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Audi A6 surpreende com o

beleza e show de tecnologia
. !

TRADiÇÃO
A Schützenfest começa hoje
com busca dos reis, rainhas,
cavalheiros e princesas do tiro
de 2003 e sangria do primeiro
barril de chope. A pedido do

público, este ano não haverá

apresentação de bandas
internacionais, que terá como

� atração principal shows com

grupos musicais do Sul do.
país. A. primeira banda a se

apresentar será a "Estrela de
Ouro", às 22 horas, no
Pavilhão A do Parque
Municipal de Eventos'.
Ingressos custam R$ 2,00 e R$
5,00, dependendo do dia.
A Festa dos Atiradores
começa às 21 horas ..

Festa procura
resgatar as tradições
da cultura germânica
em competições de
tiro, gastronomia e

shows

Começa hoje a

16a Schützenfest

Vestindo o corpo e

� alma das pessoas

Cassuli Adyogados Associados SIC

I OAB! se 397/99

(47) 371-7511
�eito T,r.�alhista Empresarial www.marlsolsa.com.br

N° 4.987 1 RS 1,25

RENOVAÇÃO
Dieter Janssen é O vereador mais votado
da história de Jaráguá do Sul- 3.272 votos

• PAGINA 3

DESEMPREGO

Empresa de Jaraguá do Sul
demite cerca de 55 funcionários

• PAGINA4

COMPETiÇÃO

Schroeder recebe 9a etapa do
Estadual de Motovelocidade

• PAGINA 7

C()mpra
2,8420 ..

•
•

Comercial 2,8400
Paralelo 2,9800 3,0800
Turismo 2,8000 2,9600

. • Cotação Euro

�.
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Ações e reações
Passadas as eleições mu

ri icipais, é possível fazer
u! 'na análise mais realista do

re.flexo da administração
púlblica e das articulações
pol Iticas (conchavos) no

resultado das urnas, sem

correr o risco de estar

tentando tumultuar o

p'rocesso ou prejudicar
carid ida tos da situação.
Também existe mais espaço

para discutir a influência do

poder econômico nas cam

panhas eleitorais e destas
na opção do voto pelo
eleitor. Em pelo menos um

ponto há consenso: todos são

fatores que influenciam,
mas não são decisivos.

Eleições municipais têm

vida própria e suas

especificidades, tendo

apelo mais pessoal.
Além do mais, com o fim

do período eleitoral, a

i'mprensa pode voltar à

normalidade, já que a lei

eleitoral engessa os meios

FRASES

de comunicação, quase

impedindo-os de divulgar
matérias "negativas" sobre
os governos, principalmente
se são candidatos à reelei

ção Ou se apóiam outros -

como sempre acontece. Em

J araguá do Sul, a censura

velada ditou as regras.

Repórteres, em especial os
de política, pisaram em ovos

administração municipal e

que o crescimento do PT é

um claro recado àqueles
que se sentem donos do

poder. Apesar do slogan, á

administração compartilha
da, aos poucos, foi se

afastando da população e se

encastelando em função
dos desgastes, definindo um

caminho que tomou jeito de

... O insucesso da "Gestão compartilhada"
é fruto da árvore enxertada pelas
imposições e vaidades

e fizeram muito malabarismo

para informar o'publico sobre
o que estava acontecendo
nos bastidores. Nem mesmo

as baixarias que, domi
naram as cenas, puderam
sequer ser repudiadas.

Não restam dúvidas que
os mais de 70% dos votos

dados aos dois candidatos
de oposição ao governo
lrineu Pasold refletem a

reprovação da população à

que acabou antes do tempo.
Envolvida em sérias de
núncias de irregularidades,
trouxe prejuízos irreparáveis
à candidatura oficial.

O insucesso da "Gestão

compartilhada" é fruto da
árvore enxertada pelas
imposições e vaidades.
Desde o plantio, apresentou
anomalias. Bertoldi, in

dicado vice -prefe
í

to na

chapa de Pasold, era um
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crítico renitente da

administração, mas sub
meteu-se aos caprichos de

grupos. Estes mesmos que
tentaram empurrar goela
abaixo candidaturas. De
fenestrado do poder, Ber
toldi saiu como vítima de
uma disputa política rasteira
e covarde. Aproveitou para
aliar esse sentimento ao

carisma pessoal.
Por outro lado, a

população demonstrou que

quer sepultar de vez alguns
caciques políticos, embora
tenha sido complacente
com outros, cuja data de
validade já está vencida.
Todavia, não há so

bressaltos. Os avanços são

aos poucos, mas contínuo,
como se percebe desde a

retomada da democracia
no país. Aos principais
atores do teatro político
ficam as lições, que

aprendam interpretar os

desejos do povo.

110 PT obteve um aproveitamento baixíssimo, e entre todos os partidos qrandes foi o que teve
o menor aproveitamento':

.José Carlos Aleluia, líder do PFL na Câmara dos Deputado, tirando suas conclusões das eleições de domingo. Segundo ele o PFL lançou
1.759 candidatos a prefeito e elegeu 790, já o PT lançou 1.947 e elegeu 400.

Mundo I Pessoas & Fatos I
� HAITI

Grupos bloqueiam favela

após prisão de suspeitos
�impatizantes do deposto presidente Jean

�ertrand Aristide armaram-se com machetes,
armas de fogo, pedras e garrafas e cercaram

uma favela no centro de Porto Príncipe ontem,
ameaçando decepar estrangeiros depois de
Inantenedores de paz da ONU e policiais
haitianos terem detido dezenas de suspeitos.
E>ois helicópteros sobrevoavam o local em
meio a um tiroteio iniciado depois que
veículos militares blindados invadiram a favela
de Bel Air para reprimir a ação de supostos
simpatizantes de Aristide que decapitaram
policiais, imitando atos de violência
recentemente cometidos no Iraque. (AE)

... SUÉCIA

Controle celular de

protefnas ganha Nobel
Os israelenses Aaron Ciechanover e Avraham
Hershko, e o norte-americano Irwin Rose, são
os ganhadores do Prêmio Nobel de Química.
Eles decifraram um dos mecanismos-chave
com os quais as células destróem as proteínas
descartáveis e, assim, evitam doenças como

câncer cervical e fibrose cística. Os estudos
sobre degradação regulada de proteínas
serviram de base para o desenvolvimento de

importantes tratamentos. Ciechanover, de 57

anos, Hershko, de 67 - os primeiros israelenses a

:ganhar um Nobel na área científica - e Rose, de
78 trabalharam no tema durante os anos 80. (AE)

... AFEGANISTÃO

Vice de Karzai escapa
de atentado a bomba
Supostos rebeldes detonaram, ontem, uma
bomba no momento em que passava um

comboio que transportava o companheiro de

chapa do presidente Hamid Karzai e outros

dignitários pelo Nordeste do Afeganistão,
deixando um morto e cinco feridos.
Ahmed Zia Massood, companheiro de chapa
de Karzai nas históricas eleições presidenciais
de sábado, escapou ileso. Entretanto, o político
Said Ikramuddin Masumi, ex-governador de
Badakhshan, onde ocorreu o atentado, ficou
ferido. Masumi renunciou recentemente ao

cargo de governador para trabalhar na

coordenação da campanha de Karzai. (AE)

... CHILE
'

fechado a acordo para
mudarConstituição
o governo e a oposição do Chile chegaram
ontem a um acordo para eliminar da

Constituição atual, que foi promulgada pela
ditadura do general Augusto Pinochet, normas
consideradas restritivas à democracia. O acordo
foi fechado no Senado por representantes do
governo, dos partidos oficialistas e opositores.
Segundo o acordo, seria devolvido ao

presidente da República o poder de remover

de seus cargos os máximos chefes militares.
Outra mudança importante seria a eliminação
de vagas senatoriais que são designadas sem

a necessidade de se passar por eleições. (AE)

... EUA

Bush volta a defender
Guerra contra o Iraque
Antecipando-se ao relatório da equipe que
busca armas de destruição em massa no Iraque,
o presidente dos Estados Unidos, George W.

Bush, defendeu a guerra contra Saddam

Hussein, num discurso em Wilkes-Barre, na
Pensilvânia, que vinha sendo anunciado pela
Casa Branca desde a véspera como "um

importante pronunciamento': Pressionado
pelas críticas de seu rival democrata, John
Kerry, nas eleições do dia 2, Bush afirmou que
"no mundo surgido depois dos atentados de
11 de setembro não podíamos permitir o risco
que o regime de Saddam representava': (AE)

... IRAQUE

Carro-bomba deixa
16mortos e 30 feridos
Um carro-bomba matou ontem 16 membros
da Guarda Nacional e feriu 30, num posto de

I
controle em Anah, Noroeste do Iraque. O local

primeiro foi. atacado a tiros e, depois, um
suicida lançou o veículo contra o posto.Tropas
dos Estados Unidos e do Iraque bloquearam
as estradas entre Bagdá e Youssifiyah, no Sul,
onde a guerrilha tem forte presença.
O governo e a milícia do clérigo xiita Muqtada
al-Sadr não chegaram a acordo para pôr fim
ao levante em Cidade Sadr - uma imensa favela
de Bagdá onde vivem dois milhões de pessoas
e é palco diários de confrontos entre tropas
dos Estados Unidos e os bombardeios. (AE)
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Gestão de pessoas no

varejO
Fernando Lucena*

A rotatividade de pessoal no varejo é uma realidade e
cr

sabemos que não é razoável esperar que possamos manter todos el

os funcionários por anos e anos em nossas loja!. ar

Na verdade, por vezes a rotatividade de pessoal abre
oportunidades de oxigenação da equipe, ou seja, conhecer BI

novos talentos e agregar maiores e melhores resultados à UI

es
�mpresa.

A taxa de rotatividade aumenta à medida que as grandes re

,redes de lojas e grandes empresas em geral atraem OI
aI

funcionários commelhor remuneração e com uma política de cc

incentivos. Competir está ficando cada vezmais difícil para os

"pequenos".
Ao assumir suas responsabilidades como recrutador, você

passará a perceber de forma diferente a rotatividade da equipe.
Ela não mais o deixará em pânico, nem sobrecarregará você ou

a sua equipe. Lembre-se que quando a sua máquina de
recrutamento estiver funcionando, a rotatividade da equipe
pode ser uma oportunidade, e não uma desvantagem.

Isso é claro, se você tem um sistema que garanta treinare
capacitar novos funcionários de forma satisfatória. Em certa �
empresas a perda de um funcionário significá a evasão de l

informações e procedimentos apenas conhecidos por ele, Ou
seja, trabalhar com pessoas e/ou realizar resultados positivos ti
através delas, não pode significar depender delas.

Ainda assim, a retenção dos funcionários é uma questáo
importante. A ênfase dada à preparação para o preenchimento
de vagas não deve ser interpretada como falta de consideraçáo Ci

pelos funcionários atuais, ou que eles não sejam valiosos para a Cl

empresa.
tal

Qual é o custo potencial da falta de fidelidade do cliente! )0:
Cada vez mais, o cliente tem a possibilidade de encontrar o un

mesmo produto que você vende em outro lugar. Ele pode Ba

comprar pelo mesmo preço, ou até pormenos. Na realidade, a co

única coisa que"você pode ter "em estoque", que faz os seUl idt

clientes retornarem sempre à sua loja, é um excelente véndedol do

de quem eles gostem e em quem eles confiem.
Criar um ambiente que favoreça o sucesso e recompense OI

funcionários por suas contribuições sempre foi a melhor coisa a COI

fazer. Hoje em dia, é fundamental ser um empregador (P'

competitivo - não apenas um lojista competitivo.
É importante frisar que hoje uma das grandes causas de, I

e5 Ba
insatisfação dos funcionários é não se sentirem ou serem capaz

de realizar tarefas a contento para si e/ou para suas empresas. reI

Ouseja, se não existe treinamento, existe desmotivação.Se es!

existe desmotivação, grande chance de você perder o pa

funcionário e provocar o aumento da rotatividade de sua pn

empresa. h
Enfim, onde há pelomenos um dos seguintes fatores: {ai �

.

no recrutamento e seleção, falta de treinamento, desmotivaçao
A •

d J: I'
. ; omcertez�Jou ausencia e esrorço em reter ta entos, eXistira c

queda em vendas e prejuíco.

tra

E
C

RI

l-a estes
Portanto que tal pensar com carinho com re açao
assuntos?

Ju
Es
E[
Es
AI
Re
Ci

*presidente do Grupo Friedman do Brasil, fala sobreo��:
"Gestão de pessoas no varejo - Como buscar e reter. Dnal
profissionais'no dia 19 de outubro,durante o Fórum NaClD

do Empresário Lojista, em Joinville

OI
p(
OI

e�
su

(O
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...Horizonte
Nas mesas de apostas, as fichas estão
sendo colocadas numa mudança
significativa nas relações entre o governo.
municipal e os diferentes setores da
sociedade, a partir de janeiro de 2005.
Todos concordam que o estilo conciliador
do prefeito eleito Moacir Bertoldi (PL)
definirá o perfil da futura administração,
evitando as situações de confronto como
acontecem hoje, principalmente com o

Sindicato dos Servidores.
Aliás, um dos dirigentes sindical até
suspira com a possibilidade de uma

relação civilizada.

...Apostas
Nem bem acabou o processo eleitoral
deste ano já tem gente especulando
sobre as eleições de 2006. Nas rodas

políticas, é dada como certa a candidatura
a deputado estadual do vereador eleito
Dieter Janssen (PP). A votação expressiva
-: fez nada menos do que 3.272 votos -

o cacifou à disputa. Pela mesma análise,
o vereador Carione Pavanello - com

2.025 votos - tem tudo para ser o

candidato do PFL, desbancando a colega
Maristela Menel, que concorreu em

2002, conquistando 14.627 votos no

total.

Lula diz que Brasil tem tudo
"P '" d "

ara.ser um aIS gran e

Retificação�
t' ria do PL de Jaraguá do Sul,

A secre a
.

fBussarello, ln ormou que,

Jane�e. ao que foi publicado ontem

cont: ��paço, o partido foi criado no

nest. , '0 em 1997 e não há dois anos

munlClPI
'

mo informado.co
po: a informação foi repassada

Em tem .

d d
Por um ex-candidato a ver.ea or o

6
. PartidO Liberal, que disputou as

pr pno d
'

f'
. ões deste ano, To avia, rca a

elelÇO _ I
.

correção da informaçao aos ettores e

x-candidato a vereador, que

dao
e

nhecia a data de fundação da
esco .

legenda.
�------------------------�-----------------------------------------------------�--------��"

BRASÍLIA - Em um rápido
discurso ontem na embaixada da

Espanha, opresidenteLuiz Inácio Lula
da Silva mostrou-se confiante no

cresdmento doBrasil. Ao inaugurar

exposição com os trabalhos de

artesanato dos nove Estados do

Nordeste, o presidente disse que o

Brasil "tem tudo para deixar de ser

umPaís em vias de desen-volvimento
e serum paísdefiniti-vamentegrande,
respeitado e desenvolvido", Na

avaliação de Lula"é preciso apenas

consertar o que falta ser consertado

para que as coisas entrem no eixo",

Napresença de oitoministros e cinco

governadores, opresidente Lula disse
aindaGjue é preciso recuperaro tempo
perdido.Mas observou: "Penso que
nós estamos em um processo de
rendizado.Ou seja, nós não temos

que achar que podemos fazer em

pouco tempo aquilo que durante anos
não foi feito", disse o presidente.
"Muitas vezes, nósmostramos apenas
aquiloque não temos como consertar,
e aquilo que sabemos fazer demelhor
qualidade, nem sempre a gente tem

políticas públicas oficiais para
mostrar", completou. Em seu

discurso, Lula defendeu. que
exposições como a promovida pela
embaixada da Espanha no Brasil
como artesanato doNordeste sejam
feitas em outros lugares do mundo.
Lembrou ainda que o povo brasileiro
é muito criativo e que grandes
multinacionais já perceberam isso.

"Já ouvi de executivos da Ford, da
Mercedes Benz e de três outras

grandesmultinacionais que fizeram
pesquisa de trabalho e detectaram

que os brasileiros são os mais

criativos", destacou Lula,

Senado e Câmara de Deputados
voo tentam definir roteiro para CPI
itão

nto BRASÍLIA - O presidente da
ção Câmara, deputado João Paulo
ras Cunha, esteve no Senado ontem à

tarde com o presidente da Casa,
1te! José Samey, para conversar sobre
ato um roteiro final para a CPI do
ode Banestado. Com isso, de acordo
le,a comJoãQ.�aulo, ficou cancelada a

ieUi idéia de as Mesas das duas Casas
dor, do Legislativo .se reunirem para

tratar do assunto.
em - Ficou acertado que eu devo
.saa convocar o deputado José Mentor
dor (PT-SP) para uma reunião hoje e o

presidente José Sarney deve
s de I nvocar o senadorAntero Paes de
azeí Barros (PSDB-MT) para uma

re
._

:sai, uruao semelhante. E com isso nós
" Se esperamos definir um roteiro final
!IO para essa CPI. Conforme o
sua preSidente d C'
_

a amara, se essa

lhas

lçáo
:eza,

reunião produzir um caminho

satisfatório, dispensará a reunião

anteriormente prevista entre asMesas
doSenado e daCâmara. Ele explicou
por que foram decididas essas

conversas separadas com o presiden
te e o relator da CPI do Banestado.

- Como a CPI precisa retomar
a normalidade para ter um fim, e
osmaiores responsáveis por ela são
o presidente e o relator, nada
melhor do que conversar com eles.
Então nós achamos melhor
conversar individualmente com

cada um deles.

João Paulo também lembrou

que a CPI tem um prazo para
encerrar os trabalhos e que dentro
desse prazo serão tomadas

providências para que suas

atividades sejam encerradas.

Estado de Santa Catarina/Poder Judiciário
Comarca de Jaraguá do Sul/ 2a Vara Cível

:stei

QuitériaTamaniniVieira Péres
Juiza de Direito

... No outro lado
Especula-se que o deputado Dionei
da Silva (PT) deverá concorrer à

reeleição, descartando a possibilidade
de disputar uma vaga na Câmara
Federal. A derrota de Carlito Merss em
Joinville inviabilizou um vôo mais alto.

Aposta-se que o vereador Marcos

Scarpato (PT), que não se reelegeu,
deve ser candidato a deputado
federal. Nas eleições parlamentares
de 2002, Scarpato surpreendeu o

partido e assustou os adversários
fazendo 26.544 votos, destes, 18.854
somente em Jaraguá do Sul.

...Oentes
O presidente Lula lança amanhã, em
Londrina, no Paraná, a rede nacional
de centro odontológicos, que tem

orçamento previsto de R$ 1,3 bilhão,

Programa Brasil Sorridente inicia com

64 postos, pretendendo chegar a 400
em dois anos, A meta é oferecer
tratamento - que vá além da simples
obturação ou extração - a 30 milhões
de brasileiros que nunca foram a um

dentista.
Os cerca de oito milhões de banguelas,
totais ou parciais, receberão próteses
e dentaduras gratuitas.

VOTAÇÃO

Vereadores fazem 42,5% mais
votos que na eleição de 2000

FABIANE RIBAS

... Além da redução
de 19 para 1 T cadeiras,
Câmara apresentou
renovação de 60%

JARAGUÁ 00 SUL - Apesar de
18 dos 19 vereadores terem

buscado a reeleição este ano -

Valdir Bordin (PFL) concorreu a

vice-prefeito - apenas cinco

parlamentares garantiram mais

quatro anos de mandato. Com
novos nomes eleitos, a Câmara de
Vereadores será renovada em 60%,
Carione Pavanello (PFL), Rudolfo
Guesser (PP), Eugênio Garcia

(PSDB) e Pedro Garcia (PMDB)
garantiram a eleição com 42,5% a

mais de votos, em média,
comparando com as eleições de
2000. A exceção éMaristelaMenel
(PFL), que apresentou queda de

21,6%. Em 2000, obteve 1.787
votos e, este ano, 1.401.

Os outros 13 vereadores que
tentaram a reeleição também
apresentaram aumento no

número de votos, como Lorita
Karsten (PMDB), por exemplo,
que nas eleições anteriores

computou 1.103 votos e este ano

conseguiu 1.381, 25% a mais.

Jean Carla Leutprecht (PTB)
conseguiu 45,3% mais votos, de
786 para 1.142, mas também não

garantiu permanência na casa

parlamentar. A exceção é José

-',

ARQUIVO/ALEXANDRE BaGO:

"

.. '";

Dieter Janssen (PP) foi o vereador eleito mais votado este ano, com 3.272 votos

Pendíuk dos Santos, o Zé Padre

(PT), que em vez de aumentar o
número de eleitores, obteve uma
queda de 56,5%, perdendo 802
votos. O vereador reeleito 'que
mais conquistou voto foi Guesser,
que em 2000 fez 1.183 e este ano

conseguiu 1.858 - 57% a mais.

Dos candidatos eleitos,

Dieter Janssen (PP) foi o mais

votado, com 3.272 votos, maior

VOtação da história domunicípio.
Diferente da eleição de 2000,
desta vez Maristela não ocupou
o primeiro lugar na lista, mas o

último, sendo a vereadora menos
votada a assegurar vaga no

Legislativo.

'C

A eleição para os candidatos à
vereador foimais acirrada este ano
devido ao corte no número de
vagas deliberada pelo (SE
(Tribunal Superior Eleitoral)"
passarido de 19 para 11
parlamentares. Desta forma, oito já
estavam automaticamente fora da
Câmara.

Câmara de Jaraguá do Sul terá apenas uma mulher em 2005·
JARAGUÁ DO SUL - As

eleições municipais deste ano

apresentaram aumento no

número de candidatas que
concorreram a vagas no poder
Legislativo. Dos 346.712 que

disputaram ao pleito, 76.765 eram
mulheres, que representaram
22,14% do total, em todo o País.
Em 2000, elas representaram 19%
do total de candidatos (367.344).
Em termos percentuais de
candidatura de mulheres,
constata-se que Santa Catarina
está abaixo da média nacional,
com apenas 20% de re

presentatividade feminina. Em

J araguá do Sul, apenas uma

vereadora se reelegeu - Ma

ristela Menel (PFL). Lorita

Rua GuilhermeC' .

JUiz(a) de D' .

rrsnanoWackerhagen,87, Vila Nova,-CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC
IreltO'Qu't' .

T

Escrivã(o)J d' .'
I ena ,amaniniVieira Péres

EDITAL DE
u ícial; Ana Lúcia Rozza
CITAÇÃO CESPéCie e N .

- OM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS .

Autor:postou�ro do Processo: Declaratória, 036.04.003535-8
Réu: Serafi

I ade Ltda.

Citando a

mMeneghel e outros .

( )(s). Reu: Serafim Meneghel
Objetivo: Prazo fixadPor intermédio d

o para a Resposta: 1 S(quinze) dias.

OUnãosabido fi
o presente, ais) pessoa (s) acima identificada (5), atualmente em local incerto

epigrafado b
r lCa(m) (lente(s) de que, nest'ejuízo de Direito, tramitam os autos do processo

sUpra men�iO:mdcomo CITADA(S) para responder(em) à ação,querendo, no lapso de tempo
Contestada a

a_ o, Contato do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo
anicUlados pe�çao no prazo marcado, presumir - se-ão aceitos como verdadeiros os fatos

conhecimento� autor na petição iniclal (art. 285,c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao

nOlocalde cost
e todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado

Cornarca deJar�m� e publicado na forma da lei.
gua do Sul (SC), 15 julho de 2004.

Karsten (PMDB) não conseguiu
manter-se no Legislativo.

Em contra-partida, esta é a

primeira vez que o município
elege uma vice-prefeita. Ro
semeire Vasel (PTB) disputou as

eleições ao lado de Moacir
Bertoldi (PL) e foi eleita com 37,
81% aos votos. A participação
das mulheres em chapas
proporcionais é, bem mais

expressiva do que a participação
nas eleições majoritárias. Em
termos percentuais, a can

didatura para vereadora é mais

que o dobro da candidatura à

prefeita em todo o País (22,14%
e 9,47%, respectivamente).
Entretanto, o crescimento das
candidaturas das mulheres entre

2000 e 2004 para O cargo �e

prefeito foi superior a três vezes o
crescimento ocorrido para o cargo
de vereador (31,25% e 9,16%,
respectivamente) .

. Em geral, os partidos políticos
não assumiram o desafio de
estimular e contribuir para a

ampliação da participação
política das mulheres. Nesse

sentido, muito poucos adotaram
cotas por sexo para a constituição
de direções partidárias e não têm

políticas de desti'nação de
recursos e de tempo de mídia para
promover a participação política
das candidatas. São instituições
masculinas cujo funcionamento
e estrutura dificultam a par

ticipação feminina.

• Este ano, as mulheres

representam 9,47% das
candidatas à chapa
majoritária, totalizando
1.495 candidatas em um

total de 15.778 candidatos/as.

"

• A cultura brasileira

patriarcal ainda permeia as

relações sociais e políticas,
apesar do crescente

.

questionamento dos
valores e práticas
machistas e sexistas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROBLEMA

Empresa quer pagar rescisão
de demitidos em 4 parcelas

M;RIA HELENA DE MORAES
r'

('

�Cerca de 55

f�rcionários da AGe

foram dispensados.
Muitos não têm FGTS

�)ARAGUÁ DO SUL - o

presidente do Sindicato dos

Trabalhadores Metalúrgicos de

[araguá do Sul, Vilmar Garcia,
espera resolver na sexta-feira dessa
semana o problema das rescisões de
c�ca de 55 trabalhadores

di�itidos da empresa AGC

Eletrônica, localizada no Bairro

V��ras. De acordo com Garcia, a
empresa vem demitindo emmassa.

T<2çlos os afastamentos aconte

c<eflm a partir da primeira quinzena
d�1 setembro, quando foram

demitidos 45 empregados. "Antes
disso, outros 10 funcionários

h�viam sido afastados. Do total

g�.al de demitidos, dois forampara
a 5pa por justa causa", assinala o

sindicalista.
;'-De acordo com o presidente do

S�dicato, o problema é que a

eg;presa quer fazer a rescisão de
forma parcelada, em quatro vezes,

o -que contraria as normas legais
trabalhistas previstas na CLT

(Consolidação das Leis de

Trabalho). Outro problema
considerado grave pelo presidente
do Sindicato é o fato de que muitos

Presidentedo sindicato,VilmarGarcia, não concorda com rescisão parcelada,mas respeita decisão do trabalhador
funcionários não têm depositado o maioria dos trabalhadores não quer problema algum em relação ao

total do FGTS (Fundo deGarantia o parcelamento da dívida da rescisão Fundo de Garantia por Tempo de

por Tempo de Serviço). Garcia porque não existe nenhuma Serviço e que todos os funcionários
informa que uma funcionária com garantia que os pagamentos serão demitidos aceitaram receber a

oito anos de empresa tem depositado feitos de forma correta e no tempo rescisão em quatro parcelas.
em sua conta apenas R$ 1.819,00, previamente acertado. "O pessoal Zocatelli informa que a empresa

quando na verdade, segundo o tem receio de receber cheques sem está passando por uma fase de

sindicalista, deveria ter o triplo do fundo, o que j á aconteceu em reestruturação e que mais de 60%

valor em sua conta. "Dos 10 situações semelhantes", alerta o dos funcionários afastados foram

primeiros demitidos, sete não têm sindicalista. voluntáriosno processo demissional.

nada de FGTS", apontaGarcia. O diretor da AGC, Arlei A empresa tinha 396 funcionários
Ainda de acordo Garcia, a Zocatelli afirma que não existe e agora tem320.

Turismo brasileiro deve ter crescimento histórico em 2004
I

! BRASÍLIA - O Brasil registrou
recordes históricos no setor de
tJrismo em agosto e 2004,

I

promete ser o melhor ano da

história do turismo no país,
segundo afirmou o ministro do
Turismo, Walfrido dos Mares
Ghia. "Todos os setores do

I

ttrr isrno crescem sem parar.

C{esce o desembarque nacional,
cresce o desembarque de turistas
. I " .

mternacionats, cresce o mgresso

d� divisas e cresce o número de
destinos turísticos", disse o

I

ministro, durante sessão solene
erh homenagem ao Dia
Nacional do Turismo, dia 27 de
setembro.

<'

Segundo dados do Ministé

rio, de janeiro a agosto deste ano

3,9 milhões de estrangeiros

O turismo interno também

Empresários dos Bairros
recebem orientações da Apevi

QUINTA-FEIRA,7 de outubro de 2004

}ARAGUÁ DO SUL - Mais de
100 empresários dos bairros Barra
do Rio Cerro, Rio da Luz, Rio
Cerr� 1, Garíbaldi, Jaraguá 99,
Jaraguá Esquerdo, São Luís, Ana
Paula e TifaMartins participaram
de mais uma edição do "Apevi
nos Bairros", realizada na noite

de terça-feira, no Parque
Malwe e: O evento, que é

gratuito, teve como ponto alto a

palestra do consultor de empresas
Cristiano Pedrolli de Ramos, que
abordou o assunto "Mudar para
vender e vencer".

Os empresários também
tiveram oportunidade de
conhecer as linhas de crédito do
Banco do Brasil, Acrevi e Caixa
Econômica Federal, oferecidas
aos associados daAcijs/Apevi De
acordo com o presidente da

Apevi, Alessandro Coelho, a

intenção é oportunizar aos

empresários, através de equipes
técnicas, orientações para
melhorar a gestão empresarial e
fortalecer o negócio.

O Apevi nos Bairros foi

implantado ano passado e

prossegue em 2004 com algumas
novidades, como a presença de
consultores e apresentação das

E
c

linhas de crédito. O
íd d titra

novi a e para este ano' m:

realização de um g
e a

enrande
encontro, marcado para om' d mies enovembro; no Ce eSIntro
Empresarial de Jaraguá do SI çó

d . u,
que eve reunir empresários de gr
todos os Bairros de J araguá d ex

Sul. A próxima edição do A
o

de
, _ pevl

nos Bairro esta marcada pa ed
rao

dia 26 deste mês, na Igreja Nossa du
Senhora do Rosário em Ne' reu
Ramos. mi

N a avaliação do preSidente e,

da Apevi, a iniciativa está sendo eSI

bem aceita entre os micro e
os

pequenos empresários de Jaraguá' 'e,

do Sul, tanto que alguns têm
kla

participado em todas as edições
do Apevi nos Bairros. Outro
resultado positivo é o aumento
do número de associados, quejá

as:

es tá próximo a 1 mil e a
rei

participação dos empresáriosnoi
a

demais eventos promovidos pela
in

Acijs/Apevi, ad

Ainda de acordo com
M

Alessandro Coelho, 84% dos
Vi

associados da Acijs/Apevi sào

empresas com até 2�
cu

dafuncionários, 11% com 20 a l��
funcionários e apenas 5% com

pa

mais de 100 funcionários.
eVI

Empresários de diversos Bairros participaram do evento, na terça·fei�

INFORME CP

registrou crescimento. Até agosto
desembarcaram 20,1 milhões de

passageiros, aumento de 16,7%
em relação aos primeiros oito

meses de 2003. Segundo o

• Organizar as principais
rotas turísticas do País e

visitaram o País, movimento
15,17% maior do que no mesmo

período do ano passado. Os
turistas deixaram no Brasil US$
2,1 bilhões. Valor 35,36%

intensificar a divulgação
de localidades turísticas

ministro, as razões para o

desempenho positivo do turismo
até o momento passam pela
abertura de escritórios específicos
e pelo aumento do número de
feiras turísticas realizadas.

no exterior é uma das

estratég ias a serem

abordadas. ,superior ao registrado no mesmo

período do ano passado. O lucro
obtido pelo País com o turismo -

a diferença entre o que os

• Para o turismo interno o

setor deverá ser
estrangeiros gastaram aqui e o

que os brasileiros gastaram no

Segundo o ministro Mares Guia,
para 2005 oMinistério do Turismo
destinará R$ 56 milhões para a

promoção do turismo intemo e R$
173 milhões para a divulgação do
Brasil no exterior.

incentivado com

investimentos em infra

estruturas, com ampliação,
do número de agências de

exterior - cresceu três vezes em

relação ao ano passado e somou

US$ 355 milhões, contra US$ 87
milhões me 2003.

viagens.

_-

, LOTERIAS
� -

Quina
� INTERNET

PortalMultiverso
Já está no ar o Portal Universo (www.multiverso.
com.br), que pretende ser a maior loja de assinaturas

da internet do país. O site dá ao consumidor a

oportunidade de efetuar assinaturas de revistas online,
além de pesquisar e comparar preços. São mais de 70

títulos disponíveis, além de 160 ofertas, de editoras

como Abril, Editora 3, Conrad, Peixes, Escala, DMG,
Rickdan, United Magazine, entre outras. O usuário

encontra em um único local revistas de diversos

segmentos, do lazer ao agronegócio, além de outras

publicações que não são vendidas em bancas. No

primeiro semestre deste ano, o mercado de e�

commerce no Brasil cresceu 51% em relação ao

mesmo período do ano passado. Além disso, nesse
mesmo período, mais de 250 mil consumidores
aderiram às compras pela internet.

:; � ANIVERSÁRIO
,2 Associação faz 18 anosc

"
A Associação Comercial, Industrial e

'.

Agrícola de Massaranduba completou 18

';- anos no dia 18 de setembro último. Conta

.; atualmente com 105 associados. A
,'o diretoria da entidade considera que o

,� expressivo número' de associados reflete

o reconhecimento das atividades
J' desenvolvidas pela Aciam. Como
, entidade catalisadora no processo de
:c desenvolvimento do empreende
::,: dorismo, a Associação Comercial,
.: Industrial e Agrícola de Massaranduba
-< oferece uma série de vantagens as

.: associados e um constante apoio em

, todas as iniciativas que sejam pelo bem

" da maioria.

� NOVIDADES

Joalheria e Relojoaria
Entre os dias 19 e 21 de outubro

'representantes da indústria de joalheria
nacionais e internacionais de Portugal,
Tailândia e Turquia estarão reunidos no 60
Salão Internacional de Joalheria e

Relojoaria, que será realizado no Centro

Fecomércio de Eventos, em São Paulo. Na
única feira internacional do setor joalheiro
no Brasil, serão apresentadas peças que
exibem glamour, beleza, luxo e inovação,
o Sior 2004 trará as últimas tendências da

moda em jóias num mix de indústrias

joalherias e renomados designers, que
costuma, abastecer as melhores joalherias
de todo o país e do exterior,mercado cada
vez mais receptivo ao trabalho brasileiro.

concurso: 604

15 - 25 - 41

Megasena ,. ,I

concurso: 03873
1 ° Premio: 03.230
20 Premio: 21.560
30 Premio: 02.913
40 Premio: 61.594
50 Premio: 64.595
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Estudantes do ensino médio

conhecem cursos da Unerj
JARAGUÁ DO SUL - Aproxi-

d te 2 5 mil estudantes de
ma amen ,

d
I . médio das escolas a

enstnO .

fr
. gião conheceram

a m a-

mlcrorre .

tura e receberam informa-
estru dI

" obre os 18 cursos e

Çoes s
duacã

, duação, pós-gra uaçao e

ara U.·
_ .

o

a-o do Centro mversltano
extens

. de Jaraguá do Sul, na seg�nda
I

d· âo do Unerj Mix, reahzada
e Iça
durante todo o dia de ontem.

A Feira de Cursos movi

j
mentoU professores, funcionários
e acadêmicos da instituição, que

e escolheram pontos estratégicos e

�
os temas mais interessantes para

erem apresentados aos estu

dantes visitantes e também à

n comunidade, além de tirar suas
:� dúvidas sobre profissões, mercado
o

de trabalho, entre outros

o
assuntos. "Cada aluno também

recebeu um mapa para localizar
a

a atividade que mais lhe

interessa", explica a técnico

administrativo do setor de

Marketing e Comunicação,
m

Viviane Enke.
O aluno da segunda fase do

io
curso de Engenharia de Alimentos

.�
da Unerj, Rodrigo Barbosa,

�
participou pela primeira vez do

m
evento, que considera importante

'II

I

PROMOÇ.ÃO
bIA bAS
CRIANÇAS

O BOTICÁRIO
OOE UM BfUNQUECO EM
BOM ESTAbO NAS
LOSAS O 80TtCÁIUO DEJ'AIMSUÁ 1:>0 SOL E
GuARAMIfUM E
CONCORRA A UM
rrr ()OS .NOSSOS
PRO()UTOS VAMOS

��ZE� J'UW10 UM bIA

C
LIz PARA CRIANÇAS
ARENTes.

I

até mesmo para que os alunos da
própria instituição conheçam os

outros cursos oferecidos. "E
também para tirar dúvidas, pois
muitos confundem nosso curso

com o de nutrição", comenta.
A estudante do segundo ano

da Escola Jaraguá, Mônica
Krehnke, diz que tinha
conhecido a estrutu_ra da Unerj,
mas não os cursos. "E importante
porque assim podemos conhecer
as opções e definir qual o curso.
Por isso vim", declara. A colega
Mariah Moritz acredita que o

ensino universitário do município
deva ser mais valorizado. "Muitos

que vão para fora poderiam
estudar aqui", avalia.

Além da Feira de Cursos, o
Unerj Mix também realizou

paralelamente o Bazar Comuni

tário, onde entidades filantró

picas e comissões de formatura
divulgaram e comercializaram
trabalhos em pintura, escultura,
miniatura e artesanato em geral.
Também foi montado um Palco
Alternativo, onde aconteceram

apresentações de bandas locais,
com participação de alunos da

Unerj, de dança e do Coral da
Terceira Idade.

RAPHAEL GÜNTHER

GERAL

EXPECTATIVA

Banda IEstrela de Ouro' abre,
a 16a edição da Schützenfest

CAROLINA TOMASELLl

�Festa dos Atiradores

começa hoje e deve
atrair público de
9S mil pessoas

JARAGUÁ DO SUL- Shows com
bandas do Sul do país comoVox 3,
Bavária, OsMontanari e Estrela de
Ouro serão as principais atrações
da 16a edição da Schü tzenfest, que
inicia hoje e vai até o próximo dia
17, no Parque Municipal de
Eventos. Ao contrário das edições
anteriores, este ano a festa não terá

participação de grupos musicais de
outros países, mudança sugerida
pelo público do evento, segundo a

CCO (Comissão Central Orga
nizadora).

A abertura oficial acontece
esta noite, a partir das 21 horas,
com busca dos reis, rainhas,
cavalheiros e princesas do tiro de
2003 e sangria do primeiro barril
de chope. Ainda às 17 horas,
começa a distribuição de chope
pelas principais ruas da cidade. Este
ano será comercializado o chope
Antarctica a R$ 3,00 o copo com

No ano passado, mais de 91 mil pessoas prestigiaram a festa

400 ml, Os ingressos para hoje e

quarta e quinta-feira custam R$
2,00. Nos outros dias R$ 5,00. "É o

terceiro ano que mantivemos o

valor dos ingressos e o chope subiu
de R$ 2,50 para R$ 3,00, preço que
está sendo utilizado em todas as

festas de outubro", explica o

presidente da CCO,Wilson Bruch.
Ele destaca como novidade a

disponibilização de almoço, a cargo

INFORME P,uSLlCITÃRIO

Jantar beneficente reverte

renda à crianças carentes

orlin (esq) e Maba vão distribuir presentes com renda do jantar

A partir da meta inicial de totaIforamarrecádadosR$L656,OO,
formar umaempresaecamelaobter deste total foi investido na

lucro, emnove dias, os sócios,Sérgio diVulgação eno jantarR$ 750,00,
Forlin e Cláudio Eduardo Maba, Ossócioscontamqueaindanão
pensaram em realizar mais pela sabem ao certo como comprar os

sociedade: uinjantar beneficente, presentes: "Em nove dias or-

COma rendavoltada paraas crianças ganizamos a empresa, e o jantar,
carentes.Na opinião deles, o curso aindanãodeu tempoparapesquisar
de comportamento do empre- e decidir como vamos comprar, e

endedor do Sebrae/Empretec está quantas crianças serão atendidas",
ajudando a formar cidadãos e uma confessa Forlin. "Uma das
sociedademais consciente. possibilidades é comprar em

A idéia da "Parma Eventos" é atacaà0S epulverizar a açãono dias
proporcionar encontros bem das crianças.", completaMaba.
organizados, com benefício à A distribuiçãq dos

. sociedade. Para comprovar que é quedos acontecê no Dia das

possível, a empresa orgarUzou, na Crianças, 12 de outubro, em-ee-
últímasexta-feira, diaprirneiro, um munidades carentes.' "Quería-

.

jantarbeneficente na recreativa da mos participar desta parte do
Marisol. Estavampresentesmais de processo, vendo a reaçãodas crian-
60 pessoas, que contribuíram, assim ças, aprendendo com elas", conta
comoas 14 empresaspatrocinadores, Maba.Alémdos dois sócios alguns
para um lucro de R$ 826,00, que amigos, voluntários, vão.participarda
será revertido em brinquedos. No distribuição dospresentes.

do Restaurante Fritz, aos sábados e

também no dia 12, além dos já
praticados almoços aos domingos e

jantar todas as noites.

"Pretendemos reservar a pista do
PavilhãoA para os almoços. Será a

Schützen Platz (Praça da

Schützen)", declara, informando
que a cozinha foi ampliada e parte
do telhado do pavilhão foi
reformado. A pista de dança do

PavilhãoC também foimodificada.. .

Além disso, nesta edição dã:
c';

festa, o Biergarten ficará a cargo
da Cachaçaria Água Doce e, par<;l ...

·

as crianças, será colocado carrinho
de choques no parque de diversã6� ,

Nas competições de tiro, pela-'
primeira vez haverá torneio entre '.

grupos de classes de profissionai�;
.

que acontece entre os dias 12 eIS,
sempre às 20 horas, nos estandes
oficiais. ' -,:;

Segundo Bruch, a estimativa·
de público é de 95 mil pagantes. "A'- -.

intenção é atender as pessoas cfa>

região, já que é uma festa de famílfa-"
e regional", explica, lembrando que' )

o objetivo do evento é 'aG
manutenção da cultura germânicà"
e assistência financeira ái':
Sociedades domunicípio. :- '.:C-

PREVENÇÃO - ASecretarii"
de Saúde, através do Programa"
DST/Aids-CTA, estará fazendo;'
distribuição gratuita de presei;7b
vativos durante a Schützenfest, b
que podem ser retirados nCy'i
ambulatório da Secretaria, logo na:;'
entrada do Parque Municipal de -:

Eventos. Banners e cartazes d�"·

conscientização taqtbém estarão

fixados nos pavilhões, áreas d{�
locomoção, banheiros e outros'"
espaços.

:--","

Projeto discute produção de

design em Jaraguá do Sul
JARAGUÁ DO SUL - O projeto

Santa Catarina Moda Contem

porânea promove hoje dois eventos
sobre design de moda na cidade,
com a intenção de desenvolver o
conceito de moda para marcas

catarinenses.

Adélia Borges irá falar sobre

design e identidade cultural, no
Centro Cultural da Scar, a partir
de 18h30. Ela é jornalista, curadora
especializada em design, professora
de história do design e diretora do
Museu da Casa Brasileira, em São
Paulo. Tem artigos divulgados em
várias publicações nacionais e

estrangeiras, principalmente na

revista Design & Interiores, que
dirigiu de 1987 a 1994 e o jornal
GazetaMercantil, onde foi editora
de Design de 1998 a 2001.
Mineira, ela é autora de cinco livros,
entre eles Designer não é Personal
Trainer e Cadeiras Brasileiras. A

palestra abordará as identidades

regionais brasileiras do design e

"sobre os caminhos que vêm sendo

percorridos por designers brasileiros
de vários segmentos produtivos",
anuncia Adélia Borges.A palestra
é aberta ao público em geral.
Outro evento é umworkshop, que
acontecerá no Sesi, das 10 às 16

horas, coordenado pela estilista e

consultora de moda Mariana
Rocha. Ela é diretora do Estúdio
MC2 de criação e desenvol
vimento de produtos e imagens de
moda. Também é professora de
Estilismo da Faculdade Santa
Marcelina (São Paulo) e

consultora demoda do portalUOL,
revista do Senac, Diário do Grande
ABC e site Shopping D. Foi estilista

,

,_I,'

-Integrada à discussão da

moda no continente

latino-americano, a Unerj
recebe
de 11 a 15 de outubro,
profissionais de design e

moda no projeto
.

Identidades Latinas.

,'::

- O projeto nasceu para
atender as expectativas
posicionamento da
América Latina frente à

reorganização das massas

econômicas mundiais
relacionadas à indústria
têxtil e demoda.

, }J

','

da confecção de acessórios .

Eduardo Rocha.

PROJETO - Santa Catarina
Moda Contemporânea é um- .

projeto que visa fomentar a

.

produção de design no Estado e

inclui a promoção de palestras,
workshops e concursos para

despertar a consciência e a

importância da moda como

estratégia empresarial.
O grupo é formado pela Marisol,
Karsten, Hering, Colcci, Dudalina,
Buettner, Hoepcke Bordados,
Oceano, Tecnoblu Etiquetas, Ana
Paula Calçados e Boby Blues.

Apóiam o projeto as universidades
catarinenses com cursos de Moda

(Furb, Unerj, Udesc, Unisul,
Univali e Asselvi), além de
entidades como Senai, Sebrae,
Sintex e ABIT, além do apoio do
Governo do Estado de Santa
Catarina.
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Brasil intensifica combate

ao tráfico de seres humanos

... País vai implantar
sistema integrado
de cooperação que
envolverá 50 outras

nações até 2006

GOIÂNIA - O governo vai

montar, com a ajuda do
Escritório das Nações Unidas
contra Drogas e Crime, um

sistema de combate ao tráfico de

$eres humanos, integrado numa
rede de cooperação inter

nacional que deve envolver
cerca de 50 países até o final do
mandato do presidente Lula. A
informação foi dada hoje pelo
ministro da Jus tiça, Márcio
Thomaz Rastos, ao lançar, na
çapital goiana, uma campanha
nacional contra esse tipo de

crime.

O tráfico internacional de
seres humanos movimenta cerca

de US$ 9 bilhões por ano e

recruta milhares de pessoas para
trabalho degradante, a quase
totalidade mulheres exploradas
por máfias de prostituição. "Essa
é uma luta na qual o' governo se

integra com fervor, em parceria
com a ONU. Trata-se de um

crime sutil, não ostensivo, que
muitas vezes se disfarça e se

esconde. É preciso lutar contra
ele com as armas da sofisticação
e trabalhar em rede, assim como

eles", disse o ministro.
O combate a esse tipo de

crime, explicou, será feito
também mediante parcerias, a

desburocratização das ações de
Estado, campanhas de trei

namento para agentes do Estado

operadores do direito e um

esquema duro de repressão, a ser

Casamento aberto é atração
na Quinta Cultural da Sear
;::".

':' }ARAGUÁ DO SUL - o projeto
''A'Escola vai ao teatro" integra a

programação da Quinta Cultural,
�ué' acontece hoje. Excepcional
mente, às 20 horas, a peça "Casa

mento aberto, mas nem tanto", será
apresentada no Pequeno Teatro do
CentroCultural.

O espetáculo teatral aborda

crises, encontros e desencontros,
através do cotidiano de um casal. A
história denúncia a hipocrisia do
homem liberal e moderno que
defende a igualdade, mas não a

deseja em casa. Trata-se de' uma
cr-ítica ao homem carinhoso e

generoso - tradicional da década de
,7.0 ';-que deseja uma figuramaternal
'como esposa, mas procura a

liberdade sexual com outras

mulheres.

,�: . Escrita pelos italianosDário Fo e

Franca Rame, o texto da peça é a

tradução brasileira do original
italiano "CoppiaAperta", escritaem
1983, emparceriacomFrancaRame.

A:tradução e adaptação de texto

foram feitas pelo diretor da peça,
Gilmar Moretti. O casal é

interpretado pelos atores Nelson
Borrhard eMargareteKlein.Apeça

rem aproximadamente uma hora e

vinteminutos de duração e é voltada
paramaiores de 14 anos.

O projeto ''A Escola vai ao

Teatro" acontece de 4 a 8 de

:outubro, com apresentações teatrais
:direcionadas para alunos de escolas

.rnünícípaís, estaduais e particulares

.deIaraguá do Sul e região, com

:exceçãode "Casamento aberto,mas

• O projeto "A Escola Vai

ao Teatro" está na 11 a

edição e a proposta deste
ano envolve tanto

estudantes quanto à

comunidade, com
ingressos a preços

populares.
• A iniciativa desenvolve o

gosto pela arte teatral e
auxilia o público a

compreender a diferença
entre teatro e cinema,
valorizando os artistas

locais e desenvolvendo

um certo senso crítico.

desencadeado pe la Polícia
Federal. "A PF entra com toda
a força no combate repressivo a

esse tipo de crime, lançando
mão das nossas conexões

internacionais, para que a luta
se torne eficiente e espraiada
pelo mundo", enfatizou Bastos.
O Brasil tem uma participação
crescente' no mercado do
aliciamento de mulheres para a

prostituição.
Antes de ser estendida a

outras regiões, a campanha
lançada ontem abrangerá Goiás,
Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro
e Distrito Federal, principais
pontos de saída das vítimas do
tráfico.

PROMESSAS - Mais de 60%
das brasileiras exploradas por
redes internacionais são

recrutadas em Goiás. Elas são

atraídas por promessas de
casamento ou de emprego e têm

FATOS
• O governo vai montar,
com a ajuda do Escritório

da ONU contra Drogas e

Crime, sistema de combate
ao tráfico de seres

humanos, integrado numa

rede de cooperação
internacional.

• O tráfico internacional

de seres humanos
movimenta cerca de US$ 9

bilhões por ano e recruta

milhares de pessoas para
trabalho degradante, a

quase totalidade mulheres.

o passaporte confiscado quando
chegam ao destino. Na Europa,
os principais destinos são

Portugal, Espanha e Itália, mas
há redes de aliciamento de

prostitutas brasileiras também no

Paraguai, Suriname e Venezuela.

o Núcleo de Informática ACIJS-APEVI entregou, no dia 4 d
outubro, os primeiros seis computadores da campanhe
realizada entre os dias 25 de maio e 31 de agosto, consistind

a

no recebimento de máquinas (CPUs), monitores
°

equipamentos, que foram restaurados e doados. A entrega f �
feita por Edson Schmidt, Coordenador do Núéleo, sendal
beneficiados os Centros de Educação Infantil Cario Andre�
Emmendoerfer (Barra do Rio Molha) e Cecflia Satler Karste�
(João Pessoa) com dois microcomputadores cada, o Núcleo
Rotário de Desenvolvimento Comunitário Morro da Boa Vista
e a SER Esporte Clube Tupy, de Schroeder, que trabalha corn
escolinha de futebol para crianças carentes, ambos com um
micro cada. Diante da receptividade das doações e do grande
número de solicitantes, o Núcleo de Informática decidiu tornar
permanente a campanha, continuando a receber doações e

recuperar o material para doação .às entidades cadastradas,
Edson Schmidt informa que as entidades cadastradas não
necessitam refazer o cadastro. "Temos mais entidades
querendo se cadastrar'; informou Osni Pincegher, Consultor
do Núcleo.

nem tanto", que é direcionado a

maiores de 14 anos.O projeto chega
a 11 ª edição e, segundo o

coordenador,NelsonBorchard, visa
estimular os valores artísticos da

comunidade, para superar a

distância existente entre a criação
artística e o grande público.
Os ingressos para o espetáculo
"Casamento aberto, mas nem tanto" ,

custamR$ 5,00. Idosos e estudantes,
com apresentação de carteira

estudantil, pagam R$ 2,50.
O projeto ''AEscolaVai aoTeatro" é
direcionado aos alunos das escolas

municipais, estaduais e particulares
deJaraguádoSule região e pretende
desenvolver valores artísticos na

comunidade, através de apresen

tações teatrais, superando a distância
entre a criação artística e o grande
público.

Pesquisa aponta que 75% das

estradas federais são ruins
BRASÍllA - Segundo pesquisa da

CNT (ConfederaçãoNacional dos
Transportes) divulgada ontem, as

estradas federais estão piores. Dos
74.681 quilômetros avaliados, 74,7%
são deficientes, ruins ou péssimos,
25,3% estão emótimooubomestado.
Em 2003, a CNT fiscalizou 56.798

quilômetros, e encontrou 74% com

problemas e 26% de estradas boas.
O resultado desanímou o

presidente Clésio Andrade, que há
anos luta para forçar o governo a

aumentar os recursos para as obras
rodoviárias. "Estamos entregando os

pontos, nãoadiantamais fazer crítica.
A questão agora émais da sociedade
e do governo", disse.

Andrade atribuiu o problema à

falta de dinheiro,mas disse que ainda
existe uma esperança de melhoria,
caso o orçamento de 2005 seja
realmente executado, pois prevê
aumento de verbas às estradas. Ele
lembra que nos últimos anos nem

mesmosos valoresmaisbaixos foram
executados integralmente. Em 2004,
por exemplo, parte dos recursos foi
usada para pagar dívidas atrasadas
com as empreiteiras e o que sobrou
foipara taparburaco.De acordo com

Andrade, de 18 a 20mil quilômetros
de estradas federais terão que ser

reconstruídas pois estão com a base

comprometida e não agüentam o

material usado em remendos.

... Núcleo de Informática
doa seis computadores

Integrantes do Núcleo dos Jovens Empreendedores da

Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul)
durante visita à Gráfica CP e à CromoArte, realizada no dia 28

de setembro.
Na oportunidade, conheceram o processo de elaboração da

arte final do jornal e a produção dos exemplares nas rotativas.
A visita faz parte das atividades desenvolvidas pelo núcleo de
conhecer as diferentes fases dos processos de produção
industrial.

CP NOTAS1---
... FERIADO

Prefeito decreta ponto facultativo
o prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold, decretou ponto
facultativo nos órgãos municipais, na próxima segunda-feira,
"ressalvadas as necessidades de serviço de cada secretaria,
autarquia ou fundação municipal': O Samae (Serviço Autônomo

Municipal de Agua e Esgoto) manterá seu plantão habitual através
do telefone 195. Na área educacional, não haverá aulas nem

expediente nas escolas municipais, mas todos os centros de

educação infantil estarão funcionando em regime de plantão. Já a

Secretaria de Saúde manterá plantão no Pama I, localizado no

Bairro Czerniewicz, das 8 às 19 horas.

.... SENAC

Curso de Contabilidade
o Senac realiza a partir do dia 18, o curso de Qualificação Básica

em Contabilidade. Interessados em participar devem ter pelo menos

16 anos e ensino fundamental completo. Com carga horária de

140 horas, as aulas vão acontecer nas segundas, quartas e sextas

feiras, das 19 às 22 horas, até o dia 28 de março de 2005,

Investimento é de uma entrada mais cinco parcelas de RS 90,00,
incluindo material didático. Informações 275-8400.

... SHOW

Enéas Raasch se apresenta hoje no Arte Bar
o músico Enéas Raasch (compositor e intérprete de MPB) se

apresenta hoje, a partir das 21 horas, no Arte Bar, no Centro Cultural

da Scar.
Enéas é considerado um dos melhores intérpretes de MPB da

região, já se apresentou em vários palcos.
O Arte Bar do Centro Cultural abre diariamente às 18 horas.

... APELO

MTV bate registra recorde de audiência
o vestido branco sinuoso de Daniella cicarelli (que mandou

beijinho ao estilo Ronaldo Fenômeno); um apresentador que é

profissional de interpretação (Selton Mello); encontros históricos

emocionantes ou alquímicos (Ira! e Paralamas do Sucesso, Sepultura
e Nação Zumbi, Skank e Replicantes); uns condimentos especiais
(beijo entre Syang e Preta Gil); os VJs caracterizados como heróis

de quadrinhos; o decote sempre inderrubável de Fernanda Lima

(dessa vez acompanhada pelo roqueiro de proveta Alex Band, do

The Calling).

... CINEMA

Vera Drake é um dos destaques do Rio 2004
o produtor Simon Williams disse que o diretor Mike Leigh e ele

ficaram frustrados quando "Vera Drake" não integrou a mostra

competitiva do Festival de Cannes. Williams veio prestigiar a

exibição de "Vera Drake" no Festival do Rio e assistir ao primelr�
corte do filme inglês de Fernando Meirelles - "O Fiel Jardineiro,
baseado na obra de John Le Carré -, que ele também produz,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA,7 de outubro de 2004

ESPORTIVAS
... FUTSAL • •

R dadadoCampeonato Femininoo
Arweg de Futsal Feminino continua hoje, com mais três jogos no

Ac��a do Colégio Evangélico Jaraguá. Às 19h40 jogam Homago e AI-
glnaSIO .,

B) E 'd t dro Ani
K zler (categoria MIrim . m sequ: a, en ram em qua ro njos

bano an
..

I x Nova Geração/Cl O (Mirim A) e Arweg x Homago (lnfanto-Ju-
da �loBa) Na segunda-feira a equipe do Waldemar Schmitz/Malhas Mohr
venl .

. . h B I
.

d
trou seu faVOritismo na c ave ego eou a equipe o Homagodemons .

10 x O. A atleta Samantha destaque da rodada (Waldemar Schrnitz/

porlh Mohr) marcou seis dos dez gols da equipe e disparou na artilharia
Ma as

. . c '1 N d
. .

d A'to gols na categoria mtantu o segun o Jogo a equipe a rweg
com OI _

d ategoria Infantil venceu a Nova Geraçao/C1 Opor 4 x l, e fechando
B olte Anjos da Bola e Nova Geração/Cl ° na categoria infanto fizeram

:���go disputado terminando em 3 a 3, equilibrando a chave A.

... CATARINENSE
•

OperáriosMafrenses na semifinal
Na noite desta terça-feira o Tribunal de Justiça Desportiva .definiu a

situação das quartas-de-final dO,r�turno do Cam?eo�ato Catarl.nense �a
Série B1. O Clube Atlético Operarias Mafrenses e o oitavo classífkado as

uartas.OTJD computou aos Operários os pontos da partida nO 146,com

o Real, válida pela última rodada do returno, em que o Real não

compareceu. O Clube foi beneficiado também pelo ofício de desistên,cia
do Clube Atlético Fraiburgo e pela condenação do CA Canoinhas, com

a perda de seis pontos nos process�s 3,47, 357, 360, por inscrever �tle�as
de forma irregular. Nesta quarta-feira a tarde, o Departamento Técnico

da FCF acatará a decisão do TJD e homologará a classificação final do
returno assim como a tabela das quartas-de-final do returno. Os jogos de

ida serão na sexta 08/1 ° e no sábado 09/10, já os jogos de volta serão na

terça-feira 12/10. O Juventus joga no domingo em Brusque, contra o

Carlos Renaux e o jogo de volta será na terça-feira, às 15h30, no Estádio

João Marcatto.

No início da tarde de ontem, um acidente deixou ferido
o motoqueiro Cristiano Nunes, 18 anos. A motocicleta
CG 125, placa MDE-6182 de Jaraguá do Sul, que dirigia,
bateu no Kadet, placa LZY-4392 também de Jaraguá do
Sul. O acidente aconteceu na Rua Procópio Gomes de
Oliveira, em frente ao Restaurante Tio Patinhas.
Nunes foi levado ao Hospital São José pelo Corpo de
BQ[J1beiros Voluntários de Jaraguá do Sul, com

escoriações generalizadas.

Campanha do Brinquedo

OColégióMarista São Luís realiza até a próxima sexta-feira aCampanha
do Brinquedo,que tem como lema"Faça uma Criança Sorrir':
Os brinquedos arrecadados serão entregues por alunos do
Movimento Juvenil EDA e REMAR para as crianças do Lar da Criança
em Guaramirim.
A campanha tem
comoobjetivo sensi
bilizar e motivar a

Comunidade Educa
tiva Marista para o

compromisso com
as crianças mais
carentes de nossa

região.

ESPORTE I !J

MOTOVELOCIDADE

Pilotos da região/brigam'pelo
primeiro lugar no Estadual ;<

JULIMAR PIVATTO

�Etapa acontece esse

fim-de-semana, no
Motódromo Municipal
de Schroeder

SCHROEDER - Os pilotos
Luciano "Boca" Oliveira, de

Jaraguá do Sul, e Beta "Schumi"
Alchini, de Guaramirim,
disputam a liderança da

categoria Nacional C, na 9ª

Etapa do Estadual de
Motovelocidade. A quatro
provas do fim da competição
Beta lidera com 155 pontos
contra 142 de Boca. Quem vem

logo atrás é Denísio do
Nascimento, de Brusque, com
139. As provas começam às 13
horas de sábado com os treinos

livres e classificatórios, no

Motódromo Municipal de

Schroeder, e as baterias finais
iniciam às 8h30 de domingo.

Beta (Netuno Transportes/
Águia Motos/Posto 28/Azevedo
Automóveis/Guenther
Despachante/Corpo e Mente/
Prefeitura Guaramirim) está

confiante para a prova, mas sabe
das dificuldades que deve
entrar. "Estamos a um mês sem

Pilotos aproveitaram a tarde de ontem para treinar na pista, que passou por reformas

provas e nesse tempo todos os pista muito veloz e, com as Gabriel Voss, com 136. .

--;,
pilotos ajustaram suas motos. No reformas, deu uma oportunidade Durante todo o event6
sábado já teremos uma noção de maior do público acompanharas haverá estrutura de bar e

como cada moto evoluiu nesse pegas", disse. cozinha para o público. N�_
período", comentou. Outro piloto da região que sábado à noite haverá show com

Já o jaraguaense Boca (Elite briga para manter a liderança é bandas da região, ao 'lado, do
Móveis/Águia Negra Trans- José Brayan Soares, de ginásio municipal, com entr�cl_a
portes/Koru Motos) elogiou o Massaranduba, na categoria franca, como também par�.R,�
traçado da pista e espera vencer 50cc. Ele está com 154 pontos, treinos. O ingresso para domih,go
para ultrapassar Beta. "É uma seguido pelo blumenauense será R$ 5,00.

. 'i,'

_________________________

.�·.";.::-I

Atlético-PR terá "jogo-chave"
contra o Juventude, em Caxias

CuRrmlA-oAtléticoParanaense
considera o jogo de hoje, às 20h30,
contra o Juventude, no Estádio
Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

(RS), um dos mais importantes na
busca do título nacional. Afinal, há
concorrênciadiretaentre osdois times
- o Atlético com 67 pontos e o

Juventude com58. "Talvez sejao jogo
mais difícil, porque o Juventude
concorre às primeiras posições e está
se candidatando ao título", disse o
técnicoLevirCulpi.

Invictohá 16 jogos, oAdéticonão
se esquece que, em 2001, quando foi
campeão, o Juventude acabou com
uma invencibilidade que, àquela
época, estava em 12 jogos. No
entanto, mais que esse aspecto, a

ausência do meia Jadson e do
atacante Dagoberto, que cumprem
suspensão, é o que mais preocupa.

Como a imprensa não pode
acompanhar os treinamentos do

Atlético, Culpi leva o mistério até

momentos antes da partida. No
ataque, Denis Marques é o mais

cotado, enquantonomeio-de-campo
as opções são muitas. O zagueiro
Marinho também aguardava o

julgamento que aconteceria na noite

Acaraí recebe 5a Etapa do
Circuito de Vôlei de Praia

-"·t::{b
ro..-"')
IJ,---,

JARAGUÁ DO SUL - o Circuito

Amivôlei/Acaraí/Sorvetão de Vôlei
de Praia está chegando na etapa
decisiva. Os atletas disputam, neste
fim-de-semana, a quinta etapa na

Sociedade Acaraí, em busca de
melhores posições no ranking geral
da competição. Além dessa etapa,
será disputadamais uma, onde serão
selecionados os oitomelhores do ano

,

de cada categoria para uma etapa
especial.

A competição começa às 13
horas de sábado, com as disputas da
categoria Volley Four (até 13 anos

misto). Essa categoria faz parte da
semana da criança daAmivôlei, em
parceria com a EscolaRenato Pradi.
No domingo demanhã, acontecem
os jogos das duplas infantil feminino
e masculino, de 14 a 16 anos, e à

Já no InfantilMasculino,Andriel
de Andrade está na frente com59éJ

pontos, seguido de Carlos Farias tom
510. NoAdulto Feminino, Grazíela
Silva está com 610 pontos, seguido
de perto porMariaRegis e [osí, ambâs
com 600 pontos. Andrielcde

Andrade, com 605 pontos, lidera
também o Adulto Masculina',
seguido porCarlos Farias com550:;

tarde as duplas no adulto. "I�f<

OS atletas melhores ranquiados
até o momento, em suas devidas

categorias, são os seguintes: naVolle'y
Four estão os adetas Douglas, Stamey,
Anderson e Latino, da Escola Erich
Gruetzmacher, com 400 pontos.:NQ
Infantil feminino, a liderança està
com a atleta Bruna Silva, com'60Q
pontos, seguida de Graziele Silvá,
com550. �':'I�'.:

• O Atlético deve jogar com
Diego; Marinho (Igor),
Fabiano e Marcão;
Fernandinho, Alan Bahia,
Bruno Lança (Moraes),
Willians (Pingo) e Ivan; Denis
Marques e Washington.

• O Paysandu enfrenta o

Flamengo com Paulo Musse;
Maurinho, Flávio Tanajura,
Dênis e Alonso; Sandro,
Bebeto Campos, Alexandre e

Jobson; Vinícius e Balão (Zé
Augusto).

desta quarta-feira.
PAYSANDU -Cobradopor sua

torcida, que exige umavitória sobre o
Flamengo, nesta quinta-feira à noite,
noMangueirão, paraapagar apéssima
impressão de duas goleadas
humilhantes para São Paulo eVitória,
o Paysandu enfrenta, com seu time

desfalcado, a dura obrigação de
vencer dentro de casa.A ausênciana

partida dos zagueiros titulares Alex
Pinho e Júlio Santos, suspensos por
cartões amarelos, além do meia

Leonardo, operado do joelho,
provocaram uma dor de cabeça no
treinadorAdilson Batista.

Ele ainda não definiu a dupla de
zaga, mas só dispõe no banco, para a

posição, de FlávioTanajura e Dênis.
O curinga Lecheva também é uma

opção. Para o lugar de Leonardo, o
técnico conta com Balão ou Zé

Augusto. (Ael Categoria Infantil será disputada na manhã de domingo

ARQUIVO/ALEXANDRE scso

,
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de colecionar
orta-copos

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

Promoção válida de 12 a 31/10/04 ou até ofim dos estoques, apenas nas lojas com o selo "Agora é a hora de colecionar porta-copos". Trocas somente no ato da compra,
na loja onde foi efetivada a transação. Em SP: Botucatu, Leme, Lorena, Tatuí e Valinhos; se: Jaraguá do Sul; MG: Barbacena. Estoque total da promoção: 400.000
brindes. Consulte o regulamento completo no site www.visa.com.br.
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Por Darlon Anacleto/Cromoart

Mesmo aqueles que não conhecem muito

sobre carros, ao ver um Audi A6 na rua

sentem um certo encantamento pe�as
linhas sedutoras do sedan alemão. E

impossível não reparar nas linhas
harmoniosas que formam um conjunto
único, com pára-choques que se integram �
carroceria quase que imperceptivelmente. E
claro que o opulento corpanzil de quase 5

metros ajuda a prender os olhares. O A6,
como conhecemos até então foi lançado em

1997 e ainda que, após sete anos continuar

mantendo seu charme graças ao primoroso
trabalho realizado na época, vinha sendo
ofuscado por lançamentos mais recentes,
como os novos BMWs, Mercedes e Alfas.
Até mesmo a sueca Volvo, quem diria, tão
conservadora, adotou as linhas "alemãs"
para combater justamente os alemães, entre
eles, o A6.
Pois bem. O contra-ataque da Audi
demoro� um pouco, mas está causando o

mesmo efeito causado há sete anos atrás.
O sedan ganhou várias mudanças externas

e muitíssimas internas. Na primeira olhada,
é impossível não notar a grande grade
adotada também pelos demais modelos da
marca. Contornada por uma moldura
cromada, ela grade deixou a timidez de lado
e avançou pára-choques abaixo, em forma
de um belo trapézio. Há de se lembrar
porém que este recurso foi adotado já há
algum tempo pelos Alfa Romeo, mas com

'

.

formato que lembra um coração.
Comparações à parte o resultado é uma

• Preços (estimados)
. De RS 305,6 a RS 374,4 mil
Vel. máxima (controlada) 250 km/h
Porta-malas 546 litros
Ac�leração: O a 100km/h 6,l seg• Ao aproximar-se do carro portando as
chaves, o modelo abre as portas
automaticamente. Aí, basta afivelar o cinto
e.apertar um botão que dá a partida,dispensando a chave na ignição;• O novo A6 está 35% mais resistente à
torções que a geração anterior'
: Para a linha 2006 o modelo d�ve
Incor�orar uma suspensão a ar, quemantem o carro mais próximo ao solo afim de garantir melhor estabilidade.

AUDI A6 NOVA GERAÇÃO

frente agressiva, complementada por faróis em canhões, capazes de
acompanhar as curvas. Talvez tenhamos esquecido de mencionar que o

modelo também ganhou um banho de tecnologia.
Na traseira, todo o conjunto ganhou novo desenho, perdendo as formas

I exageradamente arredondadas da versão anterior. O detalhe mais

I marcante alí é o escapamento duplo, denunciando a grande potência do
motor.

Falando em motor, a Audi preocupou-se em garantir muita virilidade ao

modelo, que afinal, pesa 1. 745 quilos. O motor mais "fraquinho" é um V6
3.0 e o mais potente, um V8 4.2 que gera 335 cv de potência. Mas não se

empolgue: a velocidade é controlada eletronicamente e não passa de
hã ... 250km!h (!). Tsc, tsc, não adianta pisar mais. Para garantir a

estabilidad� o modelo conta com tração integral nas quatro rodas, que
distribui 50% da força do motor para cada eixo. Em situações adversas,
porém, ou ao gosto do motorista, o sistema permite-se ainda destinar até
75% da força para um determinado eixo.
O freio com ABS conta ainda com um sistema que é um doce: ele "ajuda"
simplesmente empregando mais pressão na frenagem se detectar que o

motorista freou bruscamente mas nãopisou no pedal com força total. Um
anjo! Claro, e os air bags. Muitos. São dois frontais, dois laterais e de
cabeça em toda a extensão do veículo.
Internamente, muitas novidades. Novidades aliás que até então estavam

apenas disponíveis no A8. O mais notável equipamento é o MMI (Multi
Media Interface), que incorpora funções para telefone, dvd, computador
de bordo, ar condicionado, navegação por satélite, pressão dos pneus e

ufa! som ambiente. Dotado de uma tela colorida no painel ele é

controlado por um prático botão giratório comodamente instalado no
console central.
O acabamento é um primor: na qualidade e no bom gosto. Há uma

mescla de madeira, couro e alumínio. Atrás, é tão espaçoso que alguém
poderia praticamente morar alí. Privacidade? Sem problema. O novo A6
tem telas nas janelas e nos vidros traseiros, essas últimas acionadas
eletricamente por um simples toque de dedo num botão. Aliás, tem botão
pra tudo. A ignição dispensa chave, sendo necessário um toque adivinha
no que? Isso mesmo, num botão, assim como o freio de mão, que não

precisa mais de alavanca para ser acionado.
Tanto luxo e sofisticação, é claro tem seu preço. Seu salgado preço,
lembre-se. O mais barato dos A6 custa a partir de R$ 305,6 mil e chega
aos R$ 374,4 mil na versão 4.2 V8 Quattro. Nos Estados Unidos, onde o

modelo também é vendido como importado, ele custa a partir de U$ 47
mil. O importador acredita que o modelo passará a liderar o segmento a

que pertence, onde concorre com BMW Série 5 e Mercedes Benz Classe
E. A previsão é vender cerca de 30 unidades/mês.

Nesta nova versão o A6 'espichou: ficou mais largo, mais comprido e espaçoso,
Com o novo desenho da parte frontal,já adotado nos demais modelos da marca,
o sedan ficou mais marcante e agressivo, com faróis que agora acompanham o

movimento da direção. No interior, um grande número de funções é contr91ado
pelo MMI (foto no canto inferior) um sistema prático e funcional dotado d'e tela

colorida no painel e controle giratório no console central:muita tecrrologia
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� {dÔRREIO DO POVO
v-

QUINTA-FEIRA,30 de setembro de 2004

FIAT

Cârro Cor Ano

Tempra Azul 1999

Uno Mille Verde 1996

UnoOKm Preto 2005

Palio Wekend adventuri 2002

Siena cinza 1999

MareaWekend Cinza 1999

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

( ) Cor

FORD

Carro

"R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

OPC

Completo
AcITe/Ve

Aq/Des.
1.6 completa
dh/ve/te/al/dt

completa

Ano OPC

'GM
..................................

[Carro·
i Corsa Sedam
,

.

Cor Ano oPC
.

--

Preto 2003

:vw··················································· -.---

i Carro
; Gol
[�I;I"l!AlU.I

Cor Ano OPC --._�

branco 1997 I:lásico
..

____
.............................•.....................••....

_----_
Cor Ano OPC
Preto 2003 Completo

Carro
! Clio RN Alise

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0 ••••••••.•••••••••••.••..•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __

!IiONDA
-Moto

-

NXR125 Bros
'-Cor -o-Ano---·oOpC-----
Vermel 2003 ---------

_

+-MerceCfêS--'-
0- Classe A 160 Classic 1.62000 Compl+RII+Cour;

Telefone:

370-3113
�Y. Pref. Waldemar. Grubba, 4040 - '[entenário - Jaraguá do Sul

GM1

'Vectra GLS
.vectra CD

;Astra CD

,Chevette DL
: Pick UP Corsa

,Pick UP Corsa

branco
azul

prata
cinza

vermelho
branca

Corsa Wind preto

:

! Fiesta Compl
; Fiesta
: Focus completo
: Escort Hobby

.

, Fox

FORD

prata
prata
prata
prata
vermelho

: Palio EX Flre

Palio EDX 4p
Palio EDX 4p

FIAT

branco

grafite
Cinza

: S-10 Gabinada 2.8
,

Blazer DI Compl
• Sportage
.

S-10

: Ranger
: F-l000 Gabinada

D-20 Gabinada

PICK-UP

grafite
branca

Verde

branca

vermelha

Vermelha

Branca

Atendemos linha geral:

-.�®�II.S.
l�lJEÇÃO EtfrR�C�

... ",.u."-",,./I.I
1J_��(W'�'

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barrado Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

,> 376-1772/ 2731-1001

GNV 1997

G 1994
G 2003

G 199'2
G 19'98
G 1998

G 1995

G 2003
G 1997
G 2002
G 1994
T.Flex 2004

G

G
G

2002

1996
1998

FlOR/NO FURGAO 1.5 ANO 1994

dh. R$ 8.500;00. Tr.: 371-5157
ou 371-5615 a noite cf
Cristiane.

, I-� it �C�Cfftfi' Pr IlmYfiDA.
iF(ua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CAMINHO""'"
; i'
I �
j � VOLKSWAGEM

IGi:>1 1.0 16V Branco G 2000

;Gpl 1.0 16V Branco G 2000

:G:�ll.6 MI Branco G 1998

IGol 1.0 Vermelho G 1996

;Savi:lirO Dourada G 1995

:Gol 1.6 Preto G 1992

D

G
D

D

G

2002
1996

2000

1997

1997

1993

1986

COMPRA-SE - carro CORSA vende-se, 0- 20 - vende-se, ano 87,
financiado.Entrada + Saldo ano pi cape, 9 8, b ran c a, ótimo cabine dupla, cor branca.Tr:
2000 - 2003.Tr: 9602-6353 cf estado.R$11.300.00.Tr: 372- 9952-0779ou 370-2324
Clovis ou Elaine 3655

CORSA - vende-se, sedam,
super, 1,0, 4p, verde,99, trava,
alarme, ar quente.R$
14.750,00,Tr: 372-3722 cf
Garcia

ASTRA - vende-se, sedam,
99, 2.0, GLS, comp. 4

portas.Ir: 370-2468 ou 9953-
1717

CORSA - vende-se,
sedam,2001f2002, branco, 4p,
trava e alarme, único dono,R$
17.000.00.Tr: 370-4810 ou

8803-7468

MONZA - vende-se, Hatch, 84,
vermelho,1.8, álcool, bom
estado.R$ 2.900.00.Tr: 275-
0474 ou 9132-1364 cf Leandro

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

0-20- vende-se, 84,cfbaú.Tr:
9103-0036 ou 372-2840

L- 200 - vende
S€,98,comp.,4x4.R$39.000.00.Tc
9962-3664

CORSA-vende-se, sedam, 99, CORSA - vende-se, sedam,
super.R$15 000 00 Tr 9962 MONZA - vende-se, EF1650,
3664·

. . ,.

-

2001,4p.R$16.500,00.Tr:373- 932 b d- doonci I3001 ' p, ar o, ve., to o angina, MONZA - vende-se ou troca-

,1

se, SLE, 2.0, 90,4p' cornp, 2°
dono .Tr: 276-0397 ou 9103-
5991

MONZA- vende-se, 90,SLE,
ótimo estado.R$ 5.300.00.Tr:
273-6364

MONZA- vende-se, 93, DH,
vidro e trava elétrica. R$
7.500.00, Tr: 376-1116 no�e ou
9124-9341 ,

OMEGA - vende-se, 95,GLS,
compl., + teto, azul.R$
14,800.00. Tr: 370-5918

OMEGA - vende-se, CD, 93,
piloto autom.,R$14.000.00.Tr:
9962-3664

S -10 - vende-se, luxo, ano
97, diesel, banco de couro, cor
branca, equipo Tr: 9993-5946 ou

376-1678,

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

Truppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183
Compra - vende - troca - financia

Celta 1.0 lp 2001 branco
CG K8 2003 verde
Corsa 1.0 4p 1998 verde
l:'alio 1.0 Zp ZOOO prata
Gol1.8 2p 1997 vermelho
Saveiro 1.8 2001 branco
Omega GLS 2.0, compl.(-tet(l) 1994 azul

Uno Mille 4p 2001 branco
Corsa Sedam Super 4p 2001 branco
Palio 4p EDX 1998 prata

Rua Erwino Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul

• Até três contemplações
mensais: 1 por sorteio, 1

por lance livre e 1 por
lance limitado em 15
cotas.*

• Redução das parcelas após
contemplação.**

• Carência de 2 �eses após
contemplação,

• Você pode utilizar até 10%
do Crédito para
Licenciamento e seguro.

• Utilização de até 30% do

crédito como lance. (lance
embutido)

• Sem taxa de adesão,

Consórcio

Breitkopf
Sua melhor opção em consórcio
47371-7887 - 371-8309
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QUINTA- -
1

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

, I

• Auto (enter ,
,

sem luros

*

•

. -.

-CORSEL 11- vende-se, 80,
ótimo estado,R$ 2,000,00,Tr:
273-5315

COMPRA-SE - veículo até,R$
5,000,00,Tr: 9952-5400 cf
Christian

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

BElINA - vende-se, Del Rey CHEVETE -' vende-se.as.Rs
II, OH, reformada, 3,200,00, Aceita carro menor

88R$530000li 27B- vlor, financ até 36x,Tr: 374-bIanca" ' ' .tr:
5342 após 1 9hs cf Michel

2134 após 18hs

PALIO _ vende-se ou troca-se
PALIO -vende-se, 1 ,6, 16 valv"

por carro menor vlor.Tr: 370- 98, comp,R$18,000,00.Tr: 373-

5723
2672 cf Daniel horário comi ou
373-1404,

FUSCA - vende-se, 78,
branco, iogo de rodas Sino 14,
motor garantia, ótimo

estado.Rs 4,000,00, Aceita
carro vlor maior vlor,Tr: 275-
6455 ou 9909-4254

PALlO-vende-se, 97,EDX, 4p, PALIO _ vende-se, EX, 2000,arcond"R$12,500,00,Tr:373-
comp - ar e OH, R$

3001
14,000,00.Tr: 8803-0181.

$ CHEVETTE - vende-se, 93,BRASILlA-vende-se,80,R Iindo,R$ 3,500,00 + 11x
1,800,OOTr: 27B-0371 370,00.Tr: 9997-7154

USADAS
Vermelha

NX 400 Falcon
O

Sahara350 Roxa

=&l��iII:==:::!i!lIle!ha , _

Vermelha
Prata
Roxa
AZul
Roxa
�.�----

CBX 200 Strada

clâ'.I.100 Str.ada
CBX 200 Strada
CBXSI.50 Aero
Titan KS

Titan KS Vermelha
verde
Azul

Vermelha
Azul
Verde

Titan ES

(371-1970)
Titan 125 1998

1998
Titan 125 Azul 1998

� 1991
Titan 125 Azul 1997

Iq�

Compra Vende
1997
1996

Cinza 1995

Troca - Financia
Prata 1989
Vermelha 1983

rata 2002

Motos acima de 1998 até 2002 -

Branca 2001
Vermelha 2002

financ. em até 36 x si entrada Branco 1992
Vermo 1992

Om Prata 1993

Motos de 2003 À 2004 Uno EP4p Azul 1996
S-IOGNV branca 1997

Fi nane. Em até 40 X

Entrada de 10 %

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

condicionado.R$
9.500,00.Aceita troca.Tr: 370-,
48100u 8803-7468

16valv.R$1 9.500.00. Aceita
carro menorvlor.Tr: 376-1737UNO - vende-se, turbo, preto,

ano 94, comp., em ótimo
est.Tr: 9135-7729

UNO - vende-se, Ep, 96, trio
elétrico, alarme, ótimo

estado.R$ 2.400.00 + 32x

276.00.Tr: 371-0202 cf Julio

SIENA- vende-se, 2001 ,comp,

TEMPRA - vende
se,95,8valv.,R$ 7.000 + 25
vezes R$160.00. Aceitq troca
por carro até R$ 8.000.Tr:

TEMPRA vende

se,(perua),97,comp, Tr: :R$
12,500.00.Tr: 371-0947 cf
Fabrício

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

UNO - vende-se, 96f97,4p,
trava elétrica, limpfdesemb, ar

275-3711
372-1919

íCULDS

Temos todaa linha c/e veículos OKm

.

MAREA SX 2.0 20V 1999 COMPLETO

275-2784 ou 9122-2361 -':

GM

VectraGL g'!

VeetraGLS g'!

VectraGL g'!

VectraGLS 97

Omega CD 3.0 Manual 94

Omega GLS+ GNV 93

CorsaWind 2p cf opcs 00

Corsa Wind 2p cf opcs g'!

Pick Up Corsa 01

KadettGL 95

V.W

Gol GIII 4p 16v Sport 02

Gol GII14p 00

Gol2p básico 02

Gol2p I básico + rodas g'!

FIAT

Marea4pSX 99

Tempra 4p completo g'!

Palio 2p Fire cf opcs 03

Palio 2p ED básico g'!

FORD

KA básico + rodas 97

Fiesta 4pGLX 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 00

CG Titan KS 125 cc 02
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V Votoranlim I finanças

98
98
99
98
04
00
97

75

00

04

97

02

87

87

75

D
G
G
G
G

G

D

G

GNV

G

G

G

A

G

G

bordo
cinza
verde
verde

cinza
azul

branca

branca

prata

prata

prata
cinza

marrom

branco

branco

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

37003113
PRATA
VERMELHO
BRANCA
PRETO
CINZA
CINZA
AZUL
VERDE
PRATA
BRANCO
BRANCO
BRANCO
CINZA
AZUL
BORDO
PRATA
VERDE
Bordo
Prata
Verde
Branco

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

CLlO RL 1.0 AR
CELTA 1.0
BLAZER DLX 4.1 COMPL.
VECTRAGLS
CORSA WAGON GLS
UNO 1.5
ASTRA GLS, COMPLETO
CORSA WAGON GL 1.6
PEUGEOT 106, COMPLETO
PEUGEOT 206 1.6 PASSION
VECTRA GLS 2.2
PALIO 1.6 16V, COMPLETO C/TETO
SANTANA QUANTUM 2.0, COMPLETO
MONZA GL, CI TRIO 4P
OMEGA CO 3.0 AUTOM.
ESCORT XR3 CONVERCIVEL
MONZA SUE
PALIO 4P
UNOSX
UNO EP
PAMPA I

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747 • Jaraguá do Sul
Fiat Uno Mille 93 Grafite R$ 6.800,66

azul R$ 13.000,00

vermelho R$ 14.500,00
Prata R$ 9.500,00

Prata R$ 9.800,00

dourado R$13.000,00
Bordo R$10.500,00
Prata R$ 15.400,00
CINZA R$ 18.500,00

cinza R$ 12.900,00
azul R$ 4.900,00
Bordo R$ 12.500,00

Bordo R$ 16.800,00
Azul R$ 7.500,00

Ford Escort GL

Escort CL cl ar
Fiesta

Escort cl ar

Vectra GLS completo
Pick Up corsa

CELTA

Vectra

Omega GLS

Chevete

Corsa

Gol8v 4p
Goll.6

Goll.0

Parati GI

97

98

97

95·

95

96

01

97

93

89

99

00

92

95

90

GM

vw

Azul

Prata

R$9.000,00
R$ 7.000,00

.Amarlltl!' ·370.�1tl9
UTOMOVEIS

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 • C.entenário

cinza 00

cinza 95

verde 00

prata 01

prata 97

branco 02

branco 01

bordo 95

azul 99

cinza , 98

prata 98

cinza 98

preta 86

bordo 97

R$ 29.000,00
R$ 28.500,00
R$ 28.000,00
R$ 17.500,00
R$ 21.000,00
R$ 19.500,00
R$ 18.500,00
R$ 14.500,00
R$ 16.300,00
R$ 15.800,00
R$ 14.800,00
R$ 11.500,00
R$ 5.500,00
R$ 8.300,00

Classe A 160

Mercedes C180

Scenic RXE

Corsa Sedam

Honda Civic LX Autm.

Gol GII18V

Clio RL c/ ar
Vectra GLS compl
Corsa GL 1.6 SW

Escort GL 16v comp.

Escort GL 16v

Gol16v

Quantum CS

Uno

Faça parte da BV
financeira

você também

Celta 4p
Celta 4p cl ar
Clio RN compl.-v.e.
Fiesta Class 4p
Corsa Sedan ac/te
Corsda Sedan

Escort Hobby 1.6
Uno SX 4p cl opc.
Vectra GL 2.2
Vectra GL corno.
GolG111
Goll000 16v cl opc.
Goll.8
Astra Sedam 1.8 GLcomp.
Palio Wekend Stile

Palio EX 4p e opc.
Reno Senic RT comp.

Ranger Splash compl (6 cc) .

Omega GLS 2.2 comp

vermelho 03

prata 03
vermelho 00

prata 99

cinza 01
Prata 00

vermelho 93
bordô 99

prata 99

Azul 97

verde 00
Cinza 00
branco 96

Verde 99
Preta 99

Verde 01
Cinza 00

preta 94

cinza 97

G
G
G
G

G
G
A

G
G
G

G
G
G

G
G
G

G

G/GNV
G

Sundown Hunter

273..,6549

azul 00

azul 98

cinza 95

prata 01

branco 03

cinza 95

dourado 00

azul 95

cinza 03

bra/verrn. 90

vermelha 04

Astra

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - jaraguá do Sul

Veículos

Gol

1.8/2p/compl.

1.0 -16V/4p

1.8/4p/SL

1.0/4P/Milenium

2p

1.6/4p/ comp.

SX/2p

ELX/2p

1.0/2p

450 SR

125

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Ipanema GL

Corsa Sedam

Celta

Tipo

Uno

Uno

Gol Special

Honda CBR

cinza

Vermelho

cinza

verde

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

Palio EOX

Marea ELX
UnoS

Uno SX 4p. Compl. + ar

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

FORD

Escort GL 1.6

Escort L 1.6

F� 1000 Dupla Turbo Diesel

VW

Passat Alemão compl.
Gol cli 1.6 cI opicnais
Goll.0MI

Logus GLS compl. + GNV

Gal 1.0 MI Plus

Passat Pointer compl.+ Ar

Go11.0 Bv4p
Paratl cf 1.6 c/ ar

Logus GLS comp.+ GNV

Logus cli + DH

GM

Omega Suprema GLS

Kadett SL 1.B Alc.

Monza GL 4p/alc/compl
Monza SLE

verde

branca

branco

azul

branca

Branca

vermlho

prata
vermelho
marrom

Prata

verde

branco

bordo

preto
cinza

branco

branca

bordo

verde

1997

1999

1991

1997

1998

1993

1994

1993

1994

1987

1996

1996

1997

1994

1999

1987

1999

1997

1994

1995

1994

1993

1994

1989

R$ 11.500,00
R$ 21.000,00
R$ 6.000.00
R$ 10.900.00
RS 10.500,00
R$ 8.900.00
R$ 9.400.00

R$ 8.900,00
R$ 8.900.00
R$ 18.500,00

R$ 16.500.00
R$ 11.800,00
R$11.400,00
R$ 10.900.00
R$ 11.800,00
R$ 4.900,00
R$ 13.500,00
R$ 13.700.00
R$ 10.900.00
R$ 9.500.00

R$ 13.500,00
R$ 7.900.00
R$ 9.800,00
R$ 5.900.00

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

Corsa Sedam GLS- 1.6, 97, 4p comp.
Gol III 2000- 1.0 4p
Senic RT- 16.200, compl.
Escort Sw 1.6- GL, compl.
Reno cuo RN· 2000 1.0, compl. e dh
Uno Mille- 91
Gol CLl 1.6 . álcool
Corsa Milenium - 2001, 4p, desenbaçador
Goll.6 - 91
Reno Clio - Bas. 4p
Ranger 2001- Turbo Die, 4p, compl
Omega 3.0 - 94, compf.
Uno Mille 2001, 4p, trio eletrico
Pik up Corsa 1.6 99, com rodas dellga
Corsa 1.0 2001, 4p, limp, desem, aq, ar condic.
Gol 1.0 MI . 2002 2p
Palio Wekend 2003. 1.0, 16V. compl.
Celta 1.0 2004, limp, desen, aq, ar condic.
Monza SLE· 2.0 90 cornpl.
Monza SL 2.0, 2p, basica
Resta 1.0 98, 4p, lirnp. desen, aq verde metalico
Siena 1.6 99, 4p, compl.
Gol1.0 99, urno, desen, aq
Astra Gll.8 2001 campo
Kangu 2001, ar cond.
Senic RT 1.6 2000, compl
Vectra GLS 2.0 com J + ar ba + cd

bordo

cinza
braflCtl
aZUl meta�
marromrr.:
branco

....

branco
branco
prata
branco

azul melS�
azulmela'Ci
branca
branco
cinzameQ
prata
Prata

Verde��
prata
Prata
azul

verdeme�
cinza

Faça parte da B
financeira

você também

Barraca pi camping completa

Saveiro

Go11.8

S-10compl
Veclra CD 2.2

Veclra GL 2.0 comp.

Golf2pcomp. GTI

Monza4p
Fusca 1300

CBX200

Uno

Cinza

branca

prata
cinza

branco

GNV

G

D

G

G

G

G

G

G

G

Azul

preta
vermelho

Branco

Vermelha

vermelho

BARRA VEICULOS
Rua: Angelo Rubtni s/n, Barra do Rio Cerr

R
branCO
branCO
branCO
prata
verde
verlll
brancO
prata
verde
azul
cinza
branCO C

prata C
azul
branCO DI

Audi A3 1.8
Blazer DLX 4x4

gas
die
die
die

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
ale

2000
2000
2003
1995
1997
1996
1998
1994
1996
1995
1997
1998
1992
1993
1983

Frontier

Sportage
Corsa Wagon
Corsa Wind 1.0
Gol Plus 16v
Gol CL
Parati CL

Tempra IE 8v

Quantum
Veetra GLS
Kadett si

Logus GLS
Mercedes 608 die

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Novos e Usados Faça parte da BV2002/2003 FIESTA 4PTS AR BRANCA GASOLINA

2002/2003 F250 XL L PRATA DIESEL

financeira2002/2003 CORSA 1.0 COMPLETO BRANCA GASOLINA

2002/2003 PALIO FIRE VERMELHA GASOLINA

2002/2003 CELTA 3 PTS VERMELHA GASOLINA """

também2002/2002 GOL 16V POWER PRETA GASOLINA voce
2002 SAVEIRO PRATA GASOLINA

2000/2001 VECTRA CHALLENGE CINZA GASOLINA

1999/1999 ASTRA GL VERDE GASOLINA

1998/1999 MAREA WEEKEND VERDE GASOLINA

1998/1999 ESCORT GL 16V H CINZA GASOLINA

OLFCA 275-1184 Rua Prel.Waldemar
Grubba.3121
Bairro Vieiras

Rua Angelo Schiochet 99 310-238189251-600 - Jaraguá do Sul
Reno Clio

Celta 2p c! ar A.C. Vermo 2003 Gas.

co 1.0 Gol Power 1.0 4p c! A.C. Bco 2003 Gas.
Palio Wekend GNV 97 R$ 16.800,00

Gol Speciall.0 c/ar/tr/4p/alarme 2001 Corsa Sedam c! A.C. Bco 2002 GNV
CO VT Shadom 600 cc Preto 2002 Gas. Omega GL compl, 94 R$ 12.800,00

CO Gol trend GIII
cl ar cond. 2003 branco Corsa 2p! 1.0 comp. Preto 2002 Gas. Corsa Super 98 R$ 13.0QO,00Fiesta GL 4p 1.0 Bco 2001 Gas.

Fiesta el dh 4p 2002 branco Astra GLS Sedam/corno. Bco 2000 GNV Corsa 4p comp!. 98 R$ 13.800,00
Blazer campo 2.2 Bco 1999 GNV Tempra 16v ouro 93 R$ 9.000,00

Marea HLX
2001 prata Omega GLS 2.2 compl Bco 1998 Gas.

Resta 4p azul 1999 Gas. Verona LX 1.8 ale 94 R$ 9.000,00
I Celta 1.0 VHC

cornp. 1999 preta
Corsa Super azul 1998 Gas Palio EDX 98 R$ 12.000,00
Silverado Blazer 4.1 Bco 1998 Ale.

CO
el ar + pers. Gas 2003 Parati 1.0 16v 2p Vermo 1998 Gas Perua Swcompleta +GNV 98 R$ 16.500,00

Uno EP 1.0 preto Quantum 4p 1.8 Bco 1995 Gas. Perua SW compl G 97 R$ 14.500,00

Saveiro 1.8 4p, el ar 1996 cinza vectra GLS 2.0 comp!. Bco 1997 Gas. Vectra GLS comp 94 R$ 12.800,00Corsa 1.0 Bco 1997 Gas.

F 1000 nnotor MWM
el dh Gas. 2001 branco

Palio ED 2p 1.0 Cinza 1997 Gas. Veetra GLS 95 R$ 13.800,00
Golf GL 1.8 4p cornpt. Vermo 1995 Gas. Vectra GL compl + GNV 97 R$ 21.000,00

3 c/vidro.teto.dh 1992
Calibra comot. Vermo 1994 Gas.

Monza SL 2.0 L 200 4x4 eomp. Azul 1993 Die Monza SLE 90 R$ 5.600,00
,CO CG TOday 2p. Gas. 1993 prata

L 200 4x4 eomp!. Azul 1995 Die Monza 89 R$ 5.300,00
L· 200 4x4 GLS compl preta 2000 Die
F 1000 Cab dupla Vermo 1990 Die Asia Towner furgão 95 R$ 5.500,00

CG gasolina 1991 vermelha Ka 1.0 c! trio Prata 1997 Gas. Uno 86 R$ 3.600,00

2001
Variant Azul 1974 Gas. Bote Inflavel R$1.000,00prata Gol CL 1.6 Prata 1994 Gas.
Goll.0 I Bordô 1996 Gas. Alfa Romeo 164 comp.+ Teto 95 R$ 15.500,00

1986 Uno Mille SX compt AZUL 1997 Gas Trailler Angola c! 1 eixo 90 R$ 6.500,00S-10 Deluxe compl preta Die

Golf 2.0 compl.
Pick up Corsa oompl.
CorsaWind 2p

Pampa
saveiro Diesel
Hilux Sw4, diesel

Fiorino furgão
Santana GLS compl.
Courier 1.3
Parati 2p 1.6

L.200 Diesel
Corier 1.3 Furgão
Fiorino pick up
Monza SLE

Go11.6 MI

Cinza 98
Verde 98
Bordo 96
Vermelha 94

Bege 89
Cinza 93
branca 96
Azul 92
Prata 98
Cinza 97
Cinza 96
branca 00
branca 95
verde 86
cinza 97

371·42254rduíno
Veículos

,

VEICULOS
370-7516
Financia

iY�[!1�11:I�Q;t;,gii[l!:!,�.,:.I�!,i::.l�gfJ!�.Y��!r@iY.i]i�,t.2!g!!�j:�g;í

:�

370-4224�
CLASSI Rua Erwino Menegotti, 869,

Vila Rau - Jaraguá do Sul- se

Veículos de

II
"

Marca Coe

Volkswagen
Apolo Bege
Fusca Branco
Belina Prata
Monza Branco
seveêo Bege
Saveiro Bordo
Chevrolet
caravam 8ege
Calibra Grafite
CorsacJAC Verde
S·10 Branca
ctevene Branco

Flat
Uoo Branco

PickUpFiorino Branco

Tipol.6ar Cinza
Palio Prata
Premio Preto
Ford
Escort prata
Verona branco

DelRey dourado

Importado
Renault19RN Bordõ
Caminhão
CaminhoneteDl0 Marrom
Moto·
Maio XlX molar 350 Amarelo

CG125

Com A", Preço

90 R' 6.000.00
71 RS 2.300,00
90 RS 6.500,00
87 R' 4.500,00
83 R' 4.000,00
83 RS 3.000,00

85 RS 3.500,00
9S RS 17.000,00
00 RS 18.000.00
9S RS 16.500,00
91 RS 6.500,00

01 R' 11,500,00
93 RS 8.000,00
97 R$ 10.600,00
02 RS 17.000.00
91 RS 3,500,00 +30x22S

86 RS 4,000.00
90 RS 7.500,00
85 RS 4.000,00

9S R' 9.500,00

74 RS i4.0oo,00
G 89 R, 2,500,00
azul 99 RS 3,200.00

E MUITO MAIS
...

Faça parte da BV
financeira

você também

,. .. ,

. -

,I
-.

VI Votoranltlm I finanças

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

VW 15.190 c/3Q eixo 02/02 Carroceria- branco R$ 95.000,00

Chassi, branca R$ 58.000,00VW14.170BT 99/99

01/02 Eq. Chassi· branco R$ 55.000,00vw 8.120

311-0802
311-8281

Exp. Antônio Carlos Ferreira. 130 • Centro - Jguá do Sul
Eeosport XLS top de linha verde 2003
Fiesta ar cond + opc. preto 2003
KA opcionais branco 2003
Eseort SW completa prata 2000
Corsa hatch(mod.novo) ope branco 2004
Meriva CD (top de linha) cinza 2003
Celta O-KM prata (preço especial)
Corsa sedan ope. branco 2001
Vectra CD (top.delinhaIKit GNV prata 1999
Golf 1.6 completo prata 2002
Gol16v power completo 2001
Gal MI branco 1997
Stilo 1.8 (top.delinha) verde 2003
Palio weekend completa branca 2001
cue prevllege (top de linha) prata 2003
Clio expression DH!trio azul 2003
Seenie RXE (top de linha) cinza 2001
Clio expression DH!trio azul 2003
Seenie RXE (top de linha) cinza 2001
Clio RL el Ar dourado 2000
Scenic RXE completa verde 2000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

compra - vende - troca
financia - novos e usados

'Revendedora exclusiva da região
,de Re,boques:Pirârnid�s ,

SantanaQuantum, 00 azul G

Voyage B6 preto A

Omega SupremaGLS ,93 azul G

OmegaCD3,0 94 bordo GNV
6011 ,8 (bola) ss preto G

S-10Comp, 00 branca GGNV

Gol4p dh/tno (J3 branco G
Go1Mll,6 fJ1 azul G
Goll,6 92 branco A

GolSpeeial 00 branco G

Pleup Wíllys Oveiant (Reliquia) 65 amarela A
ChevetteSLE er preto G
Chevette 89 bege A
BelinaL 1,6 B6 bege A
Fusca 82 verde G
EseortEuropel GLX completo 00 azul G
EscortXR3 B6 amarelo A
EseortGhia 89' verde G

OpalaComodororompI, 89 verdemet. G

Opala Diplomata 6ec eompl. 00 bordô G
Ford Landal em couro 00 azul GNV

F-l000e,dupla, MWM, c, 94 cinza D

Monza 00 azul G

Jeep Compl (Rodão) 00 Bordo metalíeo G
Astra cornp. 00 azul G
Uno 00 Preto G
RD135 ss G
Moto CG KS cornp 01 prata G

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av_ Pref, Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

- 1314 - vende-se, Mercedes, GS -125 - vende-se, 2000,
87,reduzido,motor, caixa, vermelha,R$1.800,00Tr: 370-
referencial novo.toco.ss 8219
45.000.00.Tr:370-7144

�------

DUGGY - compra-se, novo
ou esíotrado.Ir: 372-0665 GS -125 - vende-se, 2000,

D-60 - vende-se, 81, cf prata, ótimo est.R$
muneky,R$ 18,000,00, Tr:

.

2,000,00Tr:275-3317
9953-9966

NX FALCON - vende-se, 400,
SCANIA 110 - vende-se, 75, ano 2000, cnrverrn.Tr: 9955-
Kit 111, referencial cornp.Rs 4945
34.000.00.Tr:370-7144

�------

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

C-lO - compra-se, 79f
80,Tr: 370-7216 cf Matheus SAHARA-ano91,R$3.700,00

� Tr: 276-3002ef Jair

r:mmrtD'l!Ijm
- SCOOTER - vende-se,

Sundow Akros 50, vermelha,
DIZ - vende-se, 2003, 98, baixakm.Tr: 370-8942 ou
vermelha, semi nova.Ir: 372- 9902-8505 cfTânia
7912 ou 9135-8785

CIVIC - vende-se, Honda,
2D02, automático, prata,
5ú,000km cf GNV, Vlor a

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

TITAN - vende-se, cf partida

:!�o�h:re;����:'���3ggro� :2�:R$ 4,300,00,Tr: 9953-

+ 18xR$l 06,00Tr: 370-2385
ou 9973-8955 TITAN - vende-se, ano

2003H$4.1 OO,OOTr: 370-6526
DIZ - vende-se, 2001, cf
partida, ótimo estado.as TITAN -vende-se, 2001 ,R$
3AOO,00Tr: 273-0357 cf Daniel 3.700,00Tr: 9962-3664
ou Meli ou 9137-2890

TITAN - vende-se, 95.Tr: 371-
CbX 200 - vende-se strada, 4573
verrn. 98, impecável. Aceito -------
troca, T[ 9103-7895 ou 91 03- TITAN - vende-se, ano 96,R$
2613, 2,300,00Tr: 9991-3300

PEGEOUT - vende-se, 206,
rally. 1,6, 16v, 2001,
eompletoVlor a cornonartr:
371-3737

RENO TRAFFIC - vende-se,
>"ótimo estado.Ir: 371-6702 ou

;:9973,9253
�
rgmIIlAJiI

><;.»"
.Jl13 - vende-se, turbinado,
�"))àrroeeria,R$ 28,000,00,Tr:

t�?0-1863
f�

porterrenoVlor a corrn.Ir: 374-
TlTAN - vende-se, 125, 2003, 1483 cf Maieon
prata.ss 1.500,00 + 18x -------

205,00Tr:9123-7355 XL - 250 - vende-se, 83,
vermelha, Vlor a cornb.Ir: 376-

TlTAN - vende-se, eG, ES, 0307
(partidaefreioadiseo),2000,

-------

ótimo estado,R$ 3.600,00Tr: YBR-2003, part Elétr. R$l ,500
47-9117-5839 Eder mais financ. Tr: 370-9209 após

18 horas

TWISTER - vende-se, preta,
2002, 250ee, ótimo est, cf

YBR - vende-se, 2001, 125,R$

24,000 Km rooados.as
3.500,00Tr:273-0651

7,500,00Tr:9104-6677efLuis YAMARA - vende-se,
erypton,2002, cf partida.Ps

TWISTER - vende-se ou 3,300,00,Tr: 273-1034 após
troca-se, 2002, 2' dono, Troca 18hrs cf Sandro

MONTANA
MULTi-MARCAS

IMPORTADOS

MAFUDES C 2LD 94 coro verde

CMC EX '31 ar� branro

PEillEOT 100 00 1.0aq.1tltlz. azui
PEillEOT:m XS '31� branro

PEillEOT 400 93 � prata
PEillEOT 400 BREACK 94 éUCXJl1Ü3. preta
APPlAUSE 94 4pW:íi1Jb'1EN branro

0V\RilDE 00 4pkrlls preto

NACIONAIS

F-1(ID

&10
Brasilia

00� azU

'31 �A:t Irara

75 impecá\,€1 vermo

ao 100) baro

ESPECIAIS

es PfCXlECO'WXlR

00 umero�
70 lJ'to dro�

III
MONTANA
t.I U l T J • M :.. fl c A S

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376·1678

INJECAR AUTO CENl,ER
- ,

,

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

Cé�1tR Fone: (47) 371-3898
"e,. • .wt4.._4mJ1'_....�" {k24-/5 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - Baependi - Jaraguá do Sul - se

,

�' .

COMPUTADORES

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

MOTOS apartir de

R$1.05,84

I * Três (03) contemplações
mensais,
* Antecipação de parcelas
na orden direta ou inversa,
* Lance embutido de até 30%,
* Redução das parcelas após
a contemplação.
* Prazo indeterminado após
a contemplação.
* Sem taxa extras durante
todo o plano,(adesão,
transferência etc).
* Livre escolha do veículo,

��nos
de. até 80 meses

)apagar.
CARROS apartir de

R$167,51
Consórcio

UNIÃO

371-8153

Wille Car Fones: 371 59 17 I 9149 0840
Joaquim Francisco de Paula - Lote 16

Omega GLS+teto 93 prata GNV R$ 16.000,00

Diplomata 4p comp, 90 Bordo GNV R$ 9.500,00

Caravan Diplomata 90 Bordo GNV R$ 8.800,00
Chevett SL 78 Bege Gas R$ 1.800,00

Marajá SL 86 Marrom meto Álc R$ 3.600,00

Fiat 147 84 bege Gas R$ 1.700,00
/

Belína 2 81 vermelha Gas. R$ 1.300,00
Brasília 78 Bordo Gas R$ 2.000,00
0-60 Carroçeria 73 branco Die R$ 9.800,00

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

Recepcionista '

"

Serviços de Limpesa e Conservaçao

SEGU�NÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso

. '01
CFTV '(Circuito Fechado de TeleVisa I

Monitoramento de Alarme

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
AIdu de� a.� dfu s� des� de�� (la

'íE!�, eHt>te em���� des� da.A�

Rua Mal. Deodoro da FOn$e�, 1438'
SI OI

. Jaraguá do Sul .� Santa Oatarina
WWW.autoteoseuranca.oom.brFONE: 372·3680

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

CLASSIMais

filhote de Rotwailler, cl 3
meses.R$ 150.00.Tr:

9137-1939 OU 371-4000.

! * Declaração de imposto
de renda

f"'�""'"'''''''''''''''''''''''-''''''''''''''-'''''''''''.- , ••••••••••••• _ , _-_ •• ,. __ ••. _ ••••••••••••• _ ' __ •. •···•••• __

·······1

IT-Aldano Contabilidade

CAIAQUES _ vende-se

de fibra: azul (mistral cl
quilha) e amarelai

branco- um saiote e dois

CONDICIONADO -: remos, os dois por R$
R

se cônsul, semi 350,00 (aceito bicicleta).

����eÃ$ 450 OO.Tr: 371- Tratar 273 1525.

� -C-A-R-R-IN-H-O---v-e-nd-e--s-e
BATERIA - compra-se, ou aluga-se, hot dog.R$

� 550.00 3x ou R$ 110.00

INÓCULO - vende-se, por mês aluguel.Tr: 9117-
B ra10x90x50c/zoom, 2447
Sacu

na caixa cl NF.Tr:
novo 7'6 0544
�
C_ACHORRO - vende-se

filhotes de: Yorkshire, Shl

_ Izu, poodle,. Beagle,
Cocker, Sharpel,

Boxer,

abrador, Rotwalller.

Dobermann: R$ 400,00
e

Pi! Buli: R$ 400,00,

altês: R$ 750,00.
Todos

c/ vacina, contrato
de '-EQ-U-IP-A-M-E-NT-O---ve-n-de-

rantia e ou pedlg�ee, se, para padaria. Tr:
consulta vetennana

ra!uita.Tr: 370-8563 _99_0_3-_4_56_7 _

FAÇO FILMAGEM DE

FESTAS EM GERAL.

CALCULADORA- vende- Tratar: 273-1826

se, HP- 12c, nova por R$
300.00.Tr: 370-6624 FREZA _ vende-se,

KF30, Koni, 90mm de

mesa,ótimo estado.Tr:
376-3568 ou 371-0431

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

FREEZER _ vende-se,
CELULAR _ compra-se 230L, ótimo estado.Tr:
Motorolla c333, claro ou 370-7156 c/ Dolores
Tim.Tr: 370-2059

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

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

LACRE _ vende-se, de
latinha.Tr: 274-8620

Maquina digital _ vende
se nova da Sony modelo

Dsc-pi3, com zoam

óptico, 4.1 mega pixels

PIH1\JR�S €M GERAL: PRmIAL - COMERCIAL - RESIDENCIAL

M�ss;a. CORRIDA, tl"OX, TEXTURA, GRAAADO
.

... Abertura de firmas

I * Contratos * Contabilidade

I * Custos
* Distratos

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

IRua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira,

,._._ .. ·_�:_:�.�.=.c=���?=li:lr��_�_�?_.��� ...

VIA
dNIU

Sua habilitação
com maior rapidez

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- - Sthroeder-Sf;

I�i
IMarque horário e mude seu visual I I

I 9131-8648 I
l_�:_��I��_��!i�_�!!.��!r.�_��.�=-Vil�.. ����_ _j
com recarregador de
bateria. Preço R$
1 350,00
Tr: 3706204- apos as

14:30 horas cl Djair

Maquina digital _

vende-se nova

da Olympus modelo D-

540, com zoam

óptico, 3.2 mega

pixels. Preço R$
850,00. 370-6204-

apos as 14:30 horas cl
Djair

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

MESA _ vende-se,
jardim, artesanal.Tr:

372-1448

sem compromisso

VLB - Responsável pela pintura
do Jornal Correio do Povo

OURO _ compra-se,
qualquer peça,

: Domingos da Nova, sinO - Ilha da Figueira _ Tel.: 91 04-646�
arrebentada, quebrada.

Faça um orçamento

CLio AUTHENTIQUE
'

Motor 1.0 8V 2 portas 04105,
'

Ar quente, Barras de proteção
lateral, Faróis com duplo
refte,tor óptico, Vidros Verdes,
ApOIO de cabeça no banco
traseiro.

Fabricado no Brasil.

lL

IPI. e licenciamento

Paga-se à vista. Tr:

9979-0605.

CORREIO DO POVO 7
c

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

* PLAYSTATION 2

*XBOX
• PLAYSTATION ONE
* DREAMCAST
* NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBE horano de atendimento: segunda á segunda das 10:00 as 22:00

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

,
Fone: 376·2206

Mármores e revestimentos lida. - ME

Granitos: Cozinhas, Banheiros, Escadas, Tumulos e Jazigos.

Revestimentos: Grafiato, Textura, Massa Corrida e Pintura

SÓCIA _ procura, com

50% do capital, para
abrir negócio de

alimentação ou outro

ramo interessante e

lucrativo.Tr: 9909-7562

TORNO - vende-se,
retifica, de disco e

tambor de freio e outros
-:»
......-..............

----------_._-----------...._�---_
.......-

equipo pi oficina ou

borracharia.Tr: 473-
9818

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

UNIFORMES _ vende

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

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

•

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

Escapamento - Geometria - Balanceamento

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus

AUTORiZAdA:
GM-VW

FiAr - FORd

FONES: (47) 275 ..H�O, 275 ... �605

Rua: Prefeito José Bau,er, 826
Vila Rau - Jguá do Sul- se

2anos de
garantia

Ent.SO%
Exceto para Clio Authentique

scêniCAJi� 2005

Faça um

TestD,ive

Motor 1.616V 110cv 04/05, Air Bag Duplo,
Ar-condicionado, Computador de bordo,

Direção hidráulica, Travas e Vidros elétricos,

Fabricado no Brasil.

ou Ent. 60% + 24X • Taxa 0,99% a.m:3)

Rede RenauIt. Mais de 160 Concessionárias 110 Brasil. Vale do Itajaí e Litoral Norte - SC

LI�.. r* BLUMENAU ITAJAí JOINVILLE JARAGUÁ DO SUL Financeira Renault iii:. :

_ Uer.,e 322 • 8800 348 • 8460 435 • 3700
.

370 • 6006 gronpe Rei Banque II
:

(1�)t=ax-a-de-·---.-.----------�-==----------------------------------------------------------------�.--------------------------------------�------------.::::..

porlâll1ina ���s valida para toda Linha Renault 2004 -Okm, exceto LinhaClioAuthentique, nas seguintes condições: Financiam_ento �elo CDC (Crédito Direto ao�onsumidor) com entrada de 50% do valor a vista + saldo financiado em 18 vezes com 0% de juros + IOF + R$ 2,15

prefixada de O 90�;to Bancáno. (2) Taxa de juros válida para ClioAuthentique 2 portas 1.0 8V�4/05 -Okm na s sequíntes condlçoes:FI�anclamento pelo CDC (Credito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor a vista + saldo financiado em 24 vezes.comTaxa Cliente

0,99% ao mês' +
Yo a.rn, + IOF + R$ t, 15 do Boleto Bancario. (3)Taxade JUros valida para ScenlcAII�é 1.6 16� 04/05. - O km nas sequintes condiçoes: Financiamento p�loCDC, com entrda de 60% do�alor a vista + saldo financiado em 24�ezes com Tax� Cliente prefixada de

valor para sua I?F + R$ 2,15 por lamina do Boleto Bancário. Flnanciamento Renault através da Cia. De Credito, Flnanclarnento e Investimento Renault do Brasil. Credito sujeito a analise e aprovaçao de cadastro. Taxa de abertura de credito (TAC ) nao Inclusa consulte o .

PreÇo a vista drefllao.As taxas poderão ser alteradas se houvermudanças significativas noMercado financeiro sem prévio aviso. (4) Preço a vista do ScénicAlizé 1.604/05, cor sólida sem opcionais. Não estão inclusos os valores de frete, Pintura metálica e opcionais. (5) .

PUblicitários � 10Authentique 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 :

as especific�çõ�uns Itensmo�trados e/ou �encionados 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

s de seusVelculos sem previo 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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CLASSIMais

- GINECOLOGIA -

t :!!:::;:/l�om
Habilitação S08RACIL 1.079

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

Fone: 370-1705
somata@'/etllllo,col/l.br" IQJ'aguá do Sul

�·YJS9;��u�
A §óunuJa,.dwMUl/ jo,fÍ.de-

, 275-3387
R; Reínoldo Rau, 289 • SI. 01
Centro· Jaraguá do Sul· SC

�
.,-WfW, .

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua 10Jo Picom 1 10 " Centro

ANUNCIE

AQUI
371-1919

•

SAUDE Bc INFORMAÇAO
Trabalhando com

Qualidade de Vida

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

São suas.

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.5egundo 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 urna boa

produtividade dos mesmos.

Saiba elllagreeer sem
parar de eOlller.

Conh�a o programa'

DISCIPLINA
ALIMENTAR
Inforll1a9ões: 9973·3814

Dl' Daniella S. E Curl'
Dermatoloqta . CRM 11341

•

Fone/fax: (47) 370 8890
dan iell acury@globo.com

Rua: Olivio Domingos Brugnago, 275· �Ia 1i1.:

ANUNCIE
AQUI

371-1919

Centrais telefônicas Infelbras

.'
.

,,'
'

.\

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

Fone: 371·7007
A melhor opção para sua empresa,

escritório e residência.
Produtos ·e serviços pata telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

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

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos '

Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelhO
Sistemas de gravações de imagens

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

Kit Portão Eletrônico + Interfone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



se por casa em Jaraguá.Tr: 275- c/ 373.99, na Rua Alwin

= 114P4"',41280 c/Anaou 41-249-4670c/ Suterdoffer.R$ 40.000.00.Tr:
Luciano 370-8097 c/Tina ..CRECI9839

ERVINO - vende-se, praia, c/ VENDE-SE - próx. ao centro,
ALUGA-SE - no Cond. Resid.

2qutos,sala, COZ, varanda, 275m', c/ suíte, garagem p/3
Concórdia, nas Águas Termais

80m', toda murada.R$ carros, biblioteca c/ escritório,
de Piratuba. Tr: 372-3192.

75 25.000.00. Troca por imóvel em anexo sala comerciaI80m'.R$ ALOJAMENTO - aluga-se.R$
10 JguáTr: 370-0433 115.000,00 negoc.Tr 9137- 8.00 por dia c/ café da

I�
5573MATRICULA 24320 manhã.Tr: 370:3561

.ESTRADA NOVA-vende-se, ao
lado posto de saúde, casamista, VENDE-SE-de alv., c/167m', CENTRO - vende-se, ed.

c/3 quartos.R$ 55.000,00 - terreno c/ 560m', na rua João Jaraguá, 2 qtos, 1 suãe mais 1

negociável.Tr: 371-2357 - Planicheck.Tr: 370-8097 c/ depend.R$ 88.000.00.Tr: 9119-

CRECI4936 TinaCRECI9839 7683

JARAGUA ESQUERDO - VENDE-SE - c/120m', alv,
CENTRO - vende-se ou troca-
se, grande. Troca por imóvel

Condomlnio Flamboyant, nova, 1 suíte, 2 qutos, terreno em Jguá Joinvilie ou Itajaí.Tr:
sobrado c/225m' em terreno c/ 41 Om'.Parcela-se.Tr: 9977- 011-6976-9448
c/ 600m', em construção.R$ 5408 MATRICULA 24320

• 120,000.00.Tr:371-2357 -

VILA LENZI- vende-se casa
CENTRO - vende-se, ED.

�
ÁGUAS CLARAS- vende-se.R$ CRECI4936 de madeira c/ terreno de

Isabella, c/2 suítes, 1 quto,

11 OOO.OO.Troca carro vlor R$
sacada, garagem, piscina,

I 0:000 a 15.000.Tr: 9117-2447 JARAGUA ESQUERDO - vende- 525m'.R$ 65,000.00.Tr: 371- academia, playgrond.Aceito
se.R$115.000.00.Tr: 9145-6320

2357 - CRECI8054 proposta em Sal. Camboriú.Tr:

� 9961-7080 ou 275-3281
VILA LALAU - vende-se ou

ÁGUAS CLARAS - vende-se, PROCURA-SE - pessoa p/
aN, 70m'.R$ 20.000.00.Tr:

310- dividir apto ou casa.Já possui
troca-se, sobrado. Troca por ITAPEMA - vende-se, meia
imóvel menorvlor.Tr: 371-3132 praia, a 50m do mar, c/ sacada,

� móveis.Tr: 9997-2369 sala, 2 qtos, todo mob,

AMIZADE - Casa Nova com 03 RIO MOLHA - vende-se,
VILA RAU - vende-se, garagem.R$ 75.000,00.Tr:

R quartos' 75,00
m2. R$ madeira, c/2 qutos, terreno c/

madeira, c/ 100.00m'.R$ 9131-3784
35.000.00.Tr; 371-2357 CRECI

72.000,00. Tr: 9997.2020 350.00m'.R$ 8.000.00.Tr: 371- 8054 PRAIA - procura-se p/ aluga-
2357 CRECI4936, se, casa ou apto de 1/2

BARRA VELHA-vende-se, alv, VILA RAU - vende-se casa de quartos, períodos 26/12 à 08/
c/ 185m', nova.Aceita troca por VENDE-SE - c/ 400m', 2 salas, alvenaria c/ 3 quartos.R$ 01/2005, Sal. Cambúriu ou

carro ou casa em Jaraguá.R$ 4 qtos, 4 bwc, 2 COZ, garagem, 52.000.00.Tr: 371-2357 -

Meia Praia.Tr: 47-371-8153 ou

75.000.00.Tr: 373-6634 área de serviço, energia CRECI8054 9122-6233
trifásica, terreno c/l 05.000m',

BLUMENAU - vende-se ou
6 lagoas, cachoeira. Tr: 370- OPORTUNIDADE PROCURA-SE-moça p/ dividir

troca-se por casa em Jaraguá, 7481 ànohe, apto no centro.Tr: 372-0327 ou

alv., cf 3 qtos, 1 suite, demais Terreno em Picarras 9993-1498

depend.Tr: 9983-1 925 VENDE-SE - práx, ao centro de cl 402m2, prox ao SCHROEDER - aluga-se apto.
CENTRO. vende-se, 325m'. R$

Guaramirim, alv, c/4 qtos, 2 holel
bwc, garagem p/3 carros.R$ candeias pnr apenas

no centro, semi -mob ,c/ 3

rJ 200.000,00. Aceita imóvei suites mais dependo Vlor a

menor vaiar. Tr: 370·6624. 60.000,00.Tr: 371·6069 R$ 6',000,00 Á VISTA. comb. , Tr: 9133-3476

CR�CI8844
MATRICULA 24320 Tralar: 372-1395 ou

9993·5437 SANTO ANTONIO - vende-se,

CURiTIBA. vende-se ou troca- VENDE-SE - alv, 123m', terreno 2 aptos, C/ sala com. 300m'.R$

SUPER MASSA
GRAFITADA

� VANTAGENS:

I "-..... oi Economia

I oi Resistência

I oi Rendimento

I v Impermeabilidade 1

LN
' o produto certo para sua construção!

Grafites Jaraguá LIda = (47) 275·4081 e 275·1961

vende-se
casa alv. 202m', C/ 1
.sulle, 5 quartos, 2 bwc,
sala de estar, copa
cozinha, churasquelra,
"119 pI fesla, garagem,
abrigo, varanda, terreno cl
2.500 m' na rua Bella
Weege, 1454, ao lad.o da
flora da Malwe, valor
R$ 260.000,00. 1l"atar:
Horst376-1400

UBATUBA - vende-se,
próx. a praia, c/ 1 suite +

2 dorm., churrasqueira.
Tr: 372-3235.

embutidos e demais
depend., um ótimo apto. Tr:
371-6069. MATRiCULA
24320

VENDE-SE - 104m', novo,
3qutos, 1 suite, sacada c/
churrasco. Entrada+
financ. Tr: 9977-5408.

VENDE-SE - próx. a

carinhoso, c/ 2 quartos,
garagem, moveis

SUPERMERCADO

COM CARNES TEMPERADAS

NOS FINAIS DE SEMANA.

R: .JosÉ: TEODOR.O RIBEIRO, N° 540 - IL.HA DA FIGUEIRA

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS
AGORA VOCÊ TEM DINHEIRO
FÁCil E SEM BUROCRACIA

� Até 36 meses para pagar;
� Sem limite de idade;
� Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS;
� �mpréstimo sem consulta ao SPC/SERASA (E fazemos empréstimos
para servidores publicos, estaduais ou federais, ativos ou inativos).

Fone: 310-6261
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

Bairro Nova Brasilia - J!U'!l8)1â do-5ul- se

AnUgaMe lale

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.

lnformátlca
HUm c I i C k

CORREIO DO POVO 9

CHAcARA RESIDENCIAL ECOLOGICO BARULHODAGUA.
LINDA AREA DE 40.850m2 DE BEM ESTAR JUNTO A NATUREZA.
Vendo, troco por outra ou casa, apto, carro ate 50% do valor como parte do
pagamento,em Jaraguá e micro região ou litoral, de Joinville até Florianópolis e região
de Santo Amaro da Imperatriz.

.

Local de excelente valorização, duas escrituras em uma só área, uma de 20.85Dm2
com todas benfeitorias conforme imagens abaixo R$ 135,000,00 ou sem benfeitorias
R$115.000,00 , outra de 20.000m2 sem benfeitorias com área pronta para construir
R$ 45.000,00 escrituras com medidas confrontações e acesso averbados, registro
imóveis, negativas e impostos em dia. Aceito proposta à vista em carta fechada
firmando proposta com assinatura autentica em cartório para vender pela melhor
oferta. Maís detalhes, acesse sita www.sitiobarulhodagua.cjb.nat

lOCALlZAÇAO.
Jaraguá 00 Sul / SC, Bairro Rio Molha, Area Rural a G Km do Centro da Cidade, com Acesso
Asfaltado.Há 44 Km de Joinvllle - 51 Km de Slumenau - 118 Km de Curitiba -182 Km de florianópolis.

Rio Molha - Jataguã cio Sul - se
Telefone. 47370-8563 / 489958-9672

e-mail: batulhociagua@ibest.com.bt

É tão útil, Que o número
de telefone deveria constar

na seção de utilidade pública.

Há 84 anos, o número mais úti12a re,gião.

em sua V I d a p e s s o a I e p r o fi s s i o n a I "

Computadores
Completos

Assistência Técnica
Especializada

HORA TÉCN
INTERNA

ICA - (Jaraguá do Sul)
EXTERN

- R$ 20,00
R$

AS - R$ 20,00 + ./ Ófi•�:"::::::�:amento , ./
'

0,50 o km rodado

Suprimentos Informatização
de comércio e

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

� de N.F., Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,

L
todos os controles
administrativos de ges
tão empresarial.

Periféricos I Móveis
CDRom

gravador e
leitor de OVO

Acessórios

.
Tintas Originais e

i Recargas todas as marcas de Impressora

Promoção de
Micros Usados

h

AMD K6 2,500mhz,
completo.

3x R$ 280,00

"��-

Promoção Monitor
NOVO

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 560,00

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

Oferta
MICRO a partir de:

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

Configurações: AMD 2.2 GHZ - 128 mb
de memória, Hard Disk 40GB, fax
modem 56k, cd rom LG 52x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de

vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"
drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, 18Ow, placa de som

e rede integrada

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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QUINTA-FEIRA, 7 de Outubr do e2%

I> Associados ACOMAC oferecem financiamentos p�la Caixa E
Federal em ate 60 vezes com juros de 0,5% ao mês'

" Conom"
I> pelo Banco Bradesco em 24 vezes com juros a Pdl;ir de 199'
I> financiadora Losango com cheClue em 12 vezese';:'a;nês �mr;5aomêl,&:; velei

Associação dos Comercia_ntes
de Materiais de Construçao de

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

•

ua 1
Casa sem mofo

•

aixo 1 Para evitar problemas de

umidade verifique a tubulação de

água. Pequenos vazamentos

podem acontecer sem que você

perceba, levando umidade às

paredes.

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 clierites urna 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

I
,

facilitar sua forma de pagamento COIn:

2 .Investigue a cobertura. Pode

haver telhas quebradas que

pe�rnitem a entrada de chuva .•

Lages de concreto necessitam de

revisão constante.

3 Caso sua casa seja colada ao

muro ou à casado vizinho, instale

rufas de chapa metálica para

impedir que a água de chuvase

infiltre. Os rufas devem ser

chumbados na alvenaria.

Banco Do Brasil
Banco Do Bradesco
Caixa Econômica Federal
Construcard I

Losango
Master Card
Visa
Visa Elétron

11..11••0'"
MfJMAf' ,,,C.H_flfi,

276-2000Fone: Fone/Fax
371-4139

Do fundamento ao acabamento
de sua obra

..."'%'*:
Rua: João Planincheck: 18

sul
Nova Brasília - Jaragua do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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=..�
a em guaramirim, prox.eas
Tr 371-0140 de sego a

pralaAl· "des ou 370-3561 Cida

�
PiÇARRAS - OPORTUNIDADE
_ 5 terrenos de 400m2 cada,

.

ao Candeias. R$ 6.000.00prox.
�
10 MOLHA - vende-se, c/

:69480m2, escriturado. R$
180:000,00. Tr: 9112-5501.
�
RIO MOLHA - vende-se, pr�x.
a gruta, c/ 374m2 construçao
.R$ 9.000.00 ou 35x de

150.00.Aceita propostaTr. 371-

�-
SCHROEDER - vende-se, c/

452m2, situado na Rua 135

Frederico Trapp. R$12.000,00.

�
SCHROEDER - vende-se, c/

620m2, 150m após. R$

16.000.00. Aceita carro.Tr:

9962-3664

VENDE-SE - próximo ao

pama, ótimo 400m2, c/ rua
calçada e escritura.R$
35.000,00.Tr: 9137-5573.
MATRICULA 24320

VENDE-SE - morro do Boa

Vista, c/804m2, c/ casa,
murado.Troca por outro

terreno ou mini sitioTr: 9975-
9415 após 15hrs

VENDE-SE - terrenos 101.
Geranium, pronto p/
construir, 420m2.Aceita
carro. R$ 9.000.00.Tr: 372-
1274 c/ Valmor

VILA LENZI - vende-se, c/
525.00m2.R$ 65.000.00.Tr:
371-2357 CRECI8054

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

COMPRA-SE - de pequeno
porte, distante no máximo 10
Km do centro, c/ casa.Tr: 371-
8153 ou 9122-6233

RIO CERRO 11- vende-se, c/ ±
4.800m2, c/ chalé estilo alpino,
riacho, 5.000 pés de palmeiras
real. Aceita-se troca por
automóvel ou imóvel. Tr: 372-
3235 c/ Ramos.

SCHROEDER - vende-se, c/
200.000m', 5lagoas, campo de
futebol, quiosque, em ótimo
esI.R$180.000,00 negoc.TR:
371-9053

Sítio - com 160.000,00 m2
distante aproximadamente
9km do centro. R$ 47.000,00.
Tr: 9997.2020. creci7402

-i'ri

CENTRO - vende-se
ou troca-se, sala
cornerclal. Troca por
imóvel próx. a

eidade.Tr: 011-6976-
9448

ESTOQUE - vende-se,
de confecções. Preço
de Ocasião. Tr: 371-
8772 ou 9101-3494

FLORICULTURA -

vende-se participação
societária 20%, próx,
ao eentro.Tr: 9147-
6169 c/ Mareio

GALPÃO - aluga-se,
c/150m2, na Rua:
Felieia Bortolini, 210.
R$ 550.00. Tr: 370-
8097

LANCHONETE
aluga-se, pesque e

pague, Garibaldi.Tr:
376-1454 ou 9973-
8449

LOJA - vende-se, Rua
Reinaldo Rau. Tr:
9919-5545

LOJA - vende-se, de
roupa, c/ estoque e

móveis.R: Pref. José
Bauer/ Vila Rau .Tr: 371-
7222 c/ Elizete.

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

PRÉDIO - vende-se, 2
pisos, c/ sala
comercial, 2 aptos.R$
80.000.00.Tr: 370-
6929 ou 9125-1242
com Maicon

VENDE-SE - sorveteria
e lanchonete na Praia
do Ervino. Ótima
loe.Tr.: 9101-0467 c/
Cristiane

CORREIO DO POVO 11

VENDE-SE - área
comereial,e/ 270m2,
construído terreno c/
476m2, na Rua: João
Planieheek,176,
próx. Weg I.R$
160.000.00 negoe.
Tr: 370-8097 CRECI
9839

VENDE-SE
lanchonete e

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

··-·LEíEI�-·
-

IMOBILIÁRIA
wwwJeier.com.br !
Aqui você compra I

os melhores
Imóveis de

i Jaraguá do Sul e Região!
j " G.f.f.ÇJ.J.4.§.7.7:).l

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
C/Bruno

...._,.

�

CROMOART
CRIAÇÃO & FOTOLITO

cromoarte@terra.com.br

Saia õo aluguel aôquira
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

EXTRA

368,58 mensais

526,54 mensais

RODOBENS
CONSÓRCIO :: -�?�..:slS9122.. 3
Repres_::: Silver Serviços Ltda 6233Rua Joao Januário Ayroso,80 sala 03

Ligue e solicite a visita de um de nossos' vendedores

i.
\

Acesse E CONFIRA

www.plusservice.com.br

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

máximo 5 pessoas.

Ehcon'tre rios c4nais 'tia níJsso site os melhores negócios de Jaraguá do Sul e Região
> Autom8veis·(Contpra, \tendI, Ace\sórios e Consórcios)

• til" " "
> Casa e Decoraiao ii I � • «I
> Comércio (Todos 0W'am� ) • • • t
> Construção e Refonoa (intu_'M'erillitde
> Esporte, Turismo e

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

e muitos outros t • , ,

Entre em contato conosco e anuncie I ,

• ...

sua empresa em nosso site (I:
....,., 275..1070
plus@plusservice.com.br

Rua João Planincheck, 293 - Sala 15
Nova Brasília - ara uá do Sul - se

eiros, Gráficas, Financeiras,

•

só O CORREIO DO
TEM CONTEÚDO PARA

FAMíLIA TODA. POR ISSO,
TODO MUNDO ADORA LER!

E AGORA, COM APENAS
R$ 13,90 POR MÊS,

VOCÊ JÁ PODE TER O MELHOR
E MAIS COMPLETO JORNAL

LOCAL NA SUA CASA!

•
CORREIO DO POVO

P���19HJ-

Nosso Grupo

Vantagens -----,

- Cusro reduzido ,para conversação
entre o grupo
- *Mais de 250minutos todomês
- Pague apenas RS 112,50 mensais
para 2 números, mais RS 10,00 para
cada acesso.

•

'Os 250 minutos são válidos para ligar um telefone da sua área de registro

SCHROEDER - vende-se, _c/

480m2, 150m apos

prefeitUra.R$13.000.00. Acetta
carromaiorvlor.Tr: 9962-3664

SCHROEDER - vende-se, c/

8.500.00m2.R$ 35.000.00.Tr:
37/,l:1-2�35l_07C,,",RE�CI."."80�54� -------------_.-

,

FALE COM UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDAS

!.,MaI._��_I��C_8II_1tO_'eIII�lI!_� 213-0888
DO SUL

634..040Q/633�6660· São Bento dQ Sul· 644·5465 Rio Ne rinho· 642-3004 Mafra

-

Participe do
nosso grupo
e pague só

R$1,OO na compra
deste aparelho

Promoção válida por tempo indeterminado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

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

Computadores
completos

_
.._,.Periféricos ��I(r" ,

.�, ,

Gravador de CD
e Leitor de DVD

Maquinas
Digitais

Promoção
Micros a partir de 1.700,00
Configuração AMD Sempron

2200

2S6mb/hd.40gb/Cd-Rom/Placa
mãe ECS I<M400-M2 S/V/R/F

Monitor 15'/ Drive
1.44/Gabinete I Teclado I

Mouse/CX. Soml Fax Modem/
Estabi I lzador

Estamos também com curso de
Informática básica e avançada.

Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última geração.

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 confi raesta novidade.

Rua Irine.u. Vilela' Veiga, 128 - Centro - Guaramirim
�

ADMITE-SE
fUncionários pi
êmpresa, em

ÍVlassaranduba.TR:
3'79-1342 cl Gilberto

PRECISA-SE - de
corretor de imóveis,
necessário veiculo

próprio, desejável
conhecimento em

informática. Tr: 9962-
8154

PRECISA-SE - de

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

PRECISA-SE - de
estampador ct
prática, pi 10• turno,
Ilha da Figueira.Tr:

9975-4484 cl Paulo

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

PRECISA-SE - moto

girl, com moto e

celular.Tr: 275-3987

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

PRECISA-SE - de

moça que tenha,
fluência pi falar em

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

PRECISA-SE - de
serralheiro profissional
cl especialidade na

linha arquitetônica.Tr:
275-6463 ou 9991-
6664

PRECISA-SE - de
costureira e aux.

Costura pi Ilha da

Figueira.Tr: 370-6872

PRECISA-SE - de

empreiteiro pi corte de

pinus. Tr: 47-374-1196
cf Dartagnan

Precisa-se - corretor de
imóveis. Necessário
veiculo próprio.
Desejável
conhecimento em

informática. Tratar
9962-8154.

PRECISA-SE - represo
Comercial pr Jaraguá
do Sul e região, no ramo
de publicidade, ótima
Comissão. E-mail: fixxa
magnetos@yahoo.com.br
PRECISA-SE - rapazes
pi auxiliar de produção,
sem experiência para o

ramo metalúrgico.Tr:
376-2224

D5.i4iU;i
OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como

bibliotecária, pi
trabalhar em escola,
arquivo, museu ou

faculdade.Tr: 372-0253
ou 9996-6434

OFEREÇO-ME - PI
cu idar de pessoas
idosas ou doentes.Tr:
9153-8224 cl Ana.

OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como

jardineiro, zelador ou

caselro.Tk: 9111-
6855.

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como

doméstica.Tr: 370-
0097

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como

operador de caixa,
recepção, cl
referência.Tr: 370-
0656 cl Fabiana

OFEREÇO - ME - pi

P ROCURA - S E -

i Se você é uma pessoa triste, sofre de depressão, tem problemas familiares, amorosos, medo fobia, insônia, timidez, Falta alegria de viver, quanto mais lulall1ellOl
estágio área de arq. e i tem sucesso, vive sempre sozinho (a) tens perdas financeiras e tens problemas de ordem espiritual consulte com ele: Homar Moraes, através do tarókabalaeaa
u rb an ismo, cu rs ando! ' fonosinesia o código da sua voz, ele vai descobrir as razões e os motivos destes acontecimentos, Mapa astral, certa numerologia, terapia tán�ca cuta,�ânita�a
9a fase.Tr: 371-1847 I. imposição das mãos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirituais para tódas as finalidades e consulta pessoal com o tarô kabala. Regressão,
ou 8802-8963 i· reprogramação mental e chaveamento e chapem para eliminar amagga,

cuidar de crianças em

minha residência. Tr:
373-0489

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

reterêntta.Tr: 9914-
2014

OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como

telefonista,
recepcionista,
balconista ou

secretária. Tr: 9124-
4184 cl Daniele

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

Pós-Graduação Ledo Sensu

./ GESTÃO ESCOLAR
./ PSICOPEDAGOGIA

Duraçãll0meses
01 encontro semanal

Mensalidade R$ 121,00
(incluíd'o material didático)

Local dos cursos e matrículas:

Instituto Educacional Jangada
Av. Pres. Epitácio Pessoa,676 - Centro

i{
Jangada

Informações:

.•.708.88.88
•••••

UIB
l·PffllU...·A!t
CASmOllAlI!Q

senac

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

Cobrando Clientes Inadimplentes 12 22 e 23/10/04 19:30 às 22:30 6& e Sábados
8:00 às 12:00 e

13:30 às 18:30

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

Neurolingülstica em Vendas 12 04,06,08 e 09/10/04 19:30 às 22:30 e 2',4', S' e Séb
8:30 às 11 :30

Oratória 15 02,09 e 16/10 8:00 às 13:00 Sábados

Qualificação Básica em Contabilidade 140 04110/04 a 11/03/05 19:00 às 22:00 2s,48e61

Qualificação Básica em Logistica 110 28/09/04 a 10/03/05 19:00 às 22:00 38 e 58

Qualificação Básl,ca em Secretariado 140 27/09/04 a 02/03/05 14:30 às 17:30 28,4ae68

Formação Cisco CCNA 280 23/10/04 a 29/10/05 13:30 às 17:30 Sábados
Escola Aberta de Informática

Cursos CH Inicio Término Horário Dias
Técnico em Enfermagem 1.800 04/10/04 2007 8:00 às 11 :00 2" a 68
Teste de seleção « R$10,OO
Taxa de Matrícula - R$40,OO

Complementação em Técnico 550 2° sem. 19:00 às 22:00 28 a 68
em Enfermagem

Técnico em Alimentos 1500 2006 19:00 às 22:00 28a 68
Teste de Seleção R$10,OO

r·-(jj···\:············.·················:·····:·······........
. ..

-·------------ÃUTO AJ·UDA
I �lomar TERAPIA DO CORPO ti IM E

I ����,R:�:�:'�=�::��:���::'O���.

1\""gabet set gexy á s�bl!l' mech�.I1._
"i "�f COlO a cabeça dos homens, lJ I

e Isso nós sabemos fazl!I' muno bem!!!
Venha pa,m mom,nl" agradá"i' ao lado da'

geHlle, lOai, "Iceionade, de Jalaguá do �ul

NATALIA
• 9111·0491·

PtOlnoç1io �Ó {!gta �ernaha!!!
Pague Urna (l }�yB D�uag por

ap(mag R* 70,00

a-e,fJ,mpalt- 4çde4
Eslamos Convidando Iodos 05 dienl!l!

amigos paro conhecer o caso (/
lindas e belas acompan�ontel

24 hs 00 seu dispor.

CRISTIBN
passIvo i

I

[����22149
20 anos, olhos claros, total

�eguranra e sígílo absoluto .

TR: 9134·7749

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




