

Mdreev na estréia na chave principal, ocupa apenas o número

�l do ranking de entradas da ATP. Apesar do ranking baixo,

»Ietta é cauteloso. "Será um jogo duro. O cara (Wassen) vem

jo!ando muito bem e motivado com as quatro vitórias

Il1secutivas no torneio. Nessa hora, o ranking pouco importa';
I�rmou o brasileiro. competição. Procurei outras

cidades e consegui o apoio",
informou o atleta, que vai

disputar a competição repte-
, ,sentando Itapiranga, que fica no
oeste do Estado. O ciclista disse

ainda que se futuro no esporte é

incerto, pois se não conseguir
apoio, ano que vem deve desistir
do esporte.

ESPORTE

RECONHECIMENTO

Ciclista busca patrocínio para
disputar competições nacionais

Ricardo Ramthum diz que espera patrocínio para continuar competindo

No Estadual, está 18 pontos
atrás do líder, Paulo Kirchner. "Das
nove etapas disputadas até agora,
abandonei três delas por problemas
na bicicleta. Estaria melhor
colocado se não fosse esses

problemas", argumentou. A

próxima etapa doCatarinense será
no dia IOde outubro, em Porto Belo

e, no fim-de-semana seguinte, mais

Romário começa a se despedir
e diz que não atua no exterior

RIO DE JANEIRO - O
atacante Romário, do Flu

minense, vai se despedindo aos

poucos do futebol. Pelo menos

no exterior o artilheiro não

atuará mais, a partir de 2005.

Ele vai anunciar hoje pela
manhã a realização de um

amistoso, em novembro, nos

Estados Unidos, que marcará o

término de sua participação
como jogador profissional em
partidas internacionais.

O evento será um duelo

entre uma seleção estrangeira e

um combinado formado por

atletas brasileiros" entre os quais

Foiumá campanhà'llrdu
pelo fim des desavenças.

Que élS famlliê1spe�manfiJçafJ1 lú!j/das e/que os casai$;se respeitem e
..estejem

sempreao.ledo dos filhos, ajudando, apoia';do, ensinando.
Qbrigfido pelo C8ç[rho. Pedimo� o seLf voto para que Jaraguá caminhe no

flumoCerto.'
'.

JULlMAR PIVATTO

...Ricardo Ramthum

representará
Itapiranga nos

Jogos Abertos

JARAGUÁ DO SUL - O ciclista

jaraguaense Ricardo Ramthum

atualmente, segundo colocado no
Campeonato Catarinense de

Mountain Bike - Cross Country
-luta para conseguir patrocínio e

continuar competindo. As

dificuldades encontradas pelo
atleta são os gastos com

equipamentos, manutenção e

viagens. Ramthum espera
também ter a oportunidade de

competir mais no cenário

nacional.
Um dos próximos desafios que

o atleta pretende disputar é o

Circuito 12 Horas, que será

dispu tado no dia 27 de novembro,
em São Paulo. "Já conquistei um
segundo lugar, no início desse ano,
em uma prova parecida noParaná.
Mas para participar dessa

competição eu preciso de um

apoio", disse Ramthum,
ressaltando que essa é uma das

principais provas do calendário

nacional.

alguns integrantes da seleção
pentacampeão A decisão de se

retirar do futebol não é vistamais

como um tabu para Romário, que
nesta temporada sofreu com as

constantes contusões e a má

condição física. Ficou fora de
vários jogos e, em alguns casos,

teve condições de entrar em

campo, mas foi preterido pela
comissão técnica do Fluminense.

N a semana passada, por
exemplo, ele treinou com

desenvoltura, mas foi barrado por
Alexandre Gama, confiante no

bom entrosamento entre Alex e

Edmundo. No coletivo realizado

ontem, nas Laranjeiras, entre
Fluminense e Estácio de Sá,
Romário marcou um gol e o

zagueiro Zé Carlos fez o outro: 2

a O. O artilheiro deu bons chutes
a gol e se mostrou bem fisica
mente.

duas etapas serão realizadas em

Pomerode.

JASC - Ramthum disse que
procurou apoio da Fundação
Municipal de Esportes de Jaraguá
do Sul para representar a cidade
nos Jogos Abertos de Santa

Catarina, que acontecem em

novembro. "Eles alegaram não ter

verbas para me inscrever na'

Comitê da aliança PTIPMDB foi

invadido namadrugada de ontem
JARAGUÁ DO SUL - Na

madrugada de quarta-feira, o

comitê eleitoral da coligação
"Jaraguá para todos" - (PT/
PMDB/PSB/PCdoB) - foi inva
dido. A coordenação da aliança
acredita que a ação tenha objetivos
políticos, já que não foi levado
nenhum objeto de valor. As salas
foram totalmente bagunçadas,
principalmente na coordenação, no
setor financeiro e na sala de

imprensa. Há alguns dias, militan
tes observaram que pessoas suspei
tas estavam vigiando o comitê.

A Polícia Civil achou a ação
"muito estranha", já que nada de
valor foi roubado. Para os peritos, o
invasor ou os invasores entraram

pela janela do banheiro e que eles

deviam estar buscando algum

papel que comprometesse a

campanha da coligação.
O coordenador da campanha

e presidente do PT, Leone Silva,
acredita que os invasores deviam
estar em busca de algum panfleto
apócrifo. "Nossa campanha é limpa
e honesta. Quem utiliza desses
artifícios ilegais são os nossos

adversários, que inclusive já foram
alvo da policia e da Justiça
EI' 1" di

I
ettora , isse.

A coordenação da campanha
está-fazendo uma .perícia nos

computadores para avaliar se algum
conteúdo foi copiado ou

danificado. O vandalismo desta

madrugada também reforça as

suspeitas de que a coligação
Jaraguá Para Todos está sendo

vítimas de grampos telefônicos.
CtSAR JUNKES

Polícia Civil fez a perícia na manhã de ontem no comitê
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,_

- CachaçariaÁgua Doce
Noite Mineira.Música ao vivo com Peninha (Pomerode).

,

por e.mail
poracasownetuno.com.br ,

I',

faltou mostrar...
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iSa1ão de
Paris 2004

Dois arquirivais se encontram em traje esportivo neste Salão: o Golf GTi,
produzido desde 1976 em sua quinta geração e o novato Astra GTC.
O VW apresenta o motor 2.0 FSi de 200cv com câmbio de seis marchas. Na

dianteira, o belo esportivo exibe a grade dianteira negra que se extende, assim
nos Audi, até o final do pára-choques, que é complementado pelas aberturas
para os faróis de milha.
Já o Opel produzido na Bélgica teve sua versão esportiva batizada de GTC

(Gran Turismo Compact).As linhas ousadas já presentes nos demais modelos
da gama ganhou ares ainda mais instigantes. Chama a atenção o enorme pára
brisas que se extende até quase a metade do carro, que será oferecido como

opcional. A menor altura em relação ao solo induz a uma direção mais

esportiva, que é complementada pela gama de oito opções de propulsores,
dois deles turbinados de série: um 2.0 à gasolina e outro 1.9 diesel.
Nos dois modelos inúmeros sistemas visam tornar a vida do motorista muito
mais tranqüila e especialmente, segura.

�IDarlon Anacleto/Cromoart

oCentro de Exposições de Versalhes,
illlParis, mostra-se mais uma vez o

(enário de grandes lançamentos da

maústria automobilística. Confira mais

I�uns importantes lançamentos
Ilcolhidos para debutar nesse que

evento que torna-se cada vez maior e

mais importante.

lornaro Hummer cada vez mais

'albano" é a tentativa com a

uiação da gigantesca picape H3T.

(orno exagerado corpanzil de
1,44metros, a picape mantém o

111ign típico dos Hummer: frente

mponente, formas quadradas e

�lande5 pneus de uso off road.
fala facilitar o acesso à caçamba,
�dua5 portas laterais, logo atrás
iacabine. No desenho do projeto
�alticiparam projetistas da Nike.

A Chevrolet quer mais da Europa. A
estratégia para tal crescimento no

mercado europeu é a troca de bandeira:
modelos com a logo Daewoo agora
passam a ostentar o símbolo Chevrolet.
O Kalos (abaixo), modelo de porte
compacto médio foi apresentado na

versão esportiva de três portas.
Já no segmento dos compactos, a bola da
vez é o M3X, uma nova geração do
Daewoo Matiz, sucesso de vendas por lá. A aguardada nova geração do Audi A4

foi finalmente apresentada. Sedan,
perua Avant e também o esportivo S4

passaram por uma grande cirurgia'
plástica onde destaca-se a grande
dianteira de proporções avantajadas
que avançam, inclusive sobre o pára
choques. Ao todo, nove motores são
oferecidos aos novos A4, começando
por um 1.6 de 1 02cv e chegando ao 3.0

que gera 255cv. O esportivo S4 pode
ainda ser equipado com uma "turbina"
de 344cv

A Alfa Romeo causou frisson com a apresentação do Sc Competizione
que é uma mescla de duas famosas marcas já utilizadas pela Alfa. Nos
anos 30 e 40 o Sc foi a sigla utilizada para identificar os modelos de

competição dotados de motor de S cilindros, uma novidade na época. Já
a sigla Competizione foi usada em 1950 por Juan Manuel Fangio na Mille

Miglia, uma famosa corrida da Itália.
O modelo produzido em fibra de carbono é apenas para duas pessoas,
que podem desfrutar de um motor VS 4.2 que chega aos 300km/h e vai
da imobilidade aos 1 OOkm/h em apenas 4,5 segundos.

Outra novidade da italiana
controlada pela Fiat é a entrada com

as quatro rodas no segmento das

peruas fora-de-estrada com o

lançamento da perua 156 Q4.O
modelo conta com tração 4x4

permanente e características off road,
como rodas de 17 polegadas, estribo
lateral e acabamento escuro nos

pára-choques. Dotado de motor 1.9

turbodiesel, atinge, segundo a fábrica,
os 200km/h.

Um japonês para
incomodar os alemães. Este
é o intuito da Mazda com o

lançamento da nova

geração do sedan 6.
Batizado de 6 MPS na

Europa o novo sedan será

equipado com motor 2.3
turbo de 260cv e câmbio
manual de 6 marchas. O
visual esportivo marca o

modelo que pretende
rivazlizar com modelos da
Audi,Volkswaqen e até
BMWe Mercedes
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VERMERLHO

FIORINO FURGAO 1.5 ANO 1994

14.000.00.Tr: 376-0269 ou

9117-8604
MONZA - vende-se, EF1650,
93. 2P. bardô, v.e., todo Original,
d.h. R$ 8.500,00.n: 371-5157
ou 371-5615 a noite c/
Cristiane.

ASTRA - vende-se, 95, (, , �ufíSA - vende-se. picape, 96,
- ar.R$ 11.800.00.Tr: 9962- vidro e trava elétrica, alarme.
3664 roda 15Vlor a camb.Tr: 372-
_.�._- _._- .- _.

3626ou 9i37-8399
COMPRA-SE - carro

financiada.Entrada+ Saldo ano CORSA vence-se,
2000 - 2003.Tr: 9602-6353 c/ sedam,2001/2002, branco, 4p,
Clovis ou üaíne trava e alarme, único dano.R$
------- --

17,OOO.OO.Tr: 370-4810 ou
CORSA-vende-sF ,,, 8803-7468
super.R$15.000.00.Tr Cf

c- _

3664
ASTRA - vende-se, sedam,
99, 2.0, GLS, comp, 4
partas.Tr: 370-2468 ou 9953-
1717

'

l,ORSA - vende-se, super, 97,
4p, 1.0, camp, travaalarme.R$

CORSA - vende-se. sedam,
2001, 4p.R$16.500.00.Tr: 373-
:nJ1

0- 20 - vende-se, ano 87,
cabine dupla, cor branca.Tr:
9952-0779 ou 370-2324

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

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

L- 200 vende

se,98,comp.,4x4.R$39.00J.OOTr.
9962-3664

)
1

MONZA - vende-se ou troca
se, SLE, 2.0. 90,4R camp, 2'
dono .Tr: 276-0397 ou 9103-
5991

OMEGA -vende-se, 95,GLS,
compl., + teto, azul.R$
14.800.00. Tr: 370-5918

OMEGA - vende-se, CO, 93,
piloto autam.,R$14.000.00.Tr:
9962-3664

OMEGA vende-se,
CO,93,compI.R$12.800.00.
Troca por carro menor vlar. Tr:
273-1018

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

branca, equipo Tr: 9993-5946 ou
376-1678.

S-10 - vende-se, cabine
estendida,97, prata, camp +
acessóriosTr: 8802-7428

S-10 - vende-se, 95, ar

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

SAVEIRO - vende-se, diesel,
ano 89, cor pretaTR: 370-2324
ou 9952-0779

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

SILVERADO - 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 estada.Tr: 371-2666 ou

9125-7399

VECTRA CO - vende-se 16 V,
2.0 97, branco, com som

lindíssimo, porta malas todo

personalizado, e com "dvd" e
interior do carro

personalizado, vendo tudo por
R$ 28.000,00 ou somente o

carro parR$21.000.00. Tr: 9118-
0313,273-5542 ou 372-4058até
as14:00h

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

F - 1000 - vende-se, 93,
camp.R$ 25.000.00Tr: 9953-
(ffi3

PALIO - vende-se, 97, 2p.R$
3.500.00 + financ, não precisa

transferirfinanc.Tr: 9135-8340

PALIO - vende-se, 97.EOX. 4p,
arcond.,R$12.500.00Tr: 373-
:nJ1

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

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

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

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

UNO - vende-se, smart, 2p,
2000/2001, branco.R$
1 0.500.00.Tr: 275-0647

UNO - vende-se, 91, 1.3, CS,
vidro elétrico.R$ 6.300.00.Tr:
9955-4945

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

TEMPRA vende

se,95,8valv.. R$ 7.000 + 25
vezes R$160.00. Aceito troca

por carro até R$ 8.000.Tr: 275-
2784 ou 9122-2361

TEMPRA vende

se,(perua),97,camp. Tr: R$
12.500.00.Tr: 371-0947 c/
Fabricio

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

F - 1000 - vende-se. 93,
comp.R$ 25.000.00.Tr 9953-
(ffi3

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

PALIO -vende-se, 97,EOX, 4p,
arcond.,R$12.500.00Tr: 373-
:nJ1

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

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

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

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

UNO - vende-se, smart, 2p.
2000/2001, branco.R$
1 0.500.00.Tr: 275-0647

UNO - vende-se, 91. 1.3, CS,
vidro elemco.as 6.300.00.Tr:
9955-4945

.

SIENA- vende-se, 2001 ,camp,
16valv.R$ 19.500.00. Aceita
carro menorvlar.Tr: 376-1737

TEMPRA vende

se,95,8valv.,R$ 7.000 + 25
vezes R$160.00. Aceito troca
por carro até R$ 8.000.Tr: 275- •

2784 ou 9122-2361

TEMPRA vende

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

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

F- 4000 - vende-se, 95, cinza,

/,

371-9331

C·rcuito
veiculos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 30 de setembro de 2004 CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

,aONDAIIIMotos

+4Ix',

",dllD silano I avrOlillJlo. .

fdllllamsllO 111401 de IS 192.00. é l'I!areoIE a Bouda Bis Rs O KIII.

KA - vende-se, vermelho, 98, GOL - vende-se, geração III,
personalizado.R$10.500.00Tr: cf are DH.R$ 8.000.00 + 34x
370-9922 390.00Tr: 275-2445

Consórcio

Breifko f
RANGER - vende-se, XL,
2cc,97, vermelha, cf ar. Aceita
trocaTr: 376-1772

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

Há 38 anos realizando sonhos.

•I

GJD Auó.Breitkopf

Crédito acima de
R$ 47.000,00 cl taxa de

9,50/0 pI 60 meses.
(solicite-nos uma visita)

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

GOL - vende-se, 89, 1.6,
álcool.R$ 4.900.00.Tr: 370-
62ffi

BELlNA - vende-se, Del Rey
II, OH, reformada,
branca,88.R$ 5.900.00Tr: 276-
2434

IPANEMA- vende-se, 94, 1.8,
gasolina, trio elétrico, ar

quente, ótimo estado.R$
8.000.00Tr: 371-2268 ou 914&-
0047 cf Valmir

BRASILlA - vende-se, 80.R$
1.600,00Tr:370-4509 KADET - vende-se, 94,

Light.Entrada + 10 parcelas.Tr:
COMPRA-SE - veículo até.R$ 376-1960 ou 9955-1875 cf
5.000.00.Tr: 9952-5400 cf Ademir
Christian

-------

GOL � '.Semi novo � Moto
â iãa��. a partir l a partir -,

de'R$�R$ 200,00. ; R$ 85,00 "

KOMBI - vende-se, furgão,
diesel, 82, branca.Tr: 371-6702
ou 9973-9253

FUSCA-vende-se, 78, branco,
jogo de rodas Sino 14, motor
garantia, ótimo estado.R$
4.000.00. Aceita carro vlor
maior vlor.Tr: 275-6455 ou

9909-4254

lOGUS - vende-se, 96, 2°.
dono.Aceito carro menor

vlolTr:9962-5885unico dono.R$14.500.00.Tr:
275-0647

�.dono, impecável.Tr: 9979- 11.500.00Tr: 373-3001

1417 FUSCA-vende-se, 84, 1600, PAMPA - vende-se, 93 cf

branco.R$ 3.500.00.Tr: 371- tração.R$ 8.500.00.Tr: 373- .

3043 cf Edi 3001
-------

FIESTA - vende-se, 2003,
modelo novo, vermelho.R$ KA - vende-se, cf limpf
10.900.00 entrada + 34x desemb,arquente,vidroetrava
370.00.Tr:275-2445 elét, Impecável.R$

13.300.00Tr: 9961-0343

flESTA - vende-se,95,2p,
vermelho, original.R$
7.500.00Tr: 371-8772 ou 9101-
11194

ESCORT - vende-se,
HObby,96, 1 OOO.R$ 8AOO.00TI
9962-3664

PASSAT - vende-se ou troca

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

FIESTA - vende-se, Street,
flESTA - vende-se, 96,4p, 2002, 4p, trava elétrica, KA-compra-se, acima do ano

50.000Km, original.R$ desernb/ limpador traseiro, 2000.Tr:371-2666ou 9125-7399

USADAS
2001

I� 8
NX 400 Falcon 2000

Roxa 997
Roxa 1998
Vermelt'i-a�--�--OOL
Preta
Prata
Roxa
�!
Roxa
Ver.m.ellia

Sahara 350

orn-ªªq25
XLX250 R

XT.2lS
CBX 200 Strada

��!-m.:sttada
CBX 200 Strada
CBXJ5.0 Aero
Titan KS

�or05

Titan KS

Titan KS

TItan KS'
Titan KS
.Iitall I!'�S
Titan ES

TitãifES"

Verde 2001

Verrnetba 2,001
Azul 2001
Vermelha 100a
Azul 2000
Preta 2.QQ.4-
Verde 2001

Vérmelna :mm
1998
12.28

Azul 1998
'Vermelfui 1997
Azul 1997
Cinza 1927
Verde 1997
'Verme a -<19"0
Azul 1996
Cinza 1995
Prata 1989

Vermelna 1982
Vermelha
"Prata
Branca 2001
Azul 199r
Azul

Vermelha
Vermelha

Branco
Vermo
Prata
Azul

(371-1970)
Titan 125

Compra Vende
Troca - Financia
Motos acima de 1998 até 2002 -

financ. em até 36 x 51 entrada

Motos de 2003 À 2004

Financ. Em até 40 X

Entrada de 10 %

CARROS

Rua Fritz Bartel, 99 • Baependi
Jaraguá do Sul- se

Modelo Ano Cor Modelo Ano ,Cor

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

cii
i:
=i
Si
=:
Si
=,
'c:I
ln
=

'&
S

f
III
CIo

.!!
=
=
S
=
'"

275-3711
372-1919

VEíCULOS

Temos toclaa linha de veículos OKm

Truppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183

PARATI- vende-se, GL, 1.8, 4p,
2000, cf rodas de liga leve,
único dono.R$ 24.000.00.Tr:
9103-5991 ou 276-0397

Saveiro 1.8 2001

Omega Suprema compl, 1993

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

Corsa Sedam Super 4p 2001

SANTANA - vende-se, 89 Gas.,
bom estado, cf ar quente e

desemb. traseiro + jogo de
rodas. R$ 5.500,00. Podendo
se conversar sobre o valor.
Tratar com Glaucy no 9154-
7336.

SANTANA - vende-se, ano

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

VARIANTE - vende-se, TL 2,78,
bege, motor garantia, bancos
novos, ótimo estado, já
Iicenciado.R$ 2.900.00.Tr: 371-
9992

SANTANA- vende-se ou troca
se, CU, 1.8, 95, 4p., pintura
nova, estofado novo, rodas liga
leve.Tr: 276-0397 à noite ou

9103-5991

VectraGL 97

VectraGLS 'J7

VectraGL 97

VectraGLS 97

Omega CD 3.0 Manual 94

Omega GLS+ GNV 93

CorsaWind 2p cf opcs 98

CorsaWind 2p cf opcs 'J7

Pick Up Corsa 01

KadettGL 95

V.W

Gol GII14p 16v Sport 02

Gol GI1I4p 00

Gol2p básico 02

Gol2p I básico + rodas 97

FIAT

Marea4pSX 99

Tempra 4p completo 97

Palio 2p Fire cf opcs 03

Palio 2p ED básico 97

FORD

KA básico + rodas 97

Fiesta 4p GLX completo 00

Courier 1.6 RONCAN 00

Escort SW Ar+Dh 97

Escort 1.61 GL 95

EscortGL 88

. Verona 2.0 I GHIA 4p 94

MOTOS

Vulcan750 96

CG Titan KS 125 cc 02

branco

prata
azul
branco

branco

Celta 1.0 2p
Palio EDX 2p
Corsa 1.0 4p
Palio 1.0 2p
Gol1.82p

Compra - vende - troca - financia
20_H branco
1997 prata
1999 prata
2000 prata
1997 vermelhoEscapamento - Geometria - Balanceamento

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus

AUIORilAdA FONES: (47) 27HHO, 27H605
CM,VW,
FiA]' FORd

Rua' Pr e f e i t o José Bauer, 826
Vila Rau - Jguá do Sul- se Rua Erwino Men.egotti)530 - Vila Rau - Jaraguá :0 Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

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

O
G

A

G

G

CLlO RL tOAR
CELTA 1.0
BLAZER DLX 4.1 COMPL.
VECTRAGLS
CORSA WAGON GLS
UNO 1.5
ASTRA GLS, COMPLETO
CORSA WAGON GL 1.6
GOL 1.0 16V, 4P .

PEUGEOT 106, COMPLETO
PEUGEOT 206 1.6 PASSION
VECTRA GLS 2.2
PALIO 1.6 16V, COMPLETO CITETO
SANTANA QUANTUM 2.0, COMPLETO
CORSAWIND
IPANEMA SUE, 4P
ESCORT HOBBY 1.6
MONZA GL, CI TRIO 4P
OMEGA'CD 3.0 AUTOM.
ESCORT XR3 CONVERCIVEL
MONZA SUE
PALl04P
UNO Ep
UNOSX

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

����ô
AZUL
CINZA
AZUL
BORDO
PRATA
VERDE
Bordo

,

Vermelho
Prata

2003
2002
1997
1997
2000
1995
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1997
1995
1994
1994
1993
1988
1988
2001
1996
1998

AV•.PrefeitoWaldemar Gruba, 3747 - Jaraguá dp Sul
Branco R$ 7.000,00

Cinza R$ 7.800,00

Grafite R$ 6.800,00

azul R$ 13.000,00

vermelho R$ 14.500,00

dourado R$ 13.000,00

CINZA R$ 1(3.500,00
cinza R$ 12.900,00

Fiat Uno rntlle

Uno Mille

Uno Mille

Escort GL

Escort CL cl ar

Vectra GLS completo

Vectra

93

94

93

97

98

95

97

93

89

99

00

92

95

90

03

Azul R$9.000,00

Preta R$ 7.000,00

Vermelha R$ 3.500,00

Ford

GM

Omega GLS

Chevete

Corsa

Gol8v 4p

Goll.6

Goll.0

Parati GI

Biz

azul R$ 4.900,00

R$ 12.500,00

R$ 16.800,00

R$ 7.500,00

VW

Bordo

Bordo

Azul

"Ai.m'!ri'd!' ,371)-2769
UTOMOVE'S

Av. Prefeito,VValde!11ar Grubba, 3771 - Centenário

cinza 00

cinza 95

verde 00

prata 01

prata 97

branco 02

branco 01

azul 99

Preto 02

Cinza 98

prata 98

cinza 98

roxo 96

'preta 86

vermelha 04

R$ 29.000,00
R$ 28.500,00
R$ 28.000,00
R$ 24.000,00
R$ 21.000,00
R$ 19.500,00
R$ 17.800,00
R$ 16,300,00
R$ 17,300,00
R$ 15.800,00
R$ 15,800,00
R$ 11,500,00
R$ 10,500,00
R$ 5,500,00
R$ 4.800,00

Mercedes A 160

Mercedes C180

Scenic RXE

Parati Fun

Honda Civic LX Autrn.

Gol GII18V

Clio RL c/ ar
Corsa GL 1.6 SW

Celta c/ opc.
Escort GL 16v comp.

Escort GL 16v

Gol16v

Kadet GL

Quantum CS

Moto: YBR 125 E

Faça parte da BV
financeira

você também

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

Fiesta Class 4p
Corsa Sedan ac/te
Corsa Sedan
Corsda Serdan
Fiesta 4p cl som
Escort Hobby 1.6
Goll000 I
Uno SX 4p cl opc,
Vectra GL 2,2
Vectra GL comp,
Vectra GLS comp.
GolG111
Goll000 16v cl opc,
cor i.s

Palio4p
Astra Sedam 1.8GLcomp.
Parati 1.0 16v 4p

prata 03
prata 99
vermelho 00

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

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

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

Sundown Hunter

Astra azul

Rua Bernardo Dornbuseh, 620 - Baependi - jaraguá do Sul

Veículos

1,8/2p/compl.

1.8/4p/SlIpanema Gl

Corsa Sedam

cinza

00

95

G.

G

G

G

G

G

4p/compl. preto 02

1.0/4pjMilenium prata 01

2p branco 03

1.6/4p/ comp. cinza 95

G

G

G

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

Corsa Sedam

Celta

Tipo

Uno SX/2p

1,Oj4p/8V

450 SR

125

dourado 00

R$11.500,00
R$ 11.500,00
R$ 21.000,00
R$ 6.000,00
R$ 10.900,00
R$ 10.500,00

, R$ 11.500,00
R$ 8.900,00
R$ 9.400,00

R$ 8.900,00
R$ 8.900,00
R$ 45.000,00

" R$ 16.500,00
R$ 11.400,00
R$ 10.900,00
R$ 11.800,00
R$ 4.900,00
R$ 13.500,00

Gol

Honda CBR

branco 01

bra/verrn. 90

vermelha 04

marrom

verde

FIAT

Palio EDX

Palio EDX

Marea ELX

verde

branco

branca

branco

azul

branca

Azul

Branca

vermlho

1997

1997

1999

1991

1997

1998

1998

1993

1994

Uno S

Uno SX 4p. Compl. + ar

Uno SX 4p
TempralE 8v compl.
TempralE 8v compl.
Tipo compl.+ Teto

FORD

Escort GL 1.6

Escort L 1.6

Ranger XL compl.+ Couro

VW

Passat Alemão compl.
Go11.0 MI

Logus GLS compl. + GNV

prata 1993

1994

2000

vermelho

branca

Prata

branco

bordo

I

1996

1997

1994

1998

1987

1999

Gal 1.0 MI Plus preto
Passat Poinler compl. + Ar
Go11.0 Bv4p
GM

Omega Suprema GLS

Kadett SL 1.8 Alc.

Monza SLE

Chevette SL

Monza SLE

cinza

branco

cinza

Vermelho

1994

1993

1988

1987

1989

azul

,',

R$ 12.500,00
R$ 7.900,00
R$ 5.500,00
R$ 3.500,00
R$ 5.900,00

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

Astra 2000 Sedam GL 1,8 corno,
Gol G III 2000 1.0 4p
Uno 1.0 1996 - 4p, Trio eletr., Limp., Desemb.,
Uno 1.0 1996 - 4p, trio eltre./I impe desemb.
Fiat Siena 1.0 2002, fire, trio eletrico
Gol 1.094

Gol 1.6 I Kit GNV
Golf 1.6 2003, bcos de couro

Gol 91, 1.6
Omega Suprema GLS 2.0 campo
Ranger 2002 4p turbo diesel, compl.
Omega 3.094

Pick Up Corsa, 1.6, 99, rodas de liga
Corsa 1.0 4p Hrnp/oea/ar
Estrada 2000 1.5 Cab.estendida

cuo trio elet.zatr beg/ltrnp.Zar q.
Astra GLS 99 2.0 comp.
Celta 2004/4p/limp/des./ar
Monza 90/2.0/comp.
Monza SLj2.0/2p básico

Fiesta 98/4p/l.0/limp./desem./ar o.
Siena 1.6/99/4p/ cornp.
Astra GL 1.8/2000/2p/comp.
gagoo c/ ac, 2001
Renaut Clio, 4p, compl., 2003

Branco
Prata

,�IO
azul mel �SW
Branca
liran� inof
Branco �O
Cinza ,�OAzul Mel
Prata ,(a

,�na
Bordo
Verde
Verde

Clio 1,0 cornpl.

Palio Wekend completa 1.0

Uno Mille 1.0

Gol GTI compl.

GOL GIII completo, (-V,E,)

Courier 1.3 v.e /t.e

Uno 1.6 MPI

01

00

91

89

00

98

93

93

95

00

94

verde

dourada lO!

(Dbranca

azul

vermelha

bordo met.

preto

azul met,

azul

Ieda
Escort XR3 + teto solar

GLl
Uno ElX 1.0 4p

CBX 200 strada (FINANCIADA)

Suzuki Swift 1.6 SD

roxa

Hatc
branca

2000

2000

2000

1990

1994

2001

1995

2000

1997

1994

1994

1982

2000

Vermelho

Cinza

branca

verde

prata
azul

cinza �.,

branco

branco

preta
vermelho

Branco

Vermelha

D

G

GNV

AI

G

G

D

G

G

G

G

G

G

Ford Ranger 2.5 CD

GoIGII14p
Saveiro

Belina Del rey 1.8

Go11.8

Uno Mille Smart 1.0 4p
S-10compl
Ford ka

VectraCD 2.2

Golf2p comp. GTI

Monza4p
Fusca 1300

CBX200

Barraca pi camping completa

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

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
Monza SL/E 1.8
Kadett

Logus GLS

2000
2000
2003
1995
1997
1996
1998
1994
1996
1995
1997
1998
1985
1992
1993

gas
die
die
die

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
ale

HLX
verm
branca
prata
verde
azul
cinza
branca
cinza
prata
azul

ay

�ilh(

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



370-7516

pra Vende Troca Financia
erMarquardt, 1850 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - se

Cinza

Verde
Bordo
Preto
Vermelha

Bege
Cinza

branca
Cinza
Amarela

Verde
Azul
Prata

Cinza
branco

98
98

96
98
94

89
93

96
92
86
99

92
98

97
86

'370-4224
,� LASS IC Rua Erwino Menegotti,869,
•.::::::...--------;-'1----, - Vila Rau - Jaraguá do Sul - se

dl,!1 VE CULOS

!DX 4p/dh/vidro/trava/rodas, compl. 1999 azul G

CD ar/trio/ abs/air bag/Cd player 1997 verde GNV/G

Sp/limpJdesembJ ar q. 2003 Prata

cl ar/dh/triofcourofrodas!cd 2001 Verrn,

special2p 2002 Branca

ledan cinza/desemb. tras/aq 2001 Cinza

Gl1.6 ar condJte/al/lim/des/ar qte 1998 Prata

Aq/lim/dembl alarme 2002 Prata

Hatch Limp/desJar qte/4portas 2000 Branco

aça parte da BV
financeira

você também

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

c/arItr/4p/alarme 2001

c/ ar eond.

c/ dh 4p

2003

2002

branco

branco

2001 prata
1999

2003

1996

2001

1992

1993

1991

2001

1986

preta

preto
cinza

branco

eomp.

c/ ar + pers, Gas

4p, c/ ar

c/ dh Gas.

c/vidro.teto.dh
2p. Gas.

gasolina
prata
vermelha

prata

V Votorardim I Iinanças

4rduíno
Veículos 371·4225

Branco 1999

Branco 1998

Cinza 1998

Branca 1996

Cinza 1994

Prata 1993

Branco 1990

Azul 1989

Bege 1986

Prata 1997

azul 1988

BRANCA
BRANCA

BRANCA
PRETA

BRANCA
VERMELHA
VERMELHA
PRETA
CINZA
CINZA

VERDE

VERMELHA

AZUL
BRANCA

AZUL
PRETA
CINZA
VERDE

Particulares

84
86
90
97

95
85
68

Preço

RS 3.500,00
RS 3.000,00
RS 6.500,00
RS 4.500,00
RS 4.000,00

RS 10.000,00
RS 18.000,00
f'l$ 2900,00
RS 6.500,00
RS 4.200,00
RS 21.000,00
RS 3.600,00
RS 3.000,00 .+15x241

1'1$ 18.000,00
RS 11.500,00
RS 4.500,00
RS 4.500,00 .+27x370
RS 10.600,00
RS 17.000,00

RS 4.800,00
RS 4.000,00
RS 7.000,00
R$ 3.500,00 +33x370ABN

RS 9,500,00
RS 3.500,00
RS 7,800.00

RS 14.000,00

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1.033 - Baependi
Uno SX 1.0 4p Cinza 2000

74

RS 2.500,00
RS 3.200,00
RS 1.500,00
RS 2.800,00

2003
2003
2002
2003
2002
2002
2001
2000
1999
1998
1999
1998
1998
1998
1995
1997
1997
1997
1995
1994
1993
1995
1990
1997
1974
1994
1996

G

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

G

Veículos de

Amarelo

CG125
CG125

Crípton

G 89
azul 99
Vermelho 79

preta 98

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

Gas.
Gas.
GNV
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
GNV
GNV
Gas.
Gas.
Gas
Ale,
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Die
Die
Die
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.

Uno EX 1.0 4p
Courier 1.3

Palio EX 1.0 4p
Uno IE 1.0

Escort Hobby 1.0

Suprema CD 3.0 4p
Uno S 1.3 2p

Voyage GL 1.8 2p
Parati Plus Alcool 1.6 2p
Escort GLX 16v

Escort Guia 1.6 cj ac

Novos e Usados

G

2003/2003 8120

2002/2002 VW/1721O TRUCK

2001/2002 VW/8150

2003/2004 KA

,2002/2003 CORSA

2002/2003 PALIO

2002/2003 CELTA
2002/2002 GOL
2000/2001 PARATI

2000/2001 VECTRA

1998/1999 MAREA WEEKEND

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

G

GL
1,0 COMP,
FIRE
3 PTS
16V POWER
2,0
CHALLENGEG

G

G

c" Com AnoM.�

Volkswagen
Fusca
Fusca
aenna
Monza
Saveiro
Chevrole!
Co",
corsasecam
chevetre
Chevete
0,."
VectraCO
chevene
chevene
Fiat
U,O
uoc
U"'

Tipo
Tipo 1.6 ar

Patio
Ford
EscortXR3
Escort
Verona
Pampa
Importado
Renault19RN
Catavam
Jee,
camnnão
CaminhoneleDl0
Moto-
Molo XLX molor 350

Verde
8raocc
Prata
'0..
.."

69
71
90
87
83

G 95
G 00
G 84
G 91
A "

97
83
90

G 04
G 01

87
95
97
01

Grafite
Verde
Dourado
Branco
Preto
Branco
Aru'
Preto

Vermelho
Branco
Vermelho
"'0'
Cinza
Prata

Vermelho
Prata
branco
, rata

BordO
.".
Branco

Celta 2p cl ar A,C,
Gol Power 1,0 4p cl A,C,
Corsa Sedam cf A.C.
Corsa Sedam cl A,C,
VT Shadom 600 cc

Corsa 2p/ 1,0 comp,
Fiesta GL 4p 1,0
Astra GLS Sedam/corno.
Slazer comp. 2.2

Omega GLS 2,2 compl
Fiesta 4p
Corsa Super
Silverado Blazer 4.1
Parati 1.0 16v 2p
Quantum 4p 1.8
Vectra GLS 2,0 compl,
Corsa 1.0
Palio ED 2p 1.0
Golf GL 1.8 4p compl.
Calibra cornpt,
L 200 4x4 ccmp.
L 200 4x4 cornpl.
F 1000 Cab dupla
Ka 1.0 cl trio
Variant
Gol CL 1,6'
cor i.o I

Vermo
Bco
Bco
Prata
Preto
Preto
Bco
Bco
Bco
Bco
azul
azul
Bco
Vermo
Bco
Bco
Bco .

Cinza
Vermo
Vermo
Azul
Azul
Vermo
Prata
Azul
Prata
Bordá

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

VW 15,190 c/3º eixo 02/02 Carroceria- branco

VW14,170BT 99/99 Chassi, branca

VW 8,120 01/02 Eq. Chassi - branco

R$ 95.000,00

R$ 58,000,00

R$ 55.000,00

Faça parte da BV
financeira

você também

311-0802
311-8281

Ecosport XLS
Fiesta
KA
Escort SW
Corsa hatchtrnod.novo)
Meriva CO
Celta
Corsa sedan
Vectra CO
Golf 1.6
Gol16v
Gal MI branco 1997
Stilo 1.8
Palio weekend
Clio previlege
Clio expression
Scenic RXE
Clio expression
Scenic RXE
Clio RL
Scenic RXE

top de linha
ar cond + opc.
opcionais
completa
opc
(top de linha)
O,KM

opc,
(top.delinha)Kit GNV
completo
power completo

verde

preto
branco

prata
branco
cinza

prata
branco

prata
prata

Exp,Antônio Carlos Ferreira, 130 • Centro· Jguá do Sul

(top.delinha)
completa
(top de linha)
OH/trio
(top de linha)
OH/trio
(top de linha)
cl Ar
completa

verde
branca

prata
azul
cinza
azul
cinza
dourado'
verde

2003
2003
2003
2000
2004
2003

(preço especial)
2001
1999
2002
2001

Rua Pref.Waldemar
Grubba, 3121
BairroVieiras

2003,
2001
2003
2003
2001
2003
2001
2000
2000

310-2381
Palio Wekend GNV

Omega GL cornpl.
Corsa Super
Corsa 4p cornpl.
Tempra 16v ouro

Verona LX 1.8 ale

Palio EDX

Perua Swcompleta +GNV

Perua SW compl G
Vectra GLS comp
Vectra GLS

Vectra GL compl + GNV

97

94

98

98

93

94

98

98

97

94

95

97

90

89

95

86

Monza SLE

Monza

Asia Towner furgão
Uno

Bote Inflavel

Alfa Romeo 164 cornp.« Teto 95

Trailler Angola cl 1 eixo 90

R$ 16,800,00
R$ 12.800,00
R$ 13,000,00
R$ 13,800.00
R$ 9,000,00
R$ 9,000,00
R$ 12,000,00
R$ 16,500,00
R$ 14,500,00
R$ 12,800,00
R$ 13,800,00
R$ 21.000,00
R$ 5.600,00
R$ 5,300,00
R$ 5,500.00
R$ 3,600,00
R$ 1.000,00
R$ 15,500,00
R$ 6,500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

compra - vende - troca
financia - novos e usados

RevÉul,dedoraexclusivadã'região
"

,

g�',R�boques �ir�m��!Sg�,;,,,( '",' ;

SantanaQuantum, 86 azul, G,
Voyage 86 preto A

Omega SupremaGLS 93 azul G

OmegaCD3,0 94 bordo GNV
Go11,8 (bola) 95' preto G

S-10Comp. 96 branca GGNV

Gol4p dh/trio 03 branco G
Go1Mll,6 'J7 azul G
Go11,6 92 branco A

GolSpecial 99 branco G

Plcup Willys Ovelant (Relíquia) 65 amarela A
ChevetteSLE fJ7 preto G
Chevette 89 bege A
BelinaL 1,6 86 bege A
Fusca 82 verde G
Escort Europel GLX completo S6 azul G
Escor!XR3 88 amarelo A
EscortGhia 89 verde G

OpalaComodoro compl, 89 verdemet. G

Opala Diplomata 6cc cornpl. 00 bordô G
Ford Landal em couro 00 azul GNV
,F-l 000 c.dupla, MWM, c, 94 cinza D
Monza 00 azul G

Jeep Compl (Rodão) 00 Bordo metalico G

Astracomp, 00 azul G
Uno 00 preto G
RD135 95 G
Moto CG KS comp 01 prata G

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

BMW - vende-se, 3801,
compacta, bordo, rodas 17,
Som,R$ 26,500,00,Tr: 374-
1117 ou 9975-0117

c - 10 - compra-se, 79f
80,Tr: 370-7216 cf Matheus

CLlO - vende-se ou troca

se,sedam, 1,0, 16v,
comp,2004, preto.Aceita
carro menor vtor.Ir: 9103-
0030

CIVIC - vende-se, Honda,
2002, automático, prata,
50,000km cf GNV, Vlor a

cornb. Tr: 371-4978 ou 91 09-
5067

JEEP - vende-se, 62,4x4,
6cc,R$ 6,800,00Tr: 374-1290
ou 9991-8825

>..........:
>
,

'

PEGEOUT - vende-se, 206,
rally, 1,6, 16v, 2001,
completo.Vlor a combnartr
371-3737

.

e
e

RENO TRAFFIC - vende-se,
ótimo estadoTr: 371-6702 ou

9973-9253 comb.Ir: 9142-6629

60 meses '

R$ 10.640,OO-----R$ 2184
:

R$ 12.631,OO-----R$ 246'3 i

R$ 13.772,OO-----R$ 268'5
I

R$ 14.721,OO-----R$ 287'0
�

R$ 16.225,OO-----R$ 316:4 i

R$ 17.712,OO-----R$ 3453 I

R$ 18.757,OO-----R$ 365:, '

60 ........eses

C 100 Biz ES------R$ 112,10
VBR 125 K-------- R$ 105,74
CG 150 KS--------R$ 119,59
NXR 125 KS------ R$ 141,05
Twister 250-------R$ 198,95
Tornado 250----- R$ 218,45
NX Falcon------- R$ 279,62

78 meses

R$ 11.046,OO-;'---R$ 168,66
R$ 12.966,OO-----R$ 211,57
R$ 14.814,OO-----R$ 226,00
R$ 16.225,OO-----R$ 247,53

74 I"'I-:teses

R$ 18.667,OO-----R$ 320� ,

R$ 22.870,OO-----R$ 392:�
I

R$ 26.500,OO-----R$ 454 �
I

$
" IR 30.582,OO-----R$ 524,l ,1

R$ 37.850,OO-----R$ 648,6
R$ 42.597,OO-----R$ 730,l I

SAHARA-ano91.R$ 3.700,00 TWISTER - vende-se ou troca-

Tr: 276-3002 cf Jair se, 2002, 2° dono, Troca por
terreno.Vlor a comb.Ir: 374-

SCOOTER - vende-se, 1483 cf Maicon
Sundow Akros 50, vermelha,

-------

98, baixa km.Ir: 370-8942 ou Xl - 250 - vende-se, 83,
9902-8505 cfTânia vermelha, Vlor a cornb.Ir: 376-

0307
TITAN - vende-se, ano

2003,R$4,1 OO,OOTr: 370-6526 YBR-2003, part Elétr, R$1500
mais fínanc, Tr: 370-9209 após
18 horasTITAN - vende-se, CG, ES,

(partida e freio a disco), 2000,
ótimo estado,R$ 3,600,00,Tr:
47-9117-5839 Eder

YAMARA - vende-se,
crypton,2002, cf partida.Hâ
3,300,00,Tr: 273-1034 após
18hrs cf Sandro

GRUPOS ESPECIAIS COM
03 CONTEMPlAÇÕES MENSAIS.

RURAl-vende-se,74,3°, dono, 0-60 - vende-se, 81, cf
83,000Km criçínais.Ir: 9962- muncky,R$ 18,000,00, Tr:

9363 9953-9966

MONTANA
MULTI-MARCAS

I M P O R T A DOS

PElX?EOf 100 ffi tOaq Itl. traz. azul

PElX?EOfas XS 'J1 a:uo'a;!:tbj branro

PElX?EOf tU:E ro 4p'cr;l1:rlrs prata
PEOOEOT tU:E BREAa< 94 � preta
APAAUSE 94 4p'irti7bb'1& branro

Q-i.ARACE ffi 4p!o::Bs preto

NACIQNAIS

F-10Xl

&10
Brasilia 75 impecá\,€1 verm,

83 1Em barro

TRAYlER - vende-se, pf 4
pessoas, 2 camas de casal,
toldo, geladeira, fogão,R$
4,800,00Tr: 371-2865 ou 9125-
3189

SCANIA 110-vende-se, 75,
Kit 111, referencial corm.ss
34,000,OOTr: 370-7144

ESPECIAIS

es P/�

00 lrixJ dro i'rpn:M:j
70 urodro i'rpn:M:j

Wille Car Fones: 371 59 17 / 9149 084

INJECAR AUTO CENTER Joaquim Francisco de Paula - tote

Omega GLS+teto 93 prata GNV R$ 16.000,

Diplomata 4p comp. 90 Bordo GNV R$ 9.500,00
Serviços de: Caravan Diplomata 90 Bordo GNV R$ 8.800,00
• Suspensão
• Freios

Chevett SL 78 Bege Gas R$ 1.800,00

• Embreagens Marajó SL 86 Marrom meto Álc R$ 3.600,00

• Mecânica em Geral Fiat 147 84 bege Gas R$ 1.700,00
• Carburação e Injeção Belina 2 81 vermelha Gas. .,. R$ 1.300,00

Ct�1tR Fone: (47) 371-3898
Brasilia 78 Bordo Gas R$ 2.000,0!

"e,. • ..u.4. ....._....WIi",' fk 24-/5 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - Baependi - Jaraguá do Sul- se p-60 Carroçeria 73 branco Die R$ 9.800,0!

1113 - vende-se, cf munck,
81, 1600Kg R$ 36,000,00,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
+ 18xR$1 06,00Tr: 370-2385
ou 9973-8955

1113 - vende-se, truck, 77,
pneumático, graneleiro, freio
ar,

Tr: 9979-1437 CBX 200 - vende-se strada,
verm. 98, impecável. Aceito
troca, n 91 03-7895 ou 9103-
2613,

1113 - vende-se, turbinado,
carrocería.ss 28,000,00,Tr:
370-4863 GS -125 - vende-se, 2000,

vermelha.Rs 1,800,00,Tr:
370-8219

.1314 - vende-se, Mercedes,
87, reduzido, toco, R$
45,000,00Tr: 370-7144 NX FAlCON - vende-se, 400,

ano 2000, cor vermTr: 9955-
4945

608 - vende-se, diesel,
carroceria, doe, Em dia.Vlor a

•
MONTANA
III !J l l' ; • M II fi C A S

COMPUTADORES

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376·1678

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

u
"W'

SEGURANÇA PATRIMO"
Guarda de Portaria
Recepcionista

1

Serviços de Limpesa e Conse�

SEGURANÇA ELETRÔN
Alarmes

,

Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Telel'
Monitoramento de Alarme

SEGURANÇA E TRANQUILIDAD
AIttu de� a.� çÚ4 s� des� de 4«a.&� �

'íf!�, eHbte em�� ltHt� des� d4A�

FONE: 372·3680
Rua Mal. DeodorQ da Fonseca, 1438-
Jaraguá do sul- Santa Oatarina
www.autotecseuranca.com.br

I"� IIAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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novo na caixa, cl NF.Tr:
276-0031 ou 276-0544

C-ACHORRO - vende-se
filhotes de: Yorkshire, Shi
- Tzu, Poodle, Beagle,
Cocker, Sharpei, Boxer,
Labrador, Rotwailler.
Oobermann: R$ 400,00 e

Pit Buli: R$ 400,00,
Maltês: R$ 750,00. Todos
cl vacina, contrato de
garantia e ou pedigree,
1 a consulta veterinária
gratuita.Tr: 370-8563

CACHORRO - vende-se,
filhote de Rotwailler, c/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 cl
Solange a tarde

Aldano Contabilidade
* Declaração de Imposto
de renda

* Abertura de firmas

* Contratos * Contabilidade
* Custos

* Distratos

Fone: (47) 371 2425 - Fax 275 0197
E-mail: aldano@netuno.c0m.br

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

VIA
t)NICÃ

Sua habilitação
com maior rapidez

CAIAQUES - vende-se
de fibra: azul (mistral cl
quilha) e amarelai
branco- um saiote e dois
remos, os dois por R$
350,00 (aceito bicicleta).
Tratar 273 1525.

CACHORRO - aceito
doação de filhote Rot
Wailler, fêmea.Tr: 276-
3456 cl Rosangela

CACHORRO - vende-se,
filhote de pinther, no.

01.R$ 150.00.Tr: 275-
2949

CARTA CRÉDITO -

vende-se.R$ 18.400.00
contemplada.Tr: 9965-
9920

274-8077

R: Major Julio Ferreira, 170 - Vila lalauCARRINHO - vende-se
ou aluga-se, hot dog.R$
550.00 3x ou R$ 110.00
por mês aluguel. Tr:
9117-2447 CELULAR - compra-se

ou vende-se.Tr: 370-
2059 ou 9975-8760CARRINHO - vende-se,

de bebê, Borrigoto, azul,
semi novo.R$150.00.Tr: CELULAR - vende-se,
275-2949 LG, pré pago.R$
CAVALO _ vende-se.Tr:

1 OO.OO.Tr: 9121-6464

... Empréatl.mo. pata:
- Servidor Público
ServidorEstadual

- Servidor Federal
- Funcionários de Correios e Celesc

... Descol1to de cheque. em geral

COMPRA-SE
comprensor de ar,
pequeno.Tr: 371-3830

COMPUTADOR
vende-se, Notbook

Toschiba 2100 cds,
AMO - KE, 32 MB -

RAM, cartão PCMCIA
32, acesso a Internet,
Cátor CD, et pasta,
cornpleto.Rs 1.900.00

.. Negociável.Tr: 371-
.

7511 cl João

COMPUTADOR
vende-se, Notbook,
Intel, novo, 1 ano

garantia.R$ 3.200.00

370�6261

�'.� 9975-6775
rw/

';ffi Rua Antônio Carlos Ferreira, 850
Bairro Nova. Brasília - .Jara á do Sul - se

ou 1 +4x 672.00.Tr:
9994-0298 cl Luciano

CONTRA BAIXO -

vende-se.R$300.00 .Tr:
276-0190

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

Centro de Formação
de Condutores

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

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

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

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

MÁQUINA DIGITAL -

vende-se, Breeze can,
grava jilmes, menor que
cartão de crédito.Vlor 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 OSC-P73, com

zoam óptico, 4.1 mega
pixels com recarregador
de bateria. Preço R$
1.350,00. Tr: 3706204-
apos as 14:30 horas cl
Ojair

Maquina digital
vende-se nova

da Olympus modelo 0-

540, com zoam

óptico, 3.2 mega pixels.
Preço R$ 850,00. 370-
6204- apos as 14:30
horas cl Ojair

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

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

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

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

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

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

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

TíTULO - vende-se,
Acarai.R$ 100.00.Tr:
371-8800

TRAILER - vende-se, pi
lanches, completo.R$
6.000.00.Tr: 371-9086 ou

9135-2230

TORNO - vende-se,

•; PLANET GAME
�

* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

* PLAYSTATION 2
* XBOX
* PLAYSTATION ONE
* DREAMCAST
• NINTENDO 64
* GAME BOY COLOR
* GAME BOY ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBE hórano de atendimenlo: 5e!unda â se!unda das 10:00 ás 22:00

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

CARD GAME - vende
se Magic 1500 cartas +

b���a + folhas. Tr: 275-

Marque horário e mude seu visual

9131-8648

f'lIoffiJRIo.S €H GtRI>.L: f'REDII>.L - COMERCII>.L - R€SIOENCIIIL
Ml>.ssl>. CORIl1DI>., €pox, T€xT1JRl>., GRl>.fll>.OO

Faça um orçamento
sem compromisso

VLB - Responsável pela pintura
do Jornal Correio do Povo

i ,

;

�:pofTlingos.da�ova: ..
�n�.:.lIhada.Fi�eira:TeL:?}.ºA:�4��.

retifica, de disco e

tambor de freio e

outros equipo pi oficina
ou borracharia.Tr: 473-
9818

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

376-4023

TOLDO - vende-se,
luminoso, 3'12 de
cornp, ótirno
estado.R$ 250.00.1r:
370-0863

TOLDO - vende-se,
serni novo, ct NF, 2.80
x 5.00m.R$ 550.00.Tr:
370-7276 Matheus

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

VENDE-SE - cama de
casal cl baú/04
gavetas, uma cômoda
5 gavetas em

cerejeira, madeira
maciça.Tr: 371-3132

VENDE-SE - franquia
de uma estética
capilar, 1 micro visor
de análise, 1
laboraiório facial 3 ern

1.Tr: 371-5725 ou 370-
6127 cl Nadir

VENDE-SE - lacre de
latinha de cerveja.Tr:
372-3812

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

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206

��
��
3Ml�

Rua Águas Claras,25
Rua JoséTheodoro Ribeiro. 298t;1 (Iateral-fundosl
J!.!!a ?!!l.g��;:;S�.r:'t��:_JaraguadO,,�.

novos.R$ 80.00.Tr: 373-
0037 VIDEOGAME - vende

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

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

VIDEO CASSETE -

vende-se, semi novo.R$
200.00.Tr: 273-1165

VIDEOGAME - vende-se,
Oreamcast, cl 2 contr. e

3 jogos. R$350,00. Tr:
376-2206.

ACABAMENTOS ESPECIAIS

voei! MAISTRANQOILO!

viu só como essa somo é

importante na hora de

produzir seus impressos?

370
79
19

EDER

(2)
ou Ent. 50% + 24x
Taxa 0,99% a.m. 2anos de

garantia

��
.Ent.50% �ep��z��Clamet:lto
Exceto para Cllo Authentíque

ScêniCAlizé.- 2005

Motor 1.616V 110cv 04f05, Air Bag Duplo,
Ar-condicionado, Computador de bordo,

Direção hidráulica, Travas e Vidros elétricos,

Fabricado no Brasil.

+ Frete + Pintura metálica

ou Ent. 60% + 24X • Taxa 0,99% a.m:3)

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Rede Renault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

ITAJAí
348·8460

Faça um

I TestD,i"e

JOINVILLE
435·3700

Vale do Itajaí e Litoral Norte - SC

Financeira Renault •groupe Rei Banque
�

10

�O c:l,i.c>: AUTHENTIQUE
10

Motor 1.0 8V 2 portas 04/05,
10 Ar quente, Barras de proteção

lateral, Faróis .com duplo
O� refletor óptico, Vidros Verdes,

Apoio de cabeça no banco
Iraseiro,

Liberte BLUMENAU
322·8800

(l)Taxa dfil juros válida para toda Unha Renault 2004 -Okm, exceto Unha ClioAuthentique, nas seguintes condições: Financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor a vista + saldo financiado em 18 vezes com 0% de juros + IOF + R$ 2,15
Porlâmina do Boleto Bancário. (2) Taxa de juros válida para ClioAuthentique 2 portas 1.0 8V 04/05 - Okm na s seguintes condições:Financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor a vista + saldo financiado em 24 vezes com Taxa Cliente

prefixada de 0,99% a.m. + IOF + R$ 2,15 do Boleto Bancaria. (3) Taxa de juros válida para ScénicAlizé 1.6 16V 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
0,99% ao mês + IOF + R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário. Financiamento Renault através da Cia. De Crédito, Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Taxa de abertura de crédito (TAC ) não inclusa consulte o
Valor para sua região. As taxas poderão ser alteradas se houver mudanças significativas no Mercado financeiro sem prévio aviso. (4) Preço a vista do ScénicAlizé 1.6 04/0�, cor sólida sem opcionais. Não estão inclusos os valores de frete, Pintura metálica e opcionais. (5)
Preço a vista do ClioAuthentique 2 portas 1.0 8V 04/05. sem Air Bag duplo, cor sólida, sem opcionais. (6) IPVA e Licenciamento Grátis, somente para a Linha ClioAuthentique 04/05. Não estão inclusos os valores de' Pintura metálica e opcionais. Fotos para fins

PUblicitários. Alguns itens mostrados e/ou mencionados são opcionais e/ou acessórios e/ou referem-se a versões específicas. Modelos, código valores estão sujeitosa alterações conforme politica de comercialização da Fábrica. ARenault reserva -se ao direito de alterar
as especificações de seus Veículos sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags salvam vidas

I
....

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- GINECOLOGIA -

·tM���� SAUDE Bc INFORMAÇAOdo Câncer, Endometriose
Rua: Guil/lerme Weege, 50 • Sr. 406

Fone: 370-1705
somatn@netuno.com.br- Jnraguá do Sul

Centrais telefônicas Intelbras

�YlS9;�!i�
� §õ-"nu"kvdO/:JU4/Jatúle--

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

Fone: 371-8298
110 - Centro

ANUNCIE

AQUI
371-19'19

�I

. '

. �
, ..

"
.

..

'f

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

Trabalhando com

Qualidade de Vida DISCIPLINA
.1

ALIME'NTA� 1

Saiba eMaSrecer seM
parar de cOMer.

Conhefa O prosraMa'

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 Osteomusculares
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.

Fone/fax: (47) 3708890
da niell acu ry@globo,com

Rua: Olívio Domí,ngos Brugnago, 275· i1lak

---_
.. _--�-��

ANUNCIE
,AQUI

,371-191

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

telefonia e segurança

·'Não tome as

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

São suas.

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

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios. SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Color)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes � sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens :

Te
I

�l

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

o:
Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)Kit Portão Eletrônico + IRterfone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"CORREI0 DO-POVO-�'--
�

CLASSIMáis
menor valor. Tr: 370-6624. 350.00m'.R$ 8.000.00.Tr: 371- dos escoteiros 114, próx. ao
CRECI8844 2357CREC14936.

posto mareolla.

ESTRADA NOVA - vende-se, ao
lado posto de saúde, casa mista,
e/3 quartos.R$ 55.000,00-
negoeiável.Tr: 371-2357 -

CRECI4936

RIO MOLHA - vende-se ou VENDE-SE _ c/120m', alv,
troca-se, 90m2, mista.Tr: 370- nova,1 suíte, 2 qutos, terreno
1113 até 14:00 hrs c/ Fabiane c/ 410m'.Pareela-se.Tr: 9977-

5408 MATRICULA24320VENDE-SE - c/ 400m', 2

salas, 4 qtos, 4 bwe, 2 eoz,

garagem, área de serviço,
energia trifásica, terreno c/
105.000m', 6 lagoas,
cachoeira. Tr: 370-7481 ànoite.

GRAVATA-vende-se ou troca
se por casa em [araçuá, praia,
alv, 3 qtos, garagem,
ehurrasqueira.Tr: 9983-1925

GUARAMIRIM - vende-se, 2
pisos, c/ sala comercial, terreno
c/140m', casa e/70m'. Vlora
eomb.Tr: 374-2023

VENDE-SE - próx, ao centro de
Guaramirim, alv, e/4 qtos, 2
bwe, garagem p/3 earros.R$
60.000,00.Tr: 371-6069
MATRICULA 24320

JARAGUÁ ESQUERDO -

Condomínio Flamboyant,
sobrado c/225m' em terreno
c/ 600m', em eonstrução.R$
120,000.00.Tr:371-2357 -

CRECI4936

VENDE-SE - alv, 123m',
terreno c/ 373.99, naRuaAlwin
Buterdoffer.R$ 40.000.00.Tr:
370-8097 c/Tina. CRECI9839

JOINVILLE - vende-se, alv., toda
murada, garagem p/ 2 earros.R$
25.000.000+ finane.Tr: 276-
3866

VENDE-SE - próx, ao centro,
275m2, c/ suíte, garagem p/3
carros, biblioteca c/ escritório,
anexo sala eomereiaI80m2.R$
115.000,00 negoe.Tr9137-5573
MATRICULA 24320

PROCURA-SE - 2 casa p/
alugar, Vila Nova, Vila Lenzi, VENDE-SE-dealv., c/167m',
começo Jaraguá Esquerdo. Tr: terreno c/560m2, na rua João

9133-7805 Planieheek.Tr: 370-8097 c/
Tina CRECI9839

PROCURA-SE - p/ alugar nas
proximidades do eentro.R$
250.00.Tr: 8802-1180

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
RIO MOLHA - vende-se,
madeira, e/2 qutos, terreno c/

VENDE-SE-alv., 1quto, 1 suite,
sala,eopa,eoz, lav., bwe,
área. Rua: Artur

breithaupt,503.Tr: 273-1620

VILA LENZI - vende-se,
kitinetes. Rua: Arquimedes
Dantas.Aeeita earro.Tr: 371-
1947

VILA LENZI-'- vende-se casa

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

VILA LALAU - vende-se ou

troca-se, sobrado. Troca por
imóvel menor vlor.Tr: 371-
3132

VILA RAU - vende-se,
madeira, c/ 100.00m2.R$
35.000.00.Tr; 371-2357 CRECI
8054

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

CRECI8054

SUPERMASSA
GRAFITADA

., Economia

., Resistência
Rendimento
Impermeabi lidade

!alites Jaraguá LIda = (47) 275-4081 e 275-1961

CORREIO DO POVO 9

APARTAMENTO.S.

A LEIER têm

Vendas: 371.9165

, www.leier.com.br
<reei 1462·J

ALUGA-SE - no Cond. Resid.

Concórdia, nas Águas Termais
de Piratuba. Tr: 372-3192.

ALUGA-SE - kitinete, centro,
Rua Guilherme Weege.R$
265.00.Tr: 8802-1180

vende-se

ITAPEMA - vende-se, meia

praia, a 50m do mar, c/ sacada,
sala, 2 qtos, todo mob,
garagem.R$ 75.000,00.Tr:
9131-3784

PRECISA-SE - pessoas p/
dividir aluguel, Nova Brasília.Tr:
9141-2355 c/ Juliano

casa alv. 202m', &/1
sulle, 5 quartos. 2 bwc,
sala de eslar, copa
cozinha, churasquelra,
área pI festa, garagem,
abrigo, varanda, terreno cl
2.500 m' na rua Berla
Weege, 1454, ao lado da
IIora da Malwe, valor
R$ 260.000,00. Tratar:
Horst376-1400

churrasqueira. Tr: 372-3235.

VENDE-SE - próx. a carinhoso,
e/2 quartos, garagem, moveis
embutidos e demais depend.,
um ótimo apto.R$ 8.000,00.Tr:
371-6069. MATRICULA 24320

VENDE-SE - 104m', novo,

3qutos, 1 suíte, sacada c/
PRECISA.-SE - moça p/ dividir churrasco. Entrada+ finane. Tr:
aluguel, c/ referencia, próximo 9977-5408.
ao eentro.Tr: 371-3571 c/ Rose

PRAIA - procura-se p/ aluga
se, casa ou apartamento de 1/
2 quartos, penados 26/12 à 08/
01/2005, Bal. Cambúriu ou Meia

Aulas de Violão
Fone: (47) 27534 75

(anexo à Fellows)
(47) 99759646

ALOJAMENTO - aluga-se.R$
8.00 por dia c/ café da

manhã.Tr: 370-3561

CENTRO - vende-se, ed.

Jaraguá, 2 qtos, 1 suite mais 1

depend.R$ 88.000.00.Tr: 9119-
76133

CENTRO - vende-se ou troca

se, grande. Troca por imóvel
em Jguá Joinville ou ltaial.Ir:
011-6976-9448

Praia.Tr: 47-371-8153 ou9122-
6233

SCHROEDER - aluga-se apto.
no centro, semi -mob ,c/ 3
suites mais dependo Vlor a

eomb., Tr: 9133-3476

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

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

ALTO DA SERRA - vende-se,
c/ área 92,000.00m'. Vlor a
eomb.Tr: 376-1396 ou 9962-
1809 c/ Marlene

CHÁCARA RESIDENCIAL ECOLOGICO BARULHOOAGU'A.
LlNOA ÁREA DE 40.850m2 DE BEM ESTAR JUNTO A NATUREZA.

Vendo, troco por outra ou casa, apto,. carro ate �O% do valor como parte do

pagamento,em Jaraguá e micro regiao ou litoral, de Joinville até Rorianópolis a ragjüo
_ de Santo Amaro da Imperatriz.

Local de excelente valorização, duas escrituras em uma só área, uma de 20.850m2
com todas benfeitorias conforme imagens abaiKO R$135,OOO,OO ou sem benfeitorias

R$115.000,OO , outra de 20.000m' sem benfeitorias com área pronta para construir

R$ 45.000,00 escrituras com medidas confrontações e acesso averbados, regjstro
imóveis, negativas e impostos em dia. Aceito proposta ii vista em carta fechada
firmando proposta com assinatura autentica em cartório para vender pela melhor
oferta. Mais detalhes acesse site www.sitiobarulhodagua.cJb.net

lOCAlIZAÇAO, .

JarallllA 00 Sul I se, Bairro Rio Molha. Area Rural a 6 Km do Centro da Cidade, com Acesso
Asfaltado.Há 44 Km de Joi.vi". - 51 Km de Blume.au ·178 Km do Curitiba - 182 Km de Floria.Opalis.

Rua: Adolfo Antonio Emmendôerter Km 3 na 3051
Servidão das Palmeiras

Rio Molha - )<lraguá do Sul- se
Telefone: 47 370-8563 I 489958-9672

e-mail. b'nulhod<lgua@ibest.com.br

totalmente aproveitáveis. Tr:
275-3070. Creei 8950.

BARRA DO SUL - vende-se, 2
terrenos c/ casa de frente p/
lagoa. R$ 35.000,00. Tr.: 371- ,

FIGUEIRA _ vende-se, c/2001 c/ Frank.
3.334.00m', defronte Indumak,

BARRAVELHA-vende-se, a servidão c/ 4mt.R$
200m' da praia, c/ escritura. 130.000.00.Tr.371-2357CRECI

Aceita carro no negóeio.Vlor a 8054 ITAJUBA-vende-se, 200m da

comb.tr: 370-4810 ou 8803-
-------

praia, pronto p/ construir, c/
7468 GARIBALDI- vende-se, 60M eseritura.R$10.000.00.Tr: 373-

de frente, 32m lateral, outra 0710
50m, 25m fundos.R$ -------

15.000.00.Tr: 370-3243
CENTRO - vende-se comi,
cond. centro, c/ 3.900m',

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
e/1573m', fazendo frente p/
Rua José T. Ribeiro, em 20m
defronte Indumak. R$
150.000,00. CREC18054. Tr.:
371-5512.

NAVEGANTES - troca-se por

SUPERMERCADO

COM CARNES TEMPERADAS

NOS FINAIS OE SE'MANA.

R: .JosÉ TEODORO RIBEIRO, N° 540 - ILHA DA F'IGUEIRA

Venda de Equipamentos para informática

Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

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

Informática
"U m

omputadores
ompletos

Assistência Técn ica
Especializada

ORA TÉCNICA - (Jaraguá do Sul)
TERNA - R$ 20,00

'

ERNAS - R$ 20,00 +

I115,00 deslocamento I O·utras cidades + .

10,50 o km rodado

c I ; C k em sua v; d a pessoal

Periféricos ! Móveis__
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Suprimentos
Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

Acessórios

Promoção de

Micros Usados
AMD K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280,00

Promoção Monitor
NOVO

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 560,00

I Getulio Vargas, 59� - SI. 2 - Centro - PROX. MILLlUM - FRENTE CÂMARA VEREADORES

�or:natização
I d�'comércio e

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

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

I todos os controles

I administrativos de ges-

�o empresarial.

e profissional"

Oferta
MICRO a partir de:

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

Configurações: AMD 2.2 GHZ - 128 mb I
de memória, Hard Disk 40GB; fax i
modem S6k, cd rom LG S2x, Placal
mãe ASlIs A7V 266-MX, Placa dei

vídeo AGP 32 mb integrada, monitor IS" IIdrive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de

som amplificada, 18Ow, placa de som

e rede integrada

NEGOCIAMOS

QUALQUEROFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Associação dos Comercia_ntes
de Materiais de Construçao de

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

ee
•

ua 1
Casa sem mofo

1 Para evitar problemas de

umidade verifique a tubulação d!

água. Pequenos vazamentos

podem acontecer sem que você

perceba, levando umidade às

paredes.

•

aixore
A Barra Materiais de Construção e Eletrodomésticos, de

propriedade de Oldemar Bonatti, está situada na Rua: Feliciano

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

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

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

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

aos Sábados das 7:30 às 12:00 Hrs.
A Barra Materiais de Construção mantem convênios para

facilitar sua forma de pagamento com:

2 Investigue a cobertura. Pode

haver telhas quebradas que

permitem a entrada de chuva.

Lages de concreto necessitam a

revisão constante.

Banco Do Brasil
Banco Do Bradesco

. Caixa Econômica Federal
Construcard I

Losango
Master Card
Visa
Visa Elétron

3 Caso sua casa seja colada ao

muro ou à casa do vizinho, instai

rufos de chapa metálica para

impedir que a áqua de çhuva se

infiltre. Os rufos devem ser

chumbados na alvenaria.

Fone: 276-2000
1l:MIlZAIfI&
MArlallUl" et"lI'llCIfi,

Fone/Fax
371-4139

. >::�. FIGUEIRA Micar BARRA
-c:> Bona";-

.-

MATERIAIS DE CONSTRUçAo HAVEG
L.�

"'310-4508
MAT. DE CONSTRUÇÃO Ztat4<'e4da .,.,.��

Comércio de Materiais
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Construção Ltda .

310-4991 (47)379-1°60 . 1--216-2000 275-3462 370-7294 312-10 .

Rua 11 de novembro, 3567 R: Exp. Antônio Cárlos Ferreira.t
Rua José Theodoro Ribeiro, 2193 • SI 02 Centro· Massaranduba Rua Fellçlano BortoUni.l1tO- 8. do Rio Corro Rua Angelo Schíochet, 77 - Centro Rua João Franzner, 153 - São Luiz sala 01- Nova Brasília - Jaraguá�

---

liAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I Suporte para IPunho para Digitação

IAPOiO para os Pés Icom MovimentaçãoI Proteção de ITela Nylon I Mouse Pad com Apoio Destacávelle Apoio para Teclado

BERGoNOMIA
P�E�
bergonomia@ig.com.br

47 275-3837

PRODUTOS ERGONÔMICOS

Prêmio Marca Brasil 2004

::���;����:;�hn�����1ade 1 bergo@netuno.com.br
47 275-3837

CORREIO DO POVO 11

suporteipara
texto

8.500.00m'.R$ 35.000.00.Tr:
371-2357 CRECI8054

31010u91351602
LOJA - vende-se, Rua
Reinoldo Rau.Tr: 9919-5545 VENOE-SE - sorveteria e

lanchonete na Praia do Ervino.
LOJA- vende-se, de roupa, cf Ótima loe.Tr.: 9101 -0467 cf
estoque e móveis.R: Pref. José Cristlane
Bauer/Vila Rau.Tr: 371-7222 -------r--
cf Elizete. VENOE-SE - mercado cf

estoque. Tr: 370-9311.
MERCADO - vende-se, cf
ótimo estoque, em pleno fune., VENDE-SE -loja, no centro, cf
boa loe.Tr: 370-9311 elientela.TR: 275-1539.

GARIBALDI - vende-se, cf
20.000m', a 10 km da Malwee.
Aceita troca por earro.Tr: 37,1-
6702 ou 9973-9253

ALUGA-SE - centro de
usinagem , cf fresa, plaina e

tornos, cf galpão.Tr: 9973-
96800u 372-1969 ou 372-0064
cf Adriana ou Guida.

VENDE-SE - próximo ao

pama, ótimo 400m', cf rua
calçada e escritura. R$
35.000,00.Tr: 9137-5573.
MATRICULA 24320

�saem guaramirim, próx. A
�a.Tr: 371 -0140 de sego a

:e$Alcides ou 370-3561 Cida

rl�ARRAS - OPORTUNIDADE

_ílerrenos de 400m' cada,
�aoCandeias. R$ 6.000.00
iOOaTr.: 372-1395.

MAFRA - vende-se, sitio, cf
30.000m', todo cercado, 3

lagoas, casa alv, 100m'.R$
65.000.00.Tr: 47-642-2448 ou

9906-3209

CENTRO - vende-se ou troca

se, sala comercial. Troca por
imóvel próx. a eidade.Tr: 011-
6976-9448

VENDE-SE - morro do Boa

Vista, cf 804m', cf casa,
murado.Troea por outro
terreno ou mini sitio.Tr: 9975-
9415 após 15hrs

CORUPÁ - vende-se ou troca

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

ESTOQUE - vende-se, de

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

PRÉDIO - vende-se, 2 pisos,
cf sala comercial, 2 aptos.R$
80.000.00.Tr: 370-6929 ou

9125-1242 com Maieon

SALÃO CABELEREIRO -

vende-se, e eliniea. Vlor a

eomb.Tr: 371-9399

RIO CERRO 11- vende-se, cf ±
4.800m', cf chalé estilo alpino,
riacho, 5.000 pés de palmeiras
real. Aceita-se troca por
automóvel ou imóvel. Tr: 372-

3235 cf Ramos.

PIZZARIA - vende-se, no

centro de Jaraguá.Tr: 9993-
5433

�m MOLHA - vende-se, cf
%94BOm', escriturado. R$
li�.OOO,OO. Tr: 9112-5501.
Iroprietário).

VENDE-SE - terrenos tot.

Geranium, pronto pf
construir, 420m'.Aeeita
carro. R$ 9.000.00.Tr: 372-
1274 cf Valmor

I�MOLHA - vende-se, próx
agruta, cf 374m' construção
.R� 9.000.00 ou 35x de

I�OO.Aceita proposta.Tr: 371-
rol
le-----

��HROEDER - vende-se, cf
111m', situado na Rua 135
irederico Trapp. R$12.000,OO.
11:370-6847.

SCHROEDER - vende-se, cf
200.000m', 5lagoas, campo de

futebol, quiosque, em ótimo

es!.R$180.000,00 negoe.TR:
371-9053

FLORICULTURA - vende-se

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

VILA LENZI - vende-se, cf
525.00m'.R$ 65.000.00.Tr:
371 -2357 CRECI8054

GALPÃO - aluga-se, cf 150m',
na Rua: Felieia Bortolini, 210.
R$ 550.00. Tr: 370-8097

SORVETERIA - vende-se
eomp, ou troca-se por mal. de
eonstr. R$15.000,00. Tr.: 370-

VILA LENZI - vende-se, c/
1.940.00m'.R$140.000.00

-Wri

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�..
.

a Bruno "-"". � Rua João Planincheck. 293 - Sala 15
Nova Brasília - ara u

á do Sul - se

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

!�HROEDER - vende-se, c/
�1�m', 150m após. R$
10.000.00. Aceita earro.Tr:

[Q12·3664 SALAS COMERCIAIS?
ALEIERtêul

LANCHONETE - vende-se ou

troca-se por restaurante, no
eentro.Tr: 276-2214

!�HROEDER - vende-se, cf
li�m', 150m após
v;fei1ura.R$13.000.00. Aceita
�romaiorvlor.Tr: 9962-3664

!�HROEDER - vende-se, c/

Vendas:371.916S

. www.leier.com.br
creci 1462-)

LANCHONETE - vende-se, em
fronte a câmara de vereadores
Jguá.Tr: 9131-7627 Rua: Exp. Gumemndo da Silva, 616 • Centro· lara"uá do Sul - se

Saia 00 aluguel aoquira
sua CASA própria...

35.000,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00

.

200.000,00

R$
R$
R$ 789,54 mensais

R$ 1.053,08 mensais

R$ 1.263,70.mensais
R$ 1.579,62 mensais

R$ 2.106,16 mensais

368,58 mensais

526,54 mensais

EXTRA

RODOBENS
CONSÓRCIO' '

�..-
..

--�

371.-81591��... 3
Repres.: Silver Serviços Ltda 6.233
Rua João Januário Ayroso,80 sala 03

Ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores

L..

ACESSE E CONFIRA

www.plusservice.com.br

VENDE-SE - área eomereial,e/
270m', construído terreno c/
476m', na Rua: João
Planieheek, 176, próx. Weg I.R$
160.000.00 negoe. Tr: 370-8097
CRECI9839

INTERNET

El'lcontre !tOS canaisfde nesso site OS melhores negóCios de Jaraguá do Sul e Região
> Autom6veis"(cor8pra, \'endl, Ace\sórios e Consórcios)

(I Il • .. $ ..
> Casa e Decora$jO
C'·

�""
> omerclo (Todos ovam,) (I , , •
> Construção e Refor@)a (eintuti �eriajjlde Instrução e Reforma)
> Esporte, Turismo e

> Moda e Beleza (Salões d
> Restaurantes
> Serviços Gerais ( Eletricista, C
Despachantes, Corretores de Seguros.

e muitos outros

LEIER
IMOBILIÁRIA

www.leier.com.br
Aqui você compra

os melhores
imóveis de

[Jaraguá do Sul e Região,
GreciJ4fR,,!

"

Entre em contato conosco e anuncie

I ..

sua empresa em nosso site

�275..I070
plus@plusservice.com.br

��,,!,,_�._�I��!'!'!�_��Í!f!�l_��� Ce'!�_"_«!_'!!_�'!teaf!_�JI!_«!_!!� 213-0888
,.

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

Nosso Grupo
-

- Para grupo de pessoas que buscam
maior economia e serviços per
sonatizados
- Plano para no mínimo 2 pessoas e no

máximo 5 pessoas.

Vantagens-' Participe do
nosso grupo
e pague só

R$l,OO na compra
deste aparelho
L _.

- Cusro reduzido para conversação
entre o grupo
- *Mais de 250minutos todomês
- Pague apenas R$ 112,50 mensais
para 2 números, mais R$10,OO para
cada acesso.

Promoção válida por tempo indeterminado*05250 minutos são válidos para ligar um telefone da sua área de registro

FALE COM UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDAS

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

CLASSIMais

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

Computadores
I

completos
Promoção

��Periféricos ._.

.� Ji�·
L;;;t;'

•

Gravador de CD
.

e Leitor de DVD

Micros a partir de 1.700,00
Configuração AMD Sempron

2200

256mb/hd40gb/Cd-Rom/Placa
mãe �CS I<M400-M2 S/V/R/E

Monitor 15'1 Drive
L44/Gabinete 1 Teclado 1

Mouse/CX. Som/ Fax Modem/
Estabilizador

Maquinas
Digitais

Estamos também com curso de
informática básica e avançada.

Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última I!eração.

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.

Rua Irineu Vilela Veiga, 128 .. Centro .. Guaramirim
.

ri·· W

I

I
I

II ADMITE-SE - funcionários pi
empresa, em

Massaranduba.TR: 379-1342
cl Gilberto

PRECISA-SE - pessoas pi
trabalhar como torneiro,
soldador e na área de
chaparia, em Metalúrgica.Tr:
376-2224

PRECISA-SE - de 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 pernoitarTr: 9993-
5433

PRECISA-SE de
estampador cl prática, pi 1'.
turno, Ilha da Figueira.Tr:
9975-4484 cl Paulo

PRECtSA-SE de
manicure. Tr: 370-4972

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

Precisa-se corretor de
imóveis. Necessário veiculo
próprio. Desejável
conhecimento em informática.
Tratar 9962-8154.

pessoas idosas ou doentes.Tr:
9153-8224 cl Ana. OFEREÇO - ME - pi trabalhar

na área de informática, cl
OFEREÇO - ME - pi trabalhar experiência e referência.Tr:
como jardineiro, zelador ou 9914-2014
caseiro.TR: 9111-6855.

-------

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

PRECISA-SE - de montador de PROCURA-SE - estágio área
móveis cl prática.Tr: 376-0679 OFEREÇO-ME _ pi trabalhar de arq. e urbanismo, cursando

como doméstica.Tr: 370-0097 9afase.Tr: 371-1847 ou 8802-
8963

PRECISA-SE - de vendedores
cl ou sem experiência pi
vender chocolate.Tr: 9159-
6386

PRECISA-SE - represo
Comercial pi Jaraguá do Sul e

região, no ramo de publicidade,
ótima Comissão. E-mail: fixxa
magnetos@yahoo.com.br

OFEREÇO - ME - pi trabalhar OFEREÇO _ ME _ estudante de
como segurança, cl

enfermagem, pi cuidar deexperiência.Tr: 376-0085
pessoas idosas.Tr: 371-7372
cl Victor

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como pedreiro.Tr: 275-1962 ou

9127-6491

PRECISA-SE - de moça que
tenha, fluência pi falar em

público, de 20 à 35 anos, cl
disponibilidade de horário, boa
aparência e 2' grâu
completo.Tr: 276-3837

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

PRECISA-SE - rapazes pi
auxiliar de produção, sem

experiência para o ramo

metalúrgico.Tr: 376-2224

FiIIIIIII.....

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como secretária,
recepcionista.Tr: 370-8312 ou

OFEREÇIl- ME - pi trabalhar 9133-780.5
como diarista nas terças -

------

feiras.Tr: 371-5311 ou 275-2662
cl Vilma

OFEREÇO - ME - pi trabalhar
como telefonista,
recepcionista, balconista ou

secretária. Tr: 9124-4184 cl
Daniele

OFEREÇO - ME - pi trabalhar
como bibliotecária, cl especo
em tecnologia da informação, pi
trabalhar em escola, arquivo,
museu ou faculdade.Tr: 372-
0253 ou 9996-6434

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

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

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

PRECISA-SE - de empreiteiro
pi corte de pinus. Tr: 47-374-
1196 cl Dartagnan

OFEREÇO - ME - pi cuidar de

OFEREÇO-ME _ PI cuidar de crianças.Tr: 373-0489

Vendedor externo com experiência CO�H2,�,?VO
SELEÇAo
Dia: 5/10/04 - 3a feira

Horário: a partir das 14 hs

Local: ACIJS

A EMPRESA EXIGE:
• iniciativa própria
• facilidade na comunicação
• não há necessidade de possuir veículo

Pós-Graduação Lato Sensu
}

Duração10 AlISeS
01 encontro semanal

Mensa.lida.de 1t$12
(incluído mateo

Informações:
0800.708.88.88

Local dos cursos e matriculas:

Instituto Educacional Jangada
Av. Preso Epitáoio Pessoa,676 - Centro

senac

275-8400

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

Cobrando Clíentes Inadimplentes

Etiqueta Profissional e Social

Neurolingüistica em Vendas

Oratória

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

13:30 às 18:30

6" fi Sábados

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

12 04,06, 08 e 09/10/04 2", 4", 6" e Sáb19:30 às \22:30 e

8:30 às 11 :30

8:00 às 13:0015 02,09 e 16/10 Sábados

04/10104 a 11/03/05Qualificação Básica em Contabilidade 140

19:00 às 22:00

19:00 às 22:00
s

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

Complementação em Técnico
em Enfermagem

Técnico em Alimentos
Teste de Seleção R$10,OO

14:30 às 17:30

13:30 às 17:30 Sábados

CH
1.800

Horário
8:00 às 11 :00

Início
04/10/04

Término
2007

Dias
2� a 6a

550 2° sem. 19:00 às 22:00 2a a 6a

1500 2006
.

19:00 às 22:00 : 2a a 6a

I,NFORMAPÕES" Avenida-�o.s Im,igrantes, 31 O Vil� Rau
: �... _" E-mail: Jaraguadosul@s,ç_s�nac_br

v··"··�__ ·. �',•....•._'.'_' •. , .... _.�, .. ,�"'.,�•.��,_,.�_'._,.., .. ,_,_.,.___""",...,.."..,.�

AUTO AlUDA
TERAPIA DO CORPO E DAMEIITfi
ASTRÓLOGO TARÓLOGO FONOSrNE$JCO PARAlSI

: ç":":"'
.•

II Se você é uma pessoa triste, sofre de depressão, tem problemas familiares, amorosos, medo fobia, insônia, timidez. Falta alegria de viver, quanto mais lulamenos
i I tem sucesso, vive sempre sozinho (a) tens perdas�nanceiras e tensproblemas de ordem espirjtual consulte com ele: Homar Moraes, através dotam kabala e da
i : fonosinesja o código da sua voz, ele vai descobrir as razões e os motivos destes acontecimentos, Mapa astral, certa numerologia, terapia tántrlca cura plánlca pela
i ! imposição das mãos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirituais para todas as finalidades e consulta pessoal com o taro kabala. Regressão,
II reprogramaçãomental e chaveamento e chapem paraeliminara magoa.
r �

i 'Em Jaraguá do Sul- Rua Ângelo Rubini, 627 : Barra 'do.Rio Cerro:-Fqnt:'(47Y
.

Em Joinville· Fone: !�143F026/9119·9260· www.homar.c

5O ACOMPANHANTES

../ GESTÃO ESCOLAR
../ PSICOPEDAGOGIA

NATAliA
• 9111·0491·

Nico

TR. 91 2:2 2149

Ef;ttI2J�
·

(\ Saber �QI' SMY (Í sulxlt mechet 1\
T;:',,? s;! .>�

_ 1.çJ, ccm � ClIbeça dog homens, t,N. •

e !gJ:O nóg SQblllrioS fazer muito bem!!!

! endereço, atendimento e entrega com total privacidade !
: sa'@sexsf!�1!i�.�í!8E!!:_���.:�!.::.���!!!.op}ara9ua.�:P_!_j

I LINDASMULHER.
l[�
i :t:: ::::"4WPXtPtU:JI
�-----..

�---------�-, 1�IIi�t,.,Jt]jimllltIli';ij,1
CR I ST IBN I 4e(J,mp4Ht�4nte4

I Estornos Convidando Iodos os clienles e

amigos poro conhecer a caso cl
lindos e belas acompanhantes

24 hs 00 seu dispor.

Estamos recrutando moços acima de 18 anos.

!
!

275-0052/273-1174,
20 anos, olhos claros, total

\ segurança e sigílo absoluto.
TR: 9134-7749

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




