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FESTA

3a Bananenfest, que começou
sexta-feira, termina hoje

• PAGINA 5

DIVERSÃO

.

Gupro folclórico infantil se apresenta no pavilhão do Parque, Municipal de Eventos, durante a 16" Schützenfest
,

Mais de 24 mil prestigiam
I

a 16a Festa dos Atiradores
No�.,quatro primeiros dias do evento, a Schützenfest foi
prestigiada por um público de mais de 24 mil pessoas;' que
consumiram 18 mil litros de chope e dispararam 52 mil tiros.
Sábado foi o dia que registroumaior número de visitantes, 11.345
pessoas, com quase dez mil litros d� chope consumidos e 9.279

tiros disparados. Gastronomia, música, dança e competições
de tiro são as principais atrações da F�sta dos Atiradores, que
prossegue até o dia 17, no Parque Municipal de Eventos. Hoje,
a programação inicia às 10 horas e, a tarde, a partir das 14
horas, a festa é reservada às crianças. _ PAGINA 5

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas.
�

SUCESSO

Dia da Criança movimenta
o comércio de Jaraguá do Sul

- PAGINA 4

REFORMAS
"-

PraçaAngelo Piazera recebe
R$ 345 mil em investimentos

Inauguração aconteceu no sábado depois do desfile das
Sociedades da 16a Schützenfest. Shaw com a Banda

Cavalinho, de Blumenau, �naugurou o novo palco.
_ PAGINA 5

VITÓRIA

Pilotos de bicicross garantem
11 troféus para a Duas Rodas

ALEXANDRE BOGa

A equipe
jaraguaense
conquistou 11

troféus de

primeiro lugar na
terceira etapa da

Copa Duas Rodas
de Bicicross,

realizada no final
de semana, no

Parque Malwee.

Fone\fax:
(0**47) 275 - 4141

Av.Marechal Deodoro da Fonseca, 1698 ..

CENTRO" Jaraguá do Sul" se '

CEP: 89251"700
E"mail; vendas@jaraguainformatica.com.br
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Utopia necessária
o presidente Lula

incumbiu o ministro do

�', Trabalho e Emprego, Jaques'
.: Wagner, de tentar estabe
-Iecer um canal de diálogo

" entre o Fórum Econômico, de
..

'

Davas, e o Social, de Porto
Alegre. A tentativa de

. aproximação das duas
.:' correntes políticas

manifestada por Lula durante
a realização dos dois eventos

no ano passado - pretende
que os debates tenham mais

conseqüências práttcas..
<ç i Antes de uma utopia do

: (im)possível, a iniciativa é
um passo importante para a

concillação entre o capi
talismo e () socialismo na

busca da justiça social e para
atenuar o imenso fosso entre

'(::::,:"' os mais ricos e o pobres.
i O mtnistro Jaques

Wagner, que comanda o

Conselho de Desenvol
vimento Econômico e Social,
conversou sobre o tema com

o presidente da Associação

FRASES

Internacional de Conselhos
Econômicos e Sociais, Jac
ques Dermagrie. Ambos
consid-eraram a idéia viável
e apostam que, já na próxima
reunião das duas entidades,
em janeiro, será debatida a

possibilidade do estabele
cimento de uma rodada 'de

.

negociações entre repre
sentante dos dois fóruns,

menos intolerância em nome

de um entendimento em

favor do equilíbrio e do

respeito mútuo. Somente
assim é possível combater as

dificuldades que são comuns

a vários países. Neste aspecto,
o governo brasileiro saiu na

frente e se mantém como o

grande incentivador da
inflexão para se atingir

...Não é possível manter a divisão

ideológica de .concepções rígida a ponto
de comprometer o futuro do Planeta

Talvez a proposta do
presidente Lula esconda

alguns desejos recônditos,
mas não pode deixar de ser

louvada como uma brilhante
iniciativa.

Representantes dos fóruns
concordam em uma coisa: em
dicotomia não é possível
produzir. A nova ordem
mundial exige dos líderes
mais rareza da realidade e

resultados sociais melhores.
Não é possível manter a

divisão ideológica de

concepções rígida a ponto de

comprometer o futuro do
Planeta.

Em que pese a distância
.

entre as duas posições, o

diálogo e a possibilidade de
se discutir projetos comuns'

são essencialmente neces

sários. O desenvolvimento
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econômico e social do mundo
só estará completo se todos,
independente de qualquer
fator, estiverem incluídos na

distribuição de renda e nos

programas sociais e se as leis
internacionais forem res

peitadas. O desequilíbrio
gera desconforto e revolta

que, por sua vez, revela os

mais' sórdidos e abjetos
sentimentos humanos,
produzindo mais violência .

As questões sociais trans- ,

cendem as disputas políticas
e devem ser tratadas pelos
líderes como compromissos, e
não como objeto de desejo.
O terceiro' milênio nos

desafia a vencer a apatia e

as diferenças em prol de um

mundo mais humano e

solidário. As iniciativas neste

sentido devem ser en

campadas por todos. As

divergências ideológicas e

políticas não podem ser.

empecilhos para a construção
de um mundo melhor,

"Embora triste por não ter me reelegido, fico feliz pelo partido, que a cada eleição avança mais
um pouco. Isto prova que a população quer mais PT':

.Marcos Scarpato,vereador pelo PT,sobre o resultado das eleições municipais deste ano em que o PTfoi o partido mais votado.

Mundo I Pessoas & Fatos II
I
,

l
t

... SUÉCiA � IRAQUE

',Norueguês eamericano
"'. ganham Nobelde Economia

O americano Edward C, Prescott e o norueguês
Finn E. Kydland foram escolhidos para receber o
Prêmio Nobel de Economia por seus estudos para
determinar a consistência de polIticas económicas

- como forças por trás dos cicios empresariais,
A escolha foi anunciada ontem pela Academia.

;J'. ,o:
Real de Ciências da Suécia. Kydland, 60 anos, dá

.,' .' aulas na CarnegieMellon Unlverslty,em Plttsburgh
�,':-,; ',' (Pensilvânia) e na Universlty ofCallfornla, em Santa

. -' -

Bárbara. Prescott, 63, trabalha na Arizona State
z-, -,,'

University, em Tempe (Arizona) e é conselheiro
,�. " monetário para o Federal Reserve de Mlnneapolis
"'J�d' (Minnesota). (AE)
J ( _'

,; , , ... EUA

Democratas reclamam
de divulgação antl·Kerry
o Partido Democrata e 18 senadores
denunciaram às autoridades eleitorais planos
de uma companhia de comunicação de passar
em 62 estações de TV documentário crftico
das atividades antlguerra de John Kerry três
décadas atrás, depois que ele voltou aos

Estados Unidos do Vietnã, O Slnclalr Broadcast
Group pediu a suas filiadas· multas delas em
estados onde é! eleição é multo disputada
para abandonarem sua programação normal
e divulgar trechos ou todo o documentário
como parte de um programa de uma hora a

ser transmitido duas semanas antes das

eleições de 2 de novembro, (AE)

i

<'

BrigadasMahdi começam
a entregar armas em Bagdá
As Brigadas Mahdi, a milfcia do clérigo radical
xiita Muqtada al-Sadr, começaram ontem a

entregar as armas, em cumprimento ao acordo

para pôr fim à resistência contra o governo
interino iraquiano e as tropas de ocupação.
Conversações de paz estão em andamento

para aplacar o levante armado em Faluja e

outras cidades de maioria sunita. No entanto,
a insegurança persiste mesmo nas áreas sob
controle do governo. A explosão de um carro

bomba em Mossul, na passagem de.um
comboio dos Estados Unidos, matou três dois
civis Iraquianos e um soldado estadunldense,
Outras 18 ficaram feridos, nov.e militares. (AE)

.... AFEGANISTÃO

Candidato dos EUAdeve
ganhar a eleição com folga
Os Votos nem começaram a ser contados, mas
ninguém parece ter dúvidas de que o presidente
interino Hamid Karzai - apolado-pelos Estados
Unidos - ganhou com ampla margem de votos a

eleição presidencial de sábado. A começar pelo
chanceler alemão, Gerhard Schroeder, que se

reuniu com Karzai e com as tropas alemãs que
fazem parte da força multinacional, em Cabul.
"Acho que ele vai ganhar, e no primeiro turno"
disse, ignorando as queixas de candidatos da

oposição, segundo os quais a visita de Schroeder
é uma demonstração de que a Alemanha, assim
como os EUA, apóia a eleição de Karzai. (AE)

.... VATICANO

Papa dá apoio a apelo
do Brasil contra fome
o papa João Paulo 20 garante "apoio
incondicional" ao apelo feito pelo governo
brasileiro para que a comunidade internacional

lute contra a fome no mundo. Ontem, na sede
da Santé Sé, o papa recebeu a nova embaixadora

do país no Vaticano, Vera Machado, e afirmou.
que a Santa Sé tem a "decidida vontade de

cooperar" com toda a iniciativa que tenha como

objetivo"servir o hornem'No dia 20,0 presidente
Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu, na sede da

Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova

York,que os países.se comprometessem a adotar
um plano para combater a fome. (AE)

",IRAQUE

EUA bombardeiam e

incendeiammesquita
Aviões dos Estados Unidos bombardearam e

incendiaram uma mesquita na cidade

predominantemente sunita de Hit, depois que a

resistência à ocupação disparou do santuário

contra fuzileiros navais estadunidenses. Foi o

segundo dia de confrontos em Hit. Segundo
militares dos Estados Unidós, a resistência

disparou contra marines e membros da Guarda
Nacional iraquiana de uma mesquita. Os marines
teriam respondido com fuzis e metralhadoras,
até que os rebeldes começaram a disparar
morteiros. Os marines, então, teriam chamado

apoio aéreo. Pelo menos dois iraquianos
morreram e 15 ficaram feridos. (AE)
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A consciência bate à

porta do varejo
Gilson Bohn*

Vivemos em constantes processos evolutivos, é da nature
humana. Na maioria das vezes esses processos não são percebidos
forma clara e evidente devido a sua lentidão. Sim, evoluím
lentamente no que tange a mudanças de cultura se compara
com' a evolução científica ou tecnológica. Não fosse isso, estari
muito melhores em termos de progresso e o nível de qualidade
vida seria mais igualitário para toda a humanidad'
Porém existem determinadas ondas de mudança que podem
mais Claramente percebidas se prestarmos um pouco de atençào
observarmos o passado como exemplo destes fenômeno, de mud
cultural.

O varejo hoje vive este momento, está na crista da onda de
mudança considerável de comportamento diante do mercado. f,
semelhante aconteceu com os setores industrial e de serviços
alguns anos. Estou falando da real percepção da importância'
investimento no ser humano por parte dos empresários ligados
varejo.

Este setor representa uma parcela deveras importante da econ
'-

19,5% do PIB nacional, fatura 300 bilhões de reais/ano e CD

empregador tem uma grande relevância, hoje são 4,8 milhões'

empregos. Diferentemente de outros setores que à medidir
crescem e se modernizam, diminuem seus postos de trabalho, ova
aumenta sua oferta. A mão-de-obra neste setor cresceu 54%w
últimos 11 anos. Porém a qualificação desta mão-de-obra e a prod

.

acadêmica voltada para o setor não cresceram proporcíonsbrr
pelo contrário, está muito aquém do que deveria. Mas isto�

mudando, cada vez mais empresas estão percebendo a impo
'

do investimento no fator humano, fator este decisivo paraosu
..

do negócio. Temos hoje alguns exemplos de empresas varejistas
tem se destacado no mercado por conta desta consciência, pode
citar Magazine Luiza, Grupo Pão de Açúcar, Grupo Salfer, Nalilfi
O Boticário, entre outras. O processo de modernização do var

mais intensamente a partir dos-anos 90 tem seu foco princip�
qualificação da mão-de-obra justamente porque esta é intensamel

empregada. No varejo, tecnologia de ponta é importante para j
,

gestão do negócio, mas não é fator determinante de sucesso ou

fracasso, já as pessoas, estas sim, sem nenhuma demagogia, fazeI

diferença ainda mais se considerarmos que o consumidor está

exigente e mais bem informado e sabe o poder que pOS"
Por ser um setor que oferece poucas barreiras à entrada de n

empreendedores e cujo investimento inicial não requer grandes,
de capital o varejo tem sido ummercado atraente para novos re

gerando assim maior competitividade. E o que vai fazer a difer .(
O conhecimento. A adoção das melhores práticas de gell

empresarial aliado a uma boa gestão de pessoas é e será cada vez.
o diferencial competitivo das empresas de um modo geral e nIó

diferente para o varejo, pelo contrário, é fator crítico de suce�,
A CDL [oinville, consciente de seu papel enquanto enl! '

.

representativa do setor vem fazendo sua "lição de C3"

.

d
.

d íd d de melhonl
proporcionan o a seus associa os oporturu a es

crescimento contínuos através de seu Centro de Treinamentoque
._. .

1
.' de 1860 pes;oJ'este ano ja tremou, recic ou e capacitou -maiS

dos W

apresenta agora a sociedade empresarial um evento

importantes e pioneiras no Brasil, o Fórum Nacional do Effi1iPr-

b m
Lojista que acontecerá em [oinville dias 18 e 19 de auto roo

,

d F- c., - . - 'osondeconcõe um orum reito por empresanos para empresan
e idéias inovadoras virão de encontro aos anseios daqueles quequ ,

• ,. 1 ai os apresenver seus negocros prosperarem e se tornarem, ta qu
. N- te

nos dois dias de discussões, cases de sucesso no vareje- a� j,

iraO�
dúvidas de que aqueles que participarem deste evento sa

m
. coloc31erenovados, atualizados e prontos para, no dia segumte, ,

prática conceitos de gestão que farão a diferença em seU ne,

*Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Joinville

.

5 de cor�
05 textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linha, direüo
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� Início
,

feito eleito de Jaragua do Sul,
apre ,

'r Bertoldi (PL)' se reu,ne nesta
Moacl d'

,

uarta.felra, ás 17 horas, com lrI?entesq
S'nsep (Sindicato dos Servidores

do I
di'bl'cos), na sede do sin ícaro.

Pu I

uta as principais reivindicações daNapa, , .,

t goria, como liberdade Sindical,
ca e

I'
'

di I
I os de cargos e sa anos e Ia ogo

p an
ld dOS'

entre o Executivo e a, entt a e, msep

tende se reunir com os outros
pre ,,_

fe'ltos eleitos na mrcrorreqrao.
pre , .

E setembro, o sindicato entregou aos
fi

didatos a prefeito da região convite
can

d "d'
-

a discutir a pauta e rervrn rcaçao,par .

� Presidência
A briga pela presidência da Câmara de
Jaraguá do Sul promete ser quente,
Embora nenhum vereador eleito tenha
se manifestado oficialmente, sabe-se
que alguns já estão se articulando nos

bastldore s. Dos 11 eleitos para a

próxima legislatura, quatro já presidiram
a Casa: Cartone Pavanello (PFL), Pedro
'Garcia (PMDB), Afonso Piazera e

Eugênio Garcia, do PSDB, Maristela
Menel (PFL) nunca escondeu o desejo
de ser presidente Dieter Jassen (PP),
pela votação, deve se colocar "à
disposição"

� Co;sas da política
Acredite se quiser, o PT e o PP estão

perto de fecharem um acordo para o

segundo turno, O partido do ex

prefeito Paulo Maluf apóia a

candidatura de Marta Suplicy em São
Paulo e os petistas pedem voto para
Chico Assis, candidato do ex

governador Esperidião Amin à
Prefeitura de Florianópolis,
Nos dois casos, as disputas são contra

candidatos tucanos - Dárlo Berger, em
Florianópolis - e José Serra, em São

Paulo, É o PP cada vez mais perto do
colo quente do poder central.

� Números
o presidente nacional do PFL, senador
Jorge Bornhausen, não aceita a tese

de que o partido saiu derrotado das
urnas, Mesmo que a legenda tenha
perdido nada menos do que 237

prefeituras e 1,7 milhão de votos em

relação às eleições municipais de 2000,
A conta do senador é simples: o PFL

lançou 1.759 candidatos a prefeito e

elegeu 790 - 44,91 % , Q PT lançou
1,947 e elegeu 400 - 10,54%, O PMDB
lançou 2.482 e elegeu 1.051 -

42,34%, Ou seja, o PFL também
venceu.

Pre�idente Lula recebe último

grupO de prefeitos eleitos
prefeitaMarta Suplicy (PT) durante
visita às obras da Radial Leste,AAGU
(Advocacia Geral da União) está
recorrendo dessa decisão junto aoTRE
(TribunalRegional Eleitoral) de São
Paulo,

Ontem, estiveram com o

presidente a prefeita reeleita de Boa
Vista, Teresa Jucá (PPS), o prefeito
reeleito de São Luís, Tadeu Palácio
(PDT), e o prefeito eleito de Campo
Grande, Nelsinho Trad (PMDB).
Únicamulher eleita no primeiro turno,
a prefeita reeleitaTeresaJucápretende
aproveitaroprimeiroencontroque terá
com Lula para tentar uma parceria
com o governo federal para o

programadesenvolvidopela prefeitura
de combate a criminalidade em Boa
Vista. "Espero que neste encontro eu
possa falar umpoucoda questão social
e abrir uma parceriamais forte com o

govemo federal", afirmou a prefeita,

BRASÍllA - O presidente Luiz

Inácio Lula daSilva recebeu ontem o

terceiro e último grupo de prefeitos
eleitos no primeiro turno no Palácio
doPlanalto,oencontro comos eleitos

faz parte da estratégia do govemo de
tentar diminuir a repercussão da

reunião que Lula fez com os seis

prefeitos eleitos do PT, dois dias depois
do primeiro turno, na qual discutiu o
apoiados vitoriosos na campanha dos
petistas que disputam o segundo
turno,

A oposição apresentou re

presentação junto à JustiçaEleitoral
pedindopunição para Lula por achar
que houve uso eleitoral damáquina
administrativa, já que a reunião foi
feita no Palácio do Planalto, durante
expediente dopresidente.Na semana
passada, Lula foimultado emR$ 50
mil por um juiz da 1.ª Zona Eleitoral
de São Paulo por pedir votos para a

..

promoçao
•
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AFASTADOS

� Perguntinha
Afinal de contas, quem venceu e

quem perdeu as eleições municipais
deste ano? O PT canta vitória por ter
sido o partido mais votado; o PMDB

garante que venceu porque eiegeu o

maior número de prefeito, o PSDB faz
as contas e diz que os 600 mil votos

que o separam do PT não representam
derrota porque elegeu mais prefeitos
do que o PT; o PFL recorre às
estatísticas para justificar a "vitória':
Em Jaraguá do Sul, os partidos nanicos
(PL/PTB/PPS/PDT) venceram os

grandes,

PSB pune filiados que apoiaram
a coligaçãoMoacir Bertoldi

FABIANE RIBAS

�Comissão de Ética
para analisar os
filiados que não

seguiram o estatuto

}ARAGUÁ DO SUL - Seis

integrantes da Executiva

Municipal do PSB foram afastados
do diretório por terem mantido o

apoio à coligação encabeçada por
Moacir Bertoldi (PL). No fim do
mês de junho, o partido de

esquerda realizou o congresso para
definir a chapa que apoiariam nas

eleições deste ano. No início do
ano, o PSB estava coligado com o

PL, PTB, PPS e PDT, mas depois
da reunião, seguiram de

terminações do diretório nacional
- de prestar apoio a partidos de

esquerda - e integraram a aliança
que tinha Dionei da Silva (PT)
'como candidato a prefeito,

Apesar da decisão do diretório,
algumas pessoas da executiva

mantiveram apoio a Bertoldi,
desrespeitando o estatuto e a

definição da direção municipal.
Em setembro, lideranças do PSB
fizeram uma reunião (registrada
no TRE) para fazer ajuste nos

cargos e nomearam Rubem
Fonseca Flexa como vice

presidente da instância, sendo que
Luiz Hirschen permanece na

presidência. Secretário de

Finanças passou a ser José Osmir
de Matos Oliveira; segundo
secretário de Finanças, José Osmir

RAPHAEL GÜNTHER

nacional, o partido conquistou
cinco milhões de eleitores, dois
milhões a mais do que em 2000
e emplacou 171 prefeituras.
Destas, uma capital, além de
estar concorrendo no segundo
turrro em cinco cidades. Em

2000, o PSB tinha apenas 130
prefeitos.

com Conselho de Ética do PSB.
Na avaliação de Hirschen, o

PSB foi vitorioso na disputa
eleitoral deste ano, porque
emplacaram 11 vagas em

Câmara de Vereadores em todo
o Estado, e dois vice-prefeito,
sendo um em São Bento do Sul
e outro em Itapoá. Em âmbito

Hirschen diz que PSB foi vitorioso na disputa deste ano, emplacando 11 vereadores no Estado

apostando nos trabalhos que
desenvolveu na cidade,

A vice-prefeita eleita acredita
que a participação do público
feminino na política tem

apresentado aumento consi

derável, mas lamenta a falta de
interesse e iniciativa delas, que
deveriam brigar por mais espaço,
"Antes não havia apoio dos
partidos, mas agora os líderes têm
de respeitar as cotas determinadas
fpela lei e infelizmente não

conseguem atingir o número
necessário de mulheres", destaca,
acrescentando que, assim como

elas têmmostrado competência no
setor empresarial "certamente vão

despontar na política", I

Na avaliação de Rosemeire, os
próprios homens já estão

aprendendo a respeitar o trabalho
das mulheres e a reconhecer seus
méritos. "Destamaneira elas vão
se fortalecer, aumentar a

participação e a Justiça terá de
rever os números estipulados para
as cotas", aposta,

Como vice-prefeita, garante
que vai ser atuante "como sempre
fui em todas as funções que
assumi", enfatiza, assegurando que
vai honrar com os compromissos
pertinentes 'lo cargo e concretizar
as propostas apresentadas no plano
de governo,

Tíbes: primeiro secretátio, Nivaldo
Sabino Ferreira; segundo
secretário, Willian Paul Hermann, '

e vogal, Mauro Gonçalves.
Emerson Gonçalves permanece
como secretário geral.

Os integrantes afastados não
foram desfiliados, mas serão
convocados para uma reunião

Hosmeire é a primeira mulher eleita vice-prefeita em JS

• Embora as mulheres

sejam 50,78% da

população do País, ainda
há a necessidade da
criação de políticas para
que a igualdade entre os

gêneros seja minimizada.

}ARAGUÁ DO SUL - Apesar de
a participação feminina na política
ser tímida, aos poucos as mulheres
têm se envolvido mais nesse

contexto, principalmente nos

últimos 20 anos. Nomunicípio, pela
primeira vez umamulher foi eleita
vice-prefeita, superando pre
conceitos, vencendo cultura
machista e comprovando que tem
capacidade paritária para concorrer
a cargos no patamar dos homens.
Rosemeire Vasel (PTB) aceitou o

convite para concorrer às eleições
deste ano, ciente de que estaria

concorrendo com nomes

expressivos na política local. Ela
decidiu encarar o desafio,

• De acordo com o fndice de
Desenvolvimento Humano

(PNUD/1999), o Brasil está no

79° lugar no que se refere
aos indicadores de

desigualdades entre os

sexos na participação
política.

f';Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



INICIATIVA

Estilistas buscam a identidade
damoda para a América Latina

MARIA HELENA DE MORAES

�Evento reúne nomes

consàgrados, estudiosos
e profissionais da área,
em Jaraguá do Sul

]ARAGUÁ DO SUL - Nomes
como o do estilista Ronaldo

Fraga, da jornalista Carol Garcia,
dos designers Geraldo Coelho

(Brasil), Martin Churba

(Argentina) e Fernando Escuder

(Uruguai), entre outros con

sagrados estudiosos e profissionais
da moda marcaram presença em

[araguá do Sul no lançamento do
projeto Circuito Identidades

Latinas, iniciado ontem na Unerj
e vai até sexta-feira desta
semana com uma programação
que vai reunir palestras,
workshops, mesas-redondas e

oficinas, que acontecem no

Centro Em-presarial de [araguá
do Sul e no CentroUniversitário,
instituição que representa o

Brasil no projeto Identidades
Latinas ao lado de instituições da

Argentina, Chile, Colômbia e

Uruguai.
Na 'abertura do evento, a

jornalista Carol Garcia, do
Conselho editorial da Sociedade
Brasileira de Estudos da Moda,
falou sobre os cenários do
mercado têxtil na América

FOTOS: RAPHAEl GÜNTHER

Estilista Ronaldo Fraga participou de workshop ontem à tarde, no Laboratório de Costura e Modelagem
Latina. Também no primeiro dia, Jaraguá do SU,l, Celaine Refosco, de moda desde o início do curso,
os participantes foram re- e pela professora convidada atribuindo assim uma pers-

cepcionados no Café Laura Novik, arquiteta pectiva internacional", explica
Identidades Latinas, um espaço Argentina que reside no Chile Celaine.
criado no bloco "H" onde estão e atua como docente de moda Como representante bra-

. sendo apresentados móveis em várias instituições da sileiro, a Unerj vem se

desenvolvidos por alunos da pós- América Latina e Europa. "O preparando desde 2003 para

graduação em design de móveis. encontro se tornou possível pois sediar o evento na etapa
O projeto foi idealizado em a Unerj viu com simplicidade a reservado ao País, já que Chile e

Santa Catarina pela rica possibilidade de trazer Argentina receberam o circuito

coordenadora do curso de Moda professores convidados de em setembro e a Colômbia
do Centro Universitário de Mercosul para atuarem na área fechará o roteiro em novembro.

"Dia da Criança" movimenta o comércio de laraguá do Sul
<'

]ARAGUÁ DO S,lJL - As lojas do
centro que vendem brinquedos
registraram boas vendas durante
todoo dia de ontem. Omovimento

agradou lojistas e vendedores, que
estimam um acréscimo de até 20%
em relação aomesmo período do ano
passado.Mesmo não sendo uma data
tão atrativa quanto oNatal e o Dia
dasMães, oDia daCriança não tem
decepcionado o comércio local, que
ontemesteve bastante concorrido.

O proprietário de uma loja no
Calçadão, . Luissalatiel José
Wiellewski, afirma que o

movimento foi melhor que o

esperado. Instalado há apenas três
meses no centro de [araguá do Sul, . Loja do centro contrata palhaços para entreterem a criançada

Luíssalatiel enfatiza que esta é a

primeira data importante
vivenciada pela loja e que o

movimento cresceu cerca de 7%
desde o meio da semana passada,
quando se intensificaram as vendas
de brinquedos.

Na avaliação de outra lojista do
centro, Irine Jungblut salienta que
a expectativa de vendas era de 10
a 15%, mas conseguiram atingir
20% de incremento em relação ao

ano passado. De acordo com Irene,
as vendas de ontem foram
melhores que registradas no

sábado. Há oito anos no Calçadão, .

a comerciante se diz satisfeita com
as vendas para o Dia da Criança.

regularidade. "Posso fazer o
, .'

1 qUe

PdreClsodnos caixas e etrônicos, mas
ernan a mais tempo" ass
v hella.'

' egura
, l'\.OC e a.

Na avaliação da ban . ,

, ' cana
temporana Evelyn Krause

. _,_, , a
situaçao ja esta gerando um certodesconforto porque as pessoas '

estão
procurando a agência e

'

, nao
conseguem atendimento. "Existem
pessoas que não tem cartã
Cidadão e não estão conseguind�
retirar ou fazer depósitos", comenta
a bancária.

O diretor do Sindicato dos
Bancários para a região Nort
Odilon Fernandes informouquee�
Confederação Nacional pretende'
ajuizar o dissídio coletivo diante das
dificuldades de negociação coma
Fenaban. Em Santa Catarina
segundo Fernandes, 90% do:
funcionários da Caixa estão
parados. Em Jaraguá do Sul o

percentual é o mesmo.

Bancários continuam em greve
por tempo indeterminado

]ARAGUÁ DO SUL - As
facilidades do sistema eletrônico
minimiza o transtorno, mas os

usuários d� agência central da
Caixa Econômica Federal já
começam a reclamar da greve, que
está completando 27 dias sem

nenhum sinal de entendimento
entre a Federação Nacional dos
Bancos e o sindicato que representa
a categoria. Contas atrasadas,
penhor, seguro.desemprego e fundo
de garantia não podem ser feitos
nos caixas eletrônicos, além de

empréstimos e outros tipos de

negócios não podem ser feitos,
gerando insatisfação entre clientes
e usuários eventuais.

O contínuo Rodrigo Kochella,
19 anos, afirma que não é contra a

greve, mas acha que a situação já
está se prolongando por muito

tempo, atrapalhando a vida das

pessoas que utilizam os serviços da
agência central da Caixa com

concurso: 1361
12 - 39 - 46
73 - 77

Agência central de Caixa em Jaraguá do Sul continua fechada

Ser criança no Marista

A Semana da Criança no Marista foi especial. Durante toda a semana,

educadores e educandos do Colégio Marista São Luís, estiveram
envolvidos em diferentes atividades voltadas ao tema"A importância
do Brincar: um resgate da Infância': Foram realizadas diferentes
atividades com o objetivo de conscientizar acerca da importância
do resgate das brincadeiras infantis tradicionais e que estão sendo
deixadas de lado diante de um contexto que valoriza cada vez

mais os brinquedos eletrônicos e virtuais. Além das reflexões

promovidas com cada turma, a garotada se divertiu em passeios,
piquenique, indo ao Teatro, participando de um circuito de

brincadeiras e dajá tradicional Noite do Soninho.
No Marista, o Brincar é valorizado como uma ação que possibilita à

criança a oportunidade de interagir com o outro, vivenciando
emoções e contribuindo no seu desenvolvimento físico, afetivo,
social e moral, afirma a coordenadora pedagógica Soeli Pereira, A

criança que brinca de forma saudável e adequada se tornará um

adulto mais feliz.

INFORME CP
� FERIADOS

Empresa aéreas faturam
Feriado no Brasil é sinônimo de aumento

na receita de passageiros viajantes da Gol

Linhas Aéreas Inteligentes. A empresa,
única companhia aérea brasileira regular a

operar no conceito "low-cost. low-fare"
(baixo custo, baixa tarifa), registra, durante
os recessos no país, uma elevação média
de 28% no fluxo de passageiros e, com isso,
um incremento médio de 32% na receita

em comparação a períodos regulares. Os
destinos mais procurados pelos turistas que
voam Gol durante os feriados são: Salvador
(BA), Recife (PE), Natal (RN), Fortaleza (CE),
Maceió (AL), Porto Seguro (BA), Florianópolis
(SC) e Vitória (ES). A Gol iniciou as operações
em 15 de janeiro de 2001.

�PARCERIA

Contrato de financiamento
Foi assinado um contrato de financiamento para

.

repasse de recursos no valor total de US$ 51 milhões
entre o ABN AMRO Real e o Braço Financeiro Privado
do Banco Mundial - International Finance

Corporation. Tal financiamento terá prazo máximo
de até 10 meses e os recursos 'serão destinados a

três frentes: pequenas, médias e grandes corporações
para o desenvolvimento de projetos socioambientais;
pequenas e médias empresas que tenham controle

.-

acionário familiar, com a finalidade de implementar
melhorias em suas práticas de governança
corporativa; pequenas empresas que queiram
desenvolver melhorias socioambientais, assumindo
indicadores de sistentabilidade e que pode receber
bônus pelas performance caso alcance as metas

estabelecidas.

� JOIAS

Homens são consumidores
Uma pesquisa da IBGM (Instituto Brasileiro de
Gemas e Metais Preciosos), indica que cerca
de 40% dos homens pensam em comprar jóias
quando vão presentear uma mulher.Mas, agora
também passaram a ser adquiridas para uso

próprio.De acordo 'com a pesquisa, os homens
já não buscam apenas peças de ostentação.
Hoje, as jóias masculinas têm design mais

arrojado, com um número diverso de

materiais, como os feitos a partir de borracha
desenvolvida tom tecnologia sofisticada,
resistentes cordões de algodão, couro, ouro
branco, prata, quartzos e até mesmo pequenos
brilhantes. Parte desse crescimento se deve
ao aumento do interesse masculino por jóias
e outros artigos de luxo.

2° Premio: 55.545
3° Premio: 67.625
4° Premio: 52.421
5° Premio: 54.980

i� "
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Corupá recebe visitantes de

todo país na 3a Bananenfest

I Osmineiros Luzia e Norberto incluíram a Bananenfest no roteiro de viagens

CORUPÁ-Noembalodasfestas da Sigatoka Amarela e Negra -

d Utubro que acontecem em doenças que atingem os bananais
)

e O
/ / b

Santa Catarina, Corupa esta - e so re o processo de clonagem
)

recebendo visitantes de todo o país da bananeira. "Também estamos

o na 3' Bananenfest, que iniciou distribuindo folders sobre o essas

sexta-feira e termina hoje, no pragas", acres-centa, lembrando

Seminário Sagrado Coração de .

que a livraria ter-ceirizada pela
Jesus. Afesta, consolidada com esta Epagri está comerciali-zando

terceira edição, procura divulgar o vídeos, livros e outrosmateriais.

principal cultivo da Capital O presidente da Comissão

Catarinensede Banana, que possui Organizadora, Carlos Felipe
750 produtores e 4,5 mil hectares Schunke, informa que o evento

cultivados. também abre espaço para

O casal Luzia eNorberto Ferraz divulgação de plantas ornamentais, .

veio de Lambari, emMinas Gerais, com produção crescente na cidade,
paraprestigiar as festas catarinenses, que já conta com 120 produtores.
. cluindo no roteiro a Festa da "O segmento está expandindo.
anana. "Vimos um out-door da Muitos que plantam a banana tem

i_ ta, então resolvemos conhecer", como alternativa a produção de
anta Luzia, com a sacola de plantas ornamentais", declara.

bananas secas namão que comprou O ponto alto é a gastronomia,
para omarido. Norberto lembra que com pr�tos típicos a base de banana,
eles estão hospedados em [aragúá desde feijão enriquecido com a

do Sul e já passaram pela fruta até as sobremesas para o

Oktoberfest e Schützenfest .. "Já almoço.e aperitivos como a banana
- viemos várias vezes a Santa chips, quibes, pizzas, banana seca,

Catarina", revela. pastéis, além de bolos e cucas.
Estendida de três para cinco Hoje, o evento inicia às 10

dias, em função do feriado, o evento horas com missa em homenagem
reúne exposições de artesanato, à Nossa Senhora Aparecida,
equi-parnentos e insumos agrícolas, padroeira do Brasil.Apartir das 14
tratores, caminhões, plantas hora, haverá atividades para as

ornamentais e bananas, este crianças no palco alternativo, com
organizado pela Asbanco apresentação de teatro às 15 horas.
(Associação dosBanani-cultoresde Ingressos custam R$ 1,00 até às 9
Corupá), em parceria com a horas e, a partir das 10 horas, R$
Secretaria de Agricultura e Meio 5,00. Crianças até 14 anos não
Ambiente e Epagri (Empresa de pagam.
PesquisaAgropecuária e Extensão A estimativa dos organizadores
gricola de Santa Catarina). O é que mais de 32 mil pessoas

extensionista Miguel André prestigiem a Festa da Banana,
Compagnoni explica que, além dos público 30% superior a edição do
lchos a e

. - d 'bl' d' xposição traz ano passa o, que teve pu ICO e

rntações sobre omonitoramento 25 mil.

GERAL

INAUGURAÇÃO

Reurbanização é concluída com
entrega da PraçaÂngelo Piazera

CAROLINA TOMASELLI

.... Obras iniciaram em

julho e absorveram
RS 345 mil em
investimentos

}ARAGUÁ DO SUL- O projeto
de reurbanização do Centro da
cidade foi concluído com a

finalização das reformas na

Praça Ângelo Piazera, entregue
no sábado pela Prefeitura,
aproveitando os festejos da 16'
Schützenfest. As obras na

praça iniciaram em julho e

absorveram R$ 345 mil dos
cofres municipais.

O local recebeu 4,5 mil
metros de pavimento paver - o

mesmo utilizado no Calçadão
da Marechal e em frente ao

Museu Emílio da Silva -, piso
adequado para deficientes
visuais. Os bancos, floreiras,
cabine telefônica e brinquedos
do playground foram trocados

por novos e a quadra de
e spor te s foi reformada e

adaptada à prática de hóquei
sobre patins. O espaço também

ganhou nova iluminação, com
quatro vezes maior potência, e
o palco foi elevado em um

metro para dar melhor visibili
dade às apresentações. Já o

estacionamento foi ampliado
em 29 vagas, "o que não privou
a praça de ter maior espaço

físico, inclusive com a co

locação de mesas para xadrez,
dama e tênis de mesa", informa
o secretário de Desen

volvimento Municipal, Hum
berto Travi.

O presidente da Fundação
Cultural, Sidnei Lopes, destaca

Descerramento da fita inaugural da praça, agora com mais opções de lazer

que além de um espaço de lazer,
as reformas vão permitir
apresentação de grandes shows,
uma vez que dobrou a capacidade
de público. Também ressalta o

trabalho do artista plástico
Paulico, que deu novo visual ao

palco com a colocação de um

mosaico. ''A gente 'só tem que
ficar feliz é esperar que o espaço

seja bem utilizado", declara.
Depois da solenidade de

inauguração, a Banda C-avalinho,
de Blumenau, realizou o primeiro
show no palco recémmodificado.
No próximo sábado, bandas da
cidade que par-ticiparam do
Festival Al-ternativo vão se apre

sentar, em horário a ser definido.
No domingo, 25, as crianças
poderão participar de brincadeiras
a partir das 16 horas, seguida do
shaw de lançamento do segundo
CD da cantora Franciele, previsto
para iniciar às 19 horas.

",'-

_.

Antes da cerimônia de inauguração da Praça Ângelo Piazera foi realizado
o desfile das 21 sociedades integrantes da Schützenfest, que percorreram
a Avenida Getúlio Vargas e o Calçadão da Marechal até a praça, onde foi
realizada uma encenação dos encontros entres as sociedades.

Segundo o presidente da CCO (Comissão Central Organizadora) da 16'

Schützenfest, Wilson Bruch, é o terceiro ano consecutivo que acontece

o desfile, em forma de marcha cadenciada, uma tradição de mais de mil
anos."A gente sempre faz esse trabalho junto as sociedades para tentar
mostrar nossa cultura, convidando os presidentes e suas esposas a

participarem dessa representação; explica.

60 representantes das 21 sociedades participaram da marcha

Educadores do Sul do Brasil debatem sobre Ensino Médio
FWRIANÓPOIlS - oMinistério da

Educação, em parceria com a

Obrigado aos 983

Jaraguaenses pelo voto de

confiança recebido, em
especial a todos os amigos
que se empenharam nesta

campanha.

Continuarei lutando.

DÉGA.

Secretaria Estadual da Educação e

Inovação, realiza na próxima quarta
e quinta-feira, no Hotel Maria do
Mar, seminário reunindo 170
educadores de Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Paraná. O evento,

que vai acontecer nas cinco regiões
do país, pretende consolidar uma

organização curricular para oEnsino
Médio brasileiro.

Entre os principais pontos em

discussão destaca-se o currículo
integrado entre o EnsinoMédio e a

Educação Profissional. Nos dias 9 e

10 dedezembro, em Brasília, será
realizado. o seminário nacional. ''A
síntese dos cinco seminários será

levada à Brasília e' resultará na

reorganização do
Ensino Médio nas escolas públicas
do país", afirma a consultora
educacional da Secretaria, Patrícia
Simas Pinheiro.
O seminário consta de grupos de
trabalho, divididos por áreas do
conhecimento, e mesas redondas.
Os grupas formados par técnicos das

secretarias deEducação, professores
e alunos definirão os pontos que
deverãoorientar os currículos apartir
de 2005. O EnsinoMédioNoturno
é outro tema que será debatido. De
acordo cam aDiretoria de Educação
Básica da Secretaria, grande parte
dos alunos do Ensino Médio ainda
continua estudando no período
noturno. Informa que Santa
Catarina possui cerca de 300 mil
estudantesmatriculados nas escolas
regulares, sendo que em tomo de
250 mil pertencem à rede pública
estadual.

As discussões OCOlTem durante
todo o dia, das 8h30 às 19 horas.No

primeiro dia, às 9 horas, inicia amesa
redonda sobre o currículo escolar no
ensinomédio e suas implicações.Na
quinta-feira, às 8h30, O primeiro
tema trata do Ensino Médio -

impasses e perspectivas.
Além do secretário Jacó

Anderle, do diretor de Educação
Básica Juares Thiesen e da gerente
de Ensino Médio da SED, Maike

Ricci, participam dasmesas redondas,
Helena Freitas, da Unicamp, José

-

Angotti, da UFSC, Cássia Ferri, da
Univali, Valéria Lopes, do MEC,'
Vandelin Santo Borgueson, diretor

'

da Escola Getúlio Vargas, Maria das
Dores Darós, da UFSC, Francisco '

Luiz Danna, do MEC e Marise
Ramos, daUFRJ.

• Assim como no Sul, o
seminário vai acontecer
nas outras quatro regiões
do país, com abordagem
sobre currículo integrado
entre o Ensino Médio e a

Educação Profissional.

• Em dezembro, acontece
o seminário nacional, que
resultará na reorganização
do Ensino Médio nas

escolas públicas do país.

,

I.
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GERAL

PÚBLICO

Schützenfest atrai mais de
24 mil nos primeiros dias

�i:.�� CAROLINA TOMASELLI

�·t��
,

JARAGuA 00 SUL - Mais de 24
mil pessoas rodaram as catracas do

Parque Municipal de Eventos nos

quatro primeiros dias 16"

Schürzenfest, que iniciou na última
quinta-feira e prossegue até o dia 17.
De quinta a domingo, foram
consumidos 18mil litros de chope e

, :;�: disparados 52mil tiros. ,

O sábado foi o dia que registrou
, maior público, 11.345 pessoas, que

consumiram quase 10 mil litros de

chope e dispararam 9,279 tiros nos
estandes oficiais e de visitantes. O

ponto alto foio show dabandaVox 3,
de Blumenau, que contagiou o

público com muita descontração e

animação, noPavilhãoA, e que volta
a se apresentarna sexta-feira, a partir
da ,I hora, nomesmo pavilhão.

No domingo, os visitantes, como
de costume, eramnamaioria famílias
e idosos que procuraram um dia de
mais tranqüilidade para assistir às

apresentações de dança e saborear as:I�;:�: ..
delícias típicas da cozinha alemã e

j)j..:\ Animação da banda Vox 3 contagiou o público que lotou o Pavilhão A no Sábado

outras variedades oferecidas na festa.
Foi assim com as senhoras Lúcia

Duchevis, SilmaNass e Ingrid Satler,
que assistiam aos grupos de dança no
Pavilhão C. "É tão lindo! Enquanto
estivervivaquero vir", comentaLúcia.
A jaraguaense Terezinha Wendoff,
acompanhada do marido, Altair,
revela que dos quatro dias de festa,
em três eles estiveram presentes.
"Gostamos muito dos grupos
folclóricos e das comidas típicas",
ressalta.

Hoje, em função dó feriado, os
portõesdoparquevão abrir às 1° horas,
commúsica aovivo a partir das 11 no

pavilhãoA, durante o almoço, a cargo
do restaurante Fritz, de Blumenau.
O visitante também tem variada

opção em gastronomia emUm dos 14
boxes de alimentação e no

Srrudelhouse (Casa do Strudel), que
serve café colonial, Há, ainda, o
Biergarten, comandado este ano pela
Cachaçaria Água Doce, As

competições de tiro acontecem a

ALEXANDRE BaGO

Competições registram a tradição da cultura germânica na Festa dos Atiradores

partir do meio-dia e a "Tarde das
�....�. "

Crianças" começa às 14 horas. Já as

apresentações folclóricas noPavilhão
C iniciam às 18h30 e os bailes nos

,�'-"�" pavilhõesAeCapartirdas 19horas.

Ingressos
A estimativa dos organizadores é '

:' ':' '

que 100 mil pessoas freqüentem a

:':' " Festa dosAtiradores.Hoje, e também
'," ,

no sábado e domingo, a entrada é
::;, grátis até às 18 horas. Nos outros dias
'", =:

os ingressos custam R$ 5,00, com
_" �" exceção para amanhã e quinta ...feira,
:; .-=,., comercializados a R$ 2,00. Pessoas

vestidas com trajes típicos germânicos
,'-

ou com uniforme das sociedades não
pagam entrada.

. CANCELAMENTO - O

primeiro desfile das sociedades filiadas
. ,

àACSTVI (Associação dos Clubes
e Sociedades deCaça e Tiro do Vale
do Itapocu), que aconteceria no

domingo reunindo 11 das 21

sociedades, foi cancelado em função
da chuva, O segundo desfile está

marcado para o dia 17, às 10 horas, na
Rua Walter Marquardt, desde o

Supermercado Breithaupt até o

ParqueMunicipal de Eventos.

"

Pavilhão C é palco das apresentações folclóricas infantis, juvenis e adultas

CP NOTAS

� PALESTRA

Resíduos da construção civil
Para expLicar a destinação de resíduos da construção '

soluções sustentáveis para o grave problema urbano, o NC�V:I !il
Construção Civil da Acijs-Apevi traz amanhã a bióloga ln

Uceooi
saúde e meio ambiente e diretora da Construtora C�In�str�el
Joinville, Fernanda Camilotti, para falar sobre o aSSunto, A °\11,01
acontece às 18h30, no auditório do Centro Politécnico �a!1111
Werninghaus, na Rua dos Imigrantes, SOO, Bairro V'leralOt
Entre os destaques, ela vai falar sobre a resolução 307 do � a �i�

(Conselho Nacional de Meio Ambiente), gestão de reSfdonilili
b

.

I'
- uc e�

ora, recic agem, sistema para gestao sustentável de resfd
- .

'I íd I . UOI01
construçao CIVI e resi uos vo urnoso no município de Jo' ,,'

_ m��

� CURSO

Tendências de cores de cabelos
Está marcado para o próximo dia 18 o curso sobre colorimetria bNúcleo de Cabeleireiros Profissionais, da Acijs e Apevi. A alivid' o,
acontece no Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do S�I;
O curso acontece na parte da manhã e será ministrado pel'
cabeleireiro Richard Ziebarth, trabalhando há 14 anos no ramo
que vai destacar as definições, coloração, coloração crem
descolorantes e potencial de hidrogênio. No período da tarai
haverá oficina de cabelos com a participação prática de todos
inscritos. O valor da inscrição para associados é RS 15,00 e, para
não-associados, o custo é de RS 45,00, As confirmações devem I
feitas com Rejane, pelo telefone 275,7015, ou e'ml
rejane@acijs.com.br.lnformações e inscrições também podem I
obtidas com loni, pelo 275-7012.

� VISITA

Missão empresarial ao Salão do Automóv!
o Núcleo das Transportadoras da Acijs e Apevi, com o apoio
Sebrae/SC, promove missão empresarial para visitar o Salaoa
Automóvel, no Parque Anhembi, em São Paulo. A saída deJara�
do Sul está marcada para o próximo dia 22 e retorno prevlstcp
o final da tarde do dia 23,' após visitação à feir
Empresas das marcas Ferrari, Honda, Nissan, Ford, Volkswa�l'
Peugeot, Volvo, GM, Mitsubishi, Audi, l.and Rover, Jaguar, BM'

Porsche, Mercedes Benz, Chrysler e outras vão expor seus produl
no Salão do Automóvel. Além destas marcas, veículos e carrocelia�
especiais, motocicletas e acessórios, como pneus, roda

lubrificantes, aditivos também serão destacados no evenl

O investimento para associados da Acijs-Apevi e do Núcleo di

Transportadoras é RS 200,00 e, para os não-associados, o preío
RS 250,00. O valor inclui passagem, pernoite, café da manhã,!

inscrições estão abertas e podem ser feitas com Osni, pelotelefol
275-7005 ou com loni no 275-7012,

� TREINAMENTO

Motivação de funcionários
Como motivar e treinar funcionários através da dinâmica degru
Esse é o nome do treinamento promovido pela MK3 Assessoi

Empresarial, a partir do próximo dia 25 até o dia 28, das 19h1l
22 horas. O objetivo é capacitar os participantes na aplicação'
dinâmicas e desenvolver suas potencialidades criativas, através
técnicas vivenciais. A facilitadora será Luciane Margô dos Sanl

graduada em Psicologia pela Universidade Católica de pet;ópo
UCP, especialista em Psicopedagogia pela Universidade Candl,
Mendes, no Rio de Janeiro. Investimento é de RS 11 O,OOanteclpa
e RS 190,00 na hora. Informações 276- 1529:

� CRIANÇA

Cantigas de roda chegam em novos CDs
Gameboy Advanced, internet, telefone celular, Linkin Park,Car!
Network, Bob Esponja, Harry Potter. Nesse universo das crraní

, , das co
dos grandes centros - espertas, modernas e bem equipa
alta tecnologia -, brincadeiras e cantigas de roda podem se mos!

tão estranhas, antiquadas e insatisfatórias quanto autoram

mimeógrafo e curso de datilografia. Fazer música para con�l�
esse público, cada vez mais exigente, é um desafio e tanto. �:
todo mês de outubro, em que as atenções se voltam com Ó
ênfase para as questões infantis, há algumas novidades �ma
com canções antigas e inéditas, disputando � atenção da ma ecco
O compositor Chico César estréia no mundo dos peque�OSma
dois ótimos CDs, 'Marias do Brasil - A Nossa História Trans ar

o
, � d ssãc corp

em Fabula', em parceria com o grupo e percu ore'
Bar�atuq�e.s, e 'Arnídalas; que tem canções interpretada��eiro
Lenine, Zelia Duncan, Ceurnar, Arnaldo Antunes, zeca,
outros.

Falecimentos
, . lnski ornidaalFaleceu as � 4:00 de5/1 o a senhora Antónia Kloslns I,C

'I LenV. " da VI a
74anos.Osepultamentofoi realizadonoCemlteno ",i&,

'. n co"'
Faleceu às 2:00 de 8/1 O a senhora Ines Tres Zlmerma ,

rai11i. " deGuade81 anos.O sepultamentofoi realizadonoCemlterro 'dadeol
Faleceu às 21 :40 de 9/1 O a senhora Inga Butzke,co.rn � nzi, '

anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da Vila e

lAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�SPORTIVAS
� DISPUTA

J ventusenfrentaMafrensesU
ntuS enfrenta hoje o Operários Mafrenses nas quartas-de-

O Juve "
.

. I do returno do Campeonato Catannense pela sene B 1. Os
fina . tid .

hda casa precisam vencer a par I a, que acontece as 15 30
donoS __

no Estádio João Marcatto, para forçar
a prorrogaçao, quando terao

ntagem do empate.
a va'ltimO sábado, o Tricolor perdeu a invencibilidade na série B 1

�o uampeonato ao levar 3 a O do Operários Mafrenses, em Mafra,
o c

continua líder na classificação, com 23 vitórias em 24 jogos.
��� cnico Itamar Schüller lembra que o time terá desfalques na

ripe com o afastamento de Fábio Lopes, recém operado, e deequI ,
-

d t I H
'

dúvid
.

d bGeovani, que sofreu torçao ,

e ornoze o. a UVI as, arn a, so re

. escalação do zagueiro Cris e também de Alex e França.

�Esperamos ganhar o jogo com apoio da torcida, pois agora só um

continua, mas vamos fazer nossa parte'; garante Schüller.

� FUTEBOL
•

VitóriamassacraAguaVerde
Pelo Campeonato Pomerodense de Futebol, a equipe da

comunidade de Rio da Luz, Vitória, goleou a equipe do Agua Verde,
no domingo, pelo placar de 6 x 2 com tarde inspirada do artilheiro

Magrão, responsável por quatro gols, mais Alaor e Ricardo. Fato

inédito para uma equipe jara-guaense chegar à final, mostrando

competitividade e competência da diretoria, jogadores e da

torcida, que honraram e mostraram a impor-tância e

responsabilidade em defender o futebol amador da região.
Pela categoria de aspirantes, o Vitória venceu o Floresta, por 2 x O.

CPRONDA
� SCHROEDER

Acidente de Trânsito
No domingo, por volta das 1 Oh30, na rua Marechal Castelo Branco,
em Schroeder, o condutor do GM/Corsa, de cor prata, placas
MBE5674, de Schroeder, perdeu a direção do veículo e colidiu em

um muro de uma residência, que foi socorrido e conduzido ao

Pronto Socorro pelos Bombeiros Voluntários com lesões e

escoriações medias. A guarnição Policial Militar no local tomou os

procedimentos legais cabíveis.
.

Academias
Corpo &Mente

Paraficar de-bem com a vida!
t BODY BALANCE

_ BODY COMBAT

_SODY JAM

_BODYPUMP
_ LOCALIZADA

_ MUSCULAÇÃO
_ ADULTO E INFANTIL

tPOWER POOL

_ HIDRD(;,lNÁ,$l

'\fLEXIBILIDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

"SEGUNDA À SEXTA, DAs 7H Às 24H, SEM FECHAR AO MEIO·DIA

GERAL/ESPORTE

DEDICAÇÃO

Equipe Duas Rodas de bicicross
destaca-se na 3a etapa da copa

.

� Pilotos jaraguaenses
treinam para a

última prova do

Sul-brasileiro

}ARAGuÁ DO SUL - Destaque
para a equipe jaraguaense na

terceira etapa da Copa Duas de

Bicicross, realizado neste final de

semana, na pista do Parque
Malwee. A disputa contou com a

participação de aproximadamente
145 pilotos, vindos de diversas
cidades do Estado, para correr em
32 categorias. Os pilotos
patrocinados pela Duas Rodas

conquistaram diversos troféus
entre os melhores colocados em

.

vários níveis. Na avaliação da atleta
Joyce Moretti, a competição está

transcorrendo bem e os pilotos da
casa estão confirmando o potencial
que têm.

Entre os principais resultados,
o diretor da modalidade, Valdir
Moretti, destaca os campeões
Gustavo Kampechem, na Boys 6

anos; Leonardo Spreddman, na
Boys 8 anos; Guilherme

ALEXANDRE BOGa

Atletas superaram adversários nas competições do final de semana

Bourscheidt, Boys 11 anos; Gregori até 12 anos, e Sebastião Vieira, na
Goelzer, Boys 12 anos; Ricardo Cruizer40/44.
Grutzmacher, Boys 15 anos; A próxima etapa do copa seria
Gustavo Rochard; Boys 16 anos; realizada no final de semana dos

Fernando do Prado; Junior Men; dias 6 e 7, mas devido às provas da

Joyce Moretti, Elite Woman; última etapa do Campeonato Sul-
Letícia Voigt, Damas 9/10 anos; brasileiro de Bicicross, a competição
Guilherme Bourscheidt, Cruizer teve de ser transferida para dia 20

de novembro.
No Sul-brasileiro, que acontece

também na pista do Parque
Malwee, a equipe jaraguaense está
em primeiro por equipe e em

segundo lugar por clube, mas tem
chances de levar o troféu de

campeão nas duas categorias.

Muitos gols registrados na 10a

rodada do futebol amador
}ARAGUÁ DO SUL - Muitos

gols foram registrados este final de
semana, na 'lDª rodada do

Campeonato J araguaense de
Futebol Amador da 1 ª Divisão de

2004, promovida pela LJF (Liga
Jaraguaense de futebol). Destaque
para a categoria titulares, onde o

público vibrou com um total de 11

gols. No estádio do Botafogo, o

time da casa perdeu para o

Flamengo, por 1 x 3; no estádio do
Rio da Luz, o Cruz de Malta

'garantiu vitória contra o João
Pessoa, por 2 x 0, e oCaxias superou
o Tupi, por 4 a 1. Na preliminar,
Botafogo segurou a vitória contra

o Flamengo, por lx O, e Cruz de
Malta e João Pessoa empatarampor
O a O. Placar igual também no jogo

Planet Game realiza 1

campeonato de WINNING
ELEVEN 8 DE'playstation 2

"

,

entre Caxias e Tupy, 1 a 1.
Com esses resultados, nos

titulares, Caxias segue na

liderança, com 17 pontos, seguido
de Cruz de Malta, com 16, e

Flamengo, com 15. Nos aspirantes,
Vitória ocupa a primeira
colocação, com 22 pontos, à frente
de João Pessoa, com 15, e

Botafogo, com 13.
O presidente da entidade

esportiva, Rogério Tomazelli,
informa que a próxima rodada será
dia 16, sábado, com os confrontos ,

entre Caxias x Botafogo, João
Pessoa x Flamengo e Vitória x

Tupy. Será folga do Cruz de Malta.

• Com esses resultados,
nos titulares, Caxias segue
na liderança, com 17

pontos, seguido de Cruz
de Malta, com 16, e

Flamengo, com 15.

• Nos aspirantes, Vitória
ocupa a primeira colo

cação, com 22 pontos, à
frente de João Pessoa, com

-

15, e Botafogo, com 13.

Catarinense vence campeonato
nacional de motociclismo

RIoNEGRINHO-Omotociclismo
catarinense conquistoumaisum título
nacional durante o final de semàna.

Agora foi a vez do Enduro El.M.

consagrar um piloto do Estado na

categoriaC em 2004: GersonSérgio
Klaumann (Seka), de RioNegrinho,
que venceu a última etapa' do

campeonato disputada em Rio

Negrinho e confirmou o título da

temporada. Pelo Campeonato
Catarinense de Enduro, Gerson
liderou a famíliaKlaumann que levou
amelhornas três categoriasemdisputa
ao lado dos filhos Sérgio Henrique e

Sérgio Augusto.
Pelo Campeonato Brasileiro de ,

Enduro, Gerson Klaumann
confirmou a primeira colocação ao

vencer a etapa final da competição. -

Ele CarlosAberto Spessuto, de Passo
Fundo (RS) e Ricardo Keil, de São
Bento do Sul, segundo e terceiros na

prova. Ainda pelo Brasilei;o, Sérgio
Henrique Klaumann (Seka!MCR/
Huswarna) ganhou a etapa na

categoria A e terminou em terceiro
na classificação geraL Na categoria
B, omineiro FelipeZanol foiomelhor
em Rio Negrinho, à frente de Luís

Felipe Bastos, deNova Lima (MG), e
NielsenBueno, deCotia (SP). Sérgio
Augusto Klaumann )Seka/Acerbis)

Adeptos dos Futebol virtual devem reservar lugar na

�genda para participar nos dias 6 e 7 de novembro as 9:00hs, do 10 Campeonato Regional
. ,eWINNING ELEVEN 8 para Playstation 2 que será realizado na PlanetGame.As inscrições

�aestão abertas e podem ser feitas até a véspera da competição no estabelecimento que
Ica na Rua BerthaWeege, n° 1 087,na Barra do Rio Cerro ou informações podem ser adquiridas
�e'o telefone 047-376-2206.

begUndo organizador da competição, Alex não há idade para participar do campeonato,
asta que os jogadores tenham a mínima noção dos jogos interativos virtuais que hoje são

a,sensação entre a garotada.Alex destaca que é cada vez maior o número de adeptos do

� aystation 2 e do winning eleven 8, que transformam o Vídeo Game num verdadeiro

I�rnpo de Futebol virtual.As inscrições para o campeonato custam RS 15,00.,Para o primeiro
c ga.r, o prêmio será um playstation 2, para o segundo um playstation one e terceiro
arnlSetas e adesivos e acessórlos.VêtcHA E PARTICIPEVOCÊ NÃO PODE FICAR FORA DESSA.

• Pela 7a etapa do

Campeonato Catarinense
de' Enduro os três primeiros
da categoria Pro foram
Sérgio Augusto Klaumann,
Humberto Cadori Filho, de
Itapema e Luís Antônio

Toaldo, de Curitiba.
• Na série A, Sérgio Henrique
Klaumann, de Rio Negrinho,
foi o vencedor, seguido de
Eduardo Gladimir Filho, de
Rio Negrinho, e Eládio

Rohden, de Blumenau.

foi o quarto colocado.
GersonKlaumann foi favorecido

pela ausência do vice-líder Rômulo
Filgueiras, mas ainda assim andou
forte para vencer a etapa. "Não foi
damaneira que gostaria, mas venci
para não deixar dúvidas", salientou
o campeão. A etapa teve dois dias
distintos de disputa. No sábado o

tempo secoproporcionou umaprova
excelente, mas a chuva de domingo
deixou o percurso bastante pesado.
"Foi uma prova bastante técnica e

que agradou aos quase 100 pilotos
que estiveram em Rio Negrinho",
concluiu O novo campeão brasileiro
de Enduro.

Amigos da
Informação

371 6524 371 2322
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 12 de outubro de 2004ESPORTES

JET SKI

Alessander Lenzi é vice
Malwee vence o Colegial e joga
amanhã contra aAnjo Química

no Freestyle Profissional
JULlMAR PIVATTO

.....Piloto catarinense

ficou atrás do
norte-americano

I

Eric Malone

SÃO PAULO - o catarinense

Alessander Lenzi, de Jaraguá do

S\,Il, ficou com o vice campeonato

na categoria Freestyle Pro

fissionàl, no Mundial de [et Ski,
encerrado no domingo, em Lake

Havasu, no Arizona, Estados

Unidos. O campeão foi o norte
americando Eric Malóne, de

Duncansville. O Brasil terminou

a disputa com dois títulos: na

Expert Runabout 1200 Limited,
por intermédio do goiano Célio

Viníciüs e no Freesrvle Amador,
com o paulistano João Kairalla

Neto. Também obteve outro vice

campeonato através do gaúcho
. Lorenzo Zaluski, na Pro-Am Ski

Modífíed,

Lenzí, que foi campeãomundial
. no Freestyle Amador em 97 e

Profissional, em 2001, teve umaboa

presença na competição deste ano.

No qualifying realizado sábado, ele
obteve 49 dos 50 pontos possíveis e
ficou em segundo lugar. Malone
somou 49,9 pontos e terminou na

liderança. Na disputa final,
realizada no domingo, o

catarinense obteve 48,7 pontos,

enquanto onorte-americano somou

49,5 pontos.Na terceiro colocação
ficou o japonês Masao Fujisawa,
campeão de 2003, com 47,9 pontos.

Este foi o quarto vice

campeonatomundial, obtido pelo
piloto jaraguaense. Ele já havia

conquistado esta posição de 98 a

2000 e nos dois últimos anos, ficou

DIVULGA AO

}ARAGUÃ DO SUL - No

confronto entre dois dos melhores

times do futsal de Santa Catarina, a
Malwee conseguiu superar o

Colegial, em Florianópolis, por 2 a 1

e largouna frente no primeiro turno
da terceira fase da Divisão Especial
do Campeonato Catarinense de
Futsal. O próximo jogo dos jara
guaenses acontece amanhã, contra
a Anjo Química, de Criciúma, às

20h30, no ginásioWolfgangWeege,
no ParqueMalwee. Anjo

Napartida de sexta-feira, o time
da capital do Estado começou

pressionando e conseguiu segurar a

Malwee em seu campo de defesa.O

goleiro Franklin, comboas defesas,
se transformou namelhor figura em
quadra.Na primeirametade, amaior
dificuldade do time do Vale do

Itapocu era marcar os chutes do

goleiroÉder.

A partir dos 10minutos .

d J
- '°lune

e aragua do Sul canse .

uilib -

1
gUlu

eq rar as açoes e evoumais .

ao gol do Colegial. Faltand[ledDgo
.

° �

m�utos para o encerramento da
primeira etapa, Valdin desperdiçou
uma oportunidade clara de I
depois de jogada de Xoxo.

go

Na segunda etapa os campeões
da etapa Sul do Campeonato Sul
Americano cometeram os mesm
erros do início da partida e fora:

.

encurralados pelos adversários.
Quando a pressão do Colegial era
mais forte Chico aproveitou uma
saída adiantada do goleiro Éder e
por cima aos oitominutos para ab�
o marcador. Aos 15 minuto's,
Rodrigo, de cabeça, aproveitou uma
falha da defesa e empatou. Nembem
a saída foi dada e Xoxo, em jogada
individual, abriu nova vantagem
para os jaraguaenses.

Lenzi conquista o quarto vice-campeonato mundial no Freestyle Profissional

em terceiro lugar. Na temporada
2004, Lenzi conquistou o

heptacarnpeonato brasileiro, o

bicampeonatonoCircuitoMundial
da União Internacional de

Motonáutica e o bicampeonato na

Copa doMundo.
No Freestyle Amador, o Brasil

também deu umshow JoãoKairalla
Neto fez uma grande apresentação
e conquistou o título. Ele também

competiu no Freestyle Profissional
e terminou em quinto lugar, com
47 pontos. O paranaense Everson

Prodocimo, de Curitiba, que

estreou noMundial, também teve

boa performance entre os amadores
e ficou em terceiro. O catarinense

AlexandreMelo, de Florianópolis,
terminou na décima posição.

Célio Vinícius, de Goiânia,
somou seu quinto título mundial

na carreira e o primeiro na Expert
Runabout 1200 Limited. Ele

tentava o tri na Sport Superstock,
vinha fazendo uma boa corrida, mas
o jet quebrou e foi obrigado a

abandonar a disputa.
O gaúcho Lorenzo Zaluski é

outro piloto experiente em

mundiais; com quatro títulos

conquistados. Ele estevemuitoperto
de somar mais um no currículo.

Zaluski terminou em segundo lugar
na Pro-Am SkiModified.

OBrasil ainda foi representado
pelo gaúcho Alexsandro

Nascimento, de PortoAlegre, que
ficou em oitavo lugar na Expert
Runabout 800 Limited. O paulista

!. Início das competições de tiro

I· Início dos bailes no Pavilhão "C"

r Banda Diversom
___ 1-· ..

_.....................................
. ..m..�

301' Apresentações folclóricas no Pavilhão "C"

* V�a a programação completa no site:
wwW.schutlenfest.com.llr

14h • Início da Tarde Festiva da 3" Idade

'I :8h
· Carreata Festiva com saída da Praça

Angelo Piazera seguindo até o Parque

Municipal de Eventos.

20h40 • Apresentações folclóricas no Pavilhão "C"

23h • Baile no Pavilhão "A" Banda Os Montanari
'-----_. --_._.�

... _._�.. __ .. _._._.__
. __ ... _ ...

_---_.
__ ._./

realização

Funda-ção
CuRaral
d. J.l'IIgut iSo SUl

----�------� --�----�----��------

Tiago Souza, de Paulínia, o

catarinenseCarlos EduardoNunes,
de Tubarão e o gaúcho Tiago
Geitens, de Canoas, não

conseguiram garantir vaga para as

baterias decisivas de suas respectivas

categorias.

li
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Amizade, honestidade e facilidade"
i/!)

.

Localizada no bairro Czerniewicz, Amizade Material de Construção iniciou suas atividades
. .

em março de 1998, atua no ramo com simplicidade e 'honestidade, tendo uma equipe de vendas
e entregas totalmente capacitada, sendo mantido o compromisso com os nossos clientes.
Nosso serviço de entrega, cumpre com horário determinado ao cliente, garantindo assim o

profissional de sua obra cumpra o seu dever, isso sem, acarretar nenhum custo a mais aos nossos

clientes.
Trabalhamos com uma linha de materiais para sua construção, do fundamento ao acabamento,
conforme o gosto de cada cliente, também facilitamos o seu financiamento total da obra, em
parceria com bancos e financeiras da região, assim podendo suprir as necessidades de nossos

clientes. Entre outros podemos destacar os seguintes materiais que temos-a sua disposição:
. Material Pesado. Tijolos, telhas (portuguesa e francesa), chapas para cobertura em

fibrocimento, cal, cimento, ferro, argamassa em geral e ainda disponibilizamos de areia, brita e

outros para a parte bruta de sua obra. Material acabamento: Trabalhamos com uma linha bem

abrangente em conexões e tubos para encanamento {esgoto e soldável, tintas e vernizes, portas
,

e janelas, em madeira e ferrai acessórios para banheiro e ferramentas em geral.
Atendemos toda região inclusive praias, com entrega honesta e' garantida; sem demais custos.

Estamos localizados na Rua:Robeno ZiemannA91 (ao lado do Posto JaraguáJ, e paramaiores intormações,
ou sendo de seu interesse tazer um orçamento sem compromisso, atendemos pelos teletones (041J 311-4139 ou (0411 312-2614 Do fundamento ao acabamento

de sua obra

Te/. 47, 376-2929

Rua: João Planincheck, 1832 -

Nova Brasília - Jaraguá do Sul

Rua fellGlano BOl1llllnt 1110- B. do Rio Cerro

ARTE LAJE
Nosso negócio é concreto

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BARRA Bonalli

Comércio de Materiais
Construção Ltda.L 310-4508

,,310-4991
,MAT. DE CONSTRUÇÃO,
I

.

(47)379-:1,.060
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

1--216"2000 275-3462 370-7294 312�1 1
Rua 11 de novembro, 3567
Centro· Massaranduba
,,,,,� ..

- - "",.�, � .. ,
..

""""

R: Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850,
sala Dl - Nova Brasília - Jaraguã do Sul

, Bua José TheodoroRibeiro, 2193· SI 02 Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro Rua João Franzner, J 53 - São Luiz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



:._. ,9iUt�IO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMai$
TER A-FEIRA, 12 de outubro de 2004

3Dorms
(1 suíte)

·2 garagens

60 meses
para pagar
(direto com a Construtora)

PRÉDIO
Tubulação água quente
Churrasqueira na sacada

,Completo sistema de segurança
Opção garagem cf dep. Privativo

ÁREA DE LAZER
Sala de jogos

Sala de ginástica
Sauna cf ambiente de descanso

Ambientes decorados e mobiliados
Salão de festas cf churrasqueira e bar

Piscina adulío e infantil
Home Theater
Playground

Visite
Apto decorado

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

Inclusive Sábados, Domingos e Feriados.

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

construsol
(47) 275 3070

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FEIRA 12 de outubro de 2004
TERÇA- '!..'.:..=----------�----------�

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

�
ÁGUAS CLARAS -

vende-se, alv, 70m2.R$

�
AMIZADE - Casa Nova

com 03 quartos - 75,00

m2. R$ 72.000,00 Tr :

�
BARRA VELHA - vende

se, alv, c/185m2,
nova.Aceita troca por

carro ou casa em

Jaraguá.R$ 75.000.00.Tr:
373-6634

BLUMENAU - vende-se

ou troca-se por casa em

Jaraguá, alv., c/ 3 qtos,
1 suíte, demais

dependoTr: 9983-1925

CENTRO - vende-se,
325m2. R$ 200.000,00.
Aceita imóvel menor

valor Tr: 370-6624. CRECI
8844

CURITIBA - vende-se ou

troca-se por casa em

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

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

Jguá.Tr: 370-0433

ESTRADA NOVA -

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

JARAGUÁ ESQUERDO -

Condomínio Flamboyant,
sobrado c/225m2 em

terreno cl 600m2, em

construção.R$
120,000.00Tr 371-2357
- CRECI4936

JARAGUÁ ESQUERDO -

vende-se.R$
115.000.00.Tr: 9145-
6320

NOVA BRASlLIA -

vende-se, cl 2 pisos,
600m2, cl 4salas já
'arugadas e uma 100m2
vazia.Tr: 371-0769

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

PROCURA-SE - rapaz pidividir casa vila lenzi.Tr:
9909-2838 cl Márcio

PROCURA-SE - p/alugar
particular centro r-
9909-7545

'.

-
POMERODE - vende-
se,2 alv, centro.R$95.000.00.Tr: 9103-6194
ou 9124-331 O

�O MOLHA - vende-se
madeira, c/ 2 qutos'terreno cl 350.00m2 Ri8.000.00.Tr 371-2357CREC14936.
;----HROEDER I- vende

s:' alv, 100m2, de frent�
�s aSfalto, prox. a

374cola.Aceita carro Tr'
-5444

. .

�
:�I:s, 4 qtos, 4 bwe: 2

,garagem área deselViço e
.'

t ,nergla trifásica
lerreno C/105.000m2 6agoas .'

370-748 cachoeira. Tr:

�VENDE-SE
SUíte sal

- alv, 2qutos,
bwc '. a, copa, coz,
55 OO��� lavanderia.R$
Breith�u t

Tr. Rua: Artur
Firenze p ,503, 101.

.� .....•....
'

..
)\

AGO._ 2 EN�!REÇOfPA��EtHOR ATENDERVOGí1tD

-R u a Ex p. G u m e rc i n d o da S i Iva, 1 6 1 - C e n t ro

Barão d o' Rio Branco, 620 Centro

VENDE-SE - próx. ao

centro de Guaramirim,
alv, cf 4 qtos, 2 bwe,
garagem pf 3 earros.R$
60.000,00.Tr: 371-6069
MATRICULA 24320

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

VENDE-SE - próx. ao

centro, 275m2, c/ suíte,
garagem p/ 3 carros,
biblioteca c/ escritório,
anexo sala eoméreial
80m2.R$ 115.000,00
negoe.Tr 9137-5573
MATRICULA 24320

VENDE-SE - de alv., cf
167m2, terreno c/560m2,
na rua João
Planieheek.Tr: 370-8097
cf Tina CRECI 9839

VENDE-SE - próx. a

prefeitura,4qutos, suíte,
garagem p/3 carros e

d e m a i 5

de p e n d ê n c i as. Aee ita
casa em Blumenau ou

earro.R$ 120.000.00.Tr:
47-326-6565

VENDE-SE - c/120m2,
alv, nova, 1 suíte, 2 qutos,
terreno c/ 410m2.Pareela
se. Tr: 9977 -5408
MATRICULA 24320

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

CRECI8054

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

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

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

-

sacada, garagem privativa,
piscina, academia,
playgrond.Aceito proposta por
casa ou apto em Bal.
Camboriú.Tr: 9961-7080 ou

275-3281

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

JOI�VILLE - vende-se, iunto ao

Schopping.R$ 38.000.00.0u
troca por casa Jguá ou

Guaramirim, ou carro.Tr: 373-
3786

PRAIA - procura-se pi aluga
se, casa ou apto de 1/2
quartos, períodos 26/12 à 081
01/2005, Bal. Cambúriu ou

Meia Praia.Tr: 47-371-8153 ou

9122-6233

PROCURA-SE- kítinetes,
quarto, casa ou pensão pi
dividir aluguel.Tr: 370-1541 cl
Diego

PROCURA-SE- moça pi dividir
apto no centro.Tr: 372�0327 ou

9993-1498

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

comb. , Tr: 9133-3476

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

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

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

VENDE-SE - 104m', novo,

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

ALTO DA SERRA -

vende-se, c/ área
92,000.00m2. Via r a

eomb.Tr: 376-1396 ou

9962-1809 c/Ma�ene

FONE:372-1395 OU 99935437

OPORTUNIDADE
EM PIÇARRASBARRA DO SUL -

vende-se, 2 terrenos c/
casa de frente p/ lagoa.
R$ 35.000,00. Tr.: 371-
2001 c/ Frank.

TERRENO Cf 402M2 PRÓX_

AO HOTEL CANDEIAS POR APENAS

R$ 6.000,00
BARRA VELHA - vende
se, a 200m2 da praia, c/
escritura. Aceita carro

no negóeio.Vlor a

eomb.Tr: 370-4810 ou

8803-7468

A VISTA

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 cl
Mareio

GALPÃO - aluga-se, cf

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
rlHÚtt tk� 4� rIM s� tieS� tie 4«4� �

;e�,� effl,�� um� tieS�4 rlut4tee

FONE: 372·3680
Rua Mal. Deodora da Fo
Jaraguá do Sul· Santa C
www.autotecseuranca.com.br

35.000.00.Tr: 371-2357
NEREU RAMOS- vende- CRECIB054
se, pronto p/ eonstruir.R$ --------
15.500.00.Tr: 9104-5927 VENDE-SE - próximo ao

PiÇARRAS
pama, ótimo 400m2, c/

OPORTUNIDADE _ 5
rua calçada e

e s c r i t u r a i f+â
terrenos de 400m2 cada, 35.000,00.Tr: 9137-5573.
prox. ao Candeias. R$ MATRICULA 24320
6.000.00 cada Tr.: 372-
1395. VENDE-SE - 16x28, nas

margens da SC 416, 1 Km
RIO MOLHA - vende-se, após choco - Leite.R$
cf. 969.480m2, 13.000.00.Tr: 376-3386
escriturado. R$
180.000,00. Tr: 9112- VILA LENZI - vende-se
5501. (proprietário). c/ 525.00m2.Ri
SCHROEDER d

65.000.00.Tr: 371-2357
.

- ven e-se, CRECI8054
cf 452m2, situado na Rua
135 Frederico Trapp. R$ VILA LENZI - vende-se
12.000,00. Tr.: 370-6847. c/ 1.940.00m2.R$
SCHROEDER _ vende-se,

140.000.00 (negociável)
.Tr: 371 :2357 CRECI 8054

ct 8.500.00m2.R$

CENTRO - vende-se
comi, cond. centro, cf
3.900m2, totalmente
aproveitáveis. Tr: 275-
3070. Creci 8950.

FIGUEIRA - vende-se,
c/ 3.334.00m2, de fronte
Indumak, servidão c/
4mt.R$ 130.000.00.Tr:
371-2357 CRECI8054

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

NAVEGANTES - troea
se por casa em

guaramirim, próx. A
praia.Tr: 37·1-0140 de
sego a sexta Alcides ou

370-3561 Cida

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

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

CENTRO - vende-se, ed.

Jaraguá, 2 qtos, 1 surte mais 1

depend.R$ 88.000.00.Tr: 9119-
7683

CENTRO - vende-se ou troca

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

CENTRO - vende-se, ED.

Isabella, cl 2 suítes, 1 quto,

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

VILA RAU - vende-se,
y, lote, c/150m2, c/
casa.R$13.000.00. Tr: na
Rua Carlos Zenke, lot 60'
c/ Adilson ou Luzia

AGORA VOCÊ TEM DINHEIRO
FÁCil E SEM BUROCRACIA

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

Fone: 310-6261
Rua António Carlos Ferreira. 850

Bairro Nova Brasilia - Jaraguâ do Sul· se

AntigaArte laia

CENTRO - vende-se ou

troca-se, sala comercial.
Troca por imóvel próx. a

cidade.Tr: 011-6916-9448

150m2, na Rua: FeliCia
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,
ct ótimo estoque, em

pleno fune., boa 10e.Tr:

37p-9311
PRÉDIO - vende-se, 2

pisos, ct sala comercial,
2 aptos.R$ 80.000.00.Tr:
370-6929 ou 9125-1242
com Maieon

VENDE-SE - sorveteria
e lanchonete na Praia do
Ervino. Ótima 10e.Tr.:
9101-0467 cf Cristiane

VENDE-SE área
cnmerclal.c/ 270'm2,
construído terreno ct
476m2, na Rua: João
Planieheek,176, próx.
Weg I.R$ 160.000.00
negoc. Tr: 370-8097
CRECI9839

VENDE-SE - lanchonete
e restaurante, bem

equipado, instalações
novas, próx. Marisol.R$
33.000.00.Tr: 275-4079
ct Arnaldo

CORREIO DO POVO 3

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:'
PREPARADOR DE MALHAS (6707 MO )

INSPETOR DE QUALIDADE - (6731 MO)

CALDEIREIRO - (6732 MO

GERENTE DE PRODUÇÃO - (6746 MO )

MODELlSTA- (6743 EL)

TINTUREIRO - (6733 EL)

AUX. DE DEPÓSITO - Confecções de cesta de Natal

OPERADOR DE PRODUÇÃO - Alimentício e Metalúrgico (EL - ES - MO)

HUMANA
-

ARTEFINALSITA (6708 EL)

AUXILIAR DE CRÉDITO E COBRANÇA (6722 EL)

OPERADOR DE PRODUÇÃO - PARA ATUAR EM IND. GRÁFICA (6719 EL)

ELETRICISTA INDUSTRIAL (6714 ES)

MECANICO - COM CONHECIMENTO EM FRESA E TORNO (6715 EL)

OPERADOR DE CAIXA PARA TRABALHA DE SEXTA A DOMINGO (6711 EL)

ASSISTENTE DE VENDAS/COBRANÇA (6538 - 6597 - 6717)

CONFERENTE (6726 MO)

RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO (6699 ES)

PROGRAMADOR DE CNC (6693 ES)

DEPTO PESSOAL ( 6669 ES)

AUX. DE CORTE E DOBRA/USINAGEM (6690 ES)

COSTUREIRA (6665 EL / 6656 MA / 6643 MA / 6550 EL / 6472) ambos os sexos

CONTADOR (6661 MO)

ENCARREGADO OU LlDER DE TECELAGEM (6663 ES)

AUX. RECURSOS HUMANOS (6662 MO)

AUX. PCP ( 6744 EL)

ATENDENTE DE FARMÁCIA (6660 MO)

MOTORISTA (6658 ES) com habilitação E

VENDEDORA (6653 EL / 6641 EL 6667 EL)

MARCENEIRO (6644 MO / 6599MA / 6418 MO)

AJUDANTE DE MARCENEIRO (6700 MO)

MODEUSTA (6640 MO)

MODELADOR (6637 MA)

MONTADOR (6635 MA)

CALDEIREIRO SERRALHEIRO (6634 MA)

PROJETISTA (6632 ES)

FERRAMENTEIRO (6631 ES / 6528 EL / 6314 EL)

SUPERVISOR DE FERRAMENTARIA (6630 ES)

SUPERVISOR OU LlDER DE PRODUÇÃO (6629 ES)

SERRALHEIRO SOLDADOR (6624 MO)

TÉCNICO DE LABORATÓRIO (6622 EL) ambos sexos

TORNEIRO MECÂNICO (6620 MO /6544 ES / 6504 MO / 6691 ES / 6701 MO )

TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (6619 EL)

VENDEDOR ( 6524 EL / 6489 MO / 6469 MO)

FRESADOR (6609 ES / 6528 EL / 6520 MO / 6505 MO / 6692 ES)

PINTOR (6608 MA)

SERRALHEIRO (6607 MA)

MONTADORA DE PAINÉIS (6604 EL) para Schroeder

PINTOR DE MÓVEIS (6600 MA)

AUX. DE MODELAGEM (6598 MO) para Guaramlrim

ASSISTENTE DE VENDAS (6597 EL)

AUX. DE ESTAMPARIA (6585 MA)

CONTATO PUBLICITÁRIO (6572 MO)

MONTADOR DE MÓVEIS (6570 EL)

SECRETÁRIA (6564 MO)

SUPERVISOR DE VENDAS (6563 EL)

PROFESSOR DE INGLES (6562 MO) ambos sexos

SOLDADOR ELÉTRICO (6552 MA)

ENGENHEIRO MECANICO (6551 ES / 6668 EL)

MAITRE (6549 EL)

FARMACÊUTICO (6546 W. / 6446 EL)

CONFEITEIRO (6545 ES) ambos os sexos

MECANICO DE MANUTENÇAO (6539 EL)

GOVERNANTA (6508 EL)

OPERADOR DE CALDEIRA (6506 MO)

ENCARREGADO SETOR DE DESTOPADEIRA (6490 MO)

PREPARADOR PARA PINTURA (6448 ES)

RESPONSÁVEL PELO PCP (6434 MO)

RECREADOR (6412 EL) ambos sexos

SOLDADOR (6390 EL / 6694 ES)

ASSISTENTE EXECUTIVA (6359 EL)

ASSISTENTE DE VENDAS (6358 EL)

OPERADOR'DE MÁQUINA DE BORDAR (6291 EL)

GARÇON (6249 MO)

TECNICO ELETRONICO (6150 MA / 6697 ES)

TECNICO MANUTENÇAO DE TELEFONIA (6041.MO

CHACREIRO (6020 MA)
Rua Jorge Czern;ew;cl, 1245 (Rua da Hasp;Ial)

Cx. Poslal 200 - CEP 89255-000
Fone (47) 311-4311 Fax (4n 275-1091

reuutamento@humana.com.br www.humana.com.br

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

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 5

ADMITE-SE
em informática. Tratar

funcionários pi 9962-8154.

empresa, em PRECISA-SE - represo
Massaranduba.TR: 379- Comercial pi Jaraguá do
1342 cl Gilberto Sul e região, no ramo de

publicidade, ótimaPRECISA-SE - de
Comissão. E-mail: tlxxa-

corretor de imóveis,
necessário veiculo magnetos@yahoo.com.br

próprio, desejável PRECISA-SE - rapazes
conhecimento em pi auxiliar de produção,
informática. Tr: 9962- sem experiência para o

� 8154 ramo metalúrgico.Tr:
COMPRA-SE - chácara PRECISA-SE - de 376-2224

de pequeno porte, empregada doméstica, PRECISA-SE
dislante no máximo pi cuidar de criança pi representante pi venda
10Km do centro, cl casa pernoitar.Tr: 9993-5433 exte rn a ramo de

�81,á_5g�_�__��\r��:t� PRECISA-SE - de ���tar���ta�/m�n�t�i�a�
___ estampador cl prática,
RIO CERRO 11- vende- pi 1 '. turno, Ilha da construção.Tr: 371-6626

se cl :t 4.800m2: cl Figueira.Tr: 9975-4484 ......�
h'alé estilo alpino, c..,/_:_P_::a�ulo.:________ .. rmmrmm

�iacho, 5.000 pés. de PRECISA-SE _ de OFEREÇO - ME - pi
. real Aceita- trabalhar comopalmeiras .

, manicure.Tr: 370-4972
se Iroca por automovel bibliotecária, cl especo
ou imóvel. Tr: 372-3235 PRECISA-SE - de em tecnologia da

I Ramos. moças pi trabalho informação, pi trabalhar
temporário em em escola, arquivo,

SCHROEDER - vende- f lar i c u I t u r a museu ou faculdade.Tr:

se, cl 200.000m2, 5 guaramirim.Tr: 9605- 372-0253 ou 9996-6434

lagoaS, campo de 2921 OFEREÇO-ME _ PI
futebol, quiosque, em -------

cuidar de pessoasólimoest.R$180.000,00 idosas ou doentes.Tr:
� PRECISA-SE - de moça 9153-8224 cl Ana.

S'II com 16000000 que tenha, fluência piI o' .,

OFEREÇO - ME _ pi
2 distante falar em público, de 20

m
à 35 anos, cl trabalhar como

aproximadamente 9km
[ardineiro, zelador ou

'

R$47 000 00 disponibilidade dedocenlro. . , .

caseiro.TR: 9111-6855.
Tr: 9997.2020. creci7402 horário, boa aparência e

2' grau completo.Tr: OFEREÇO-ME _ pi
VENDE·SE· uma 276-3837 trabalhar como
excelente área para sítio

PRECISA-SE _ de doméstica.Tr: 370-0097
c/2 nascentes, 3 riachos serralheiro profissional
que cariam a área, água cl especialidade na linha
pura, lugar bem tranqüilo arquitetônica.Tr: 275-
cl 150.000m2.R$ 6463 ou 9991-6664
65,000 OO.Tr: 370·6624

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
cl Dartagnan

OFEREÇp - ME - pi
trabalhar como

segurança, ct
experiência.Tr: 376-0085

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como

pedreiro.Tr: 275-1962 ou

9127-6491

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como

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

Precisa-se - corretor de
imóveis. Necessário
veiculo próprio.
Desejável conhecimento OFEREÇO - ME - pi

cuidar de crianças em

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

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de CD
e leitor de DVD

Maquinas
Digitais

minha residência. Tr:
373-0489

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

referência.Tr: 9914-2014

PROCURA-SE - estágio
área de arq. e urbanismo,
cursando 9' fase.Tr:
371 - 1847 ou 8802-8963

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como

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

OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como

telefonista,
recepcionista, balconista
ou secretária. Tr: 9124-
4184 c/ Daniele

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

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como

rnotoboy.Já possui
moto.Tr: 9103-9436

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como

entregador, tem moto.Tr:
9953-2627

AR CONDICIONADO - vende
se, cônsul, semi novo.Rs
450,00.Tr: 371-8684 cf Sandro

BATERIA - compra-se,
musical.Tr: 372-0665

80.00.Tr: 371-7398 ou 371-4336

BINÓCULO - vende-se, Sacura
1 Ox90x50 c/ zoam, novo na caixa,
c/ NF.Tr: 276-0031 ou 276-0544

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

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

CACHORRO - vende-se, filhote
de Rotwailler, c/ 3 nieses.R$
150,00,Tr: 9137-193� OU 371-
4000.

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

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

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

CÂMERA - vende-se, digital,
pocket, 3.0 mega, 64 memórias,
filmadora,R$ 480.00 ou 1 + 3x R$
126.00.Tr: 9994-0298

CÂMERA - vende-se, digital,
cássio QV-R40, 4.0,SD-Card, cf
4.0 Megapixeis,3x zoam óptico,
3.2xzopm digital1 OMS, flash.R$
770,00 ou 1 +3x R$ 220.00.Tr:
9994-0298 c/ Luciano

CAVALO - vende-se, crlolo.Ir:
274-8077

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

CELULAR - compra-se Motorolla
c333, claro ou Tim.Tr.: 370-2059

CELULAR - vende-se, nokia
8280,semi novo.R$ 180.00.Tr:
276-2000

CELULAR - vende-se, motorolla,
talkabout 182-C.R$1 OO.OO.Tr: 276-
2000

BITONEIRA - vende-se,
145Iitros,R$ 320.00Tr: 9103- CELULAR - vende-se, Motorolla
6194 ou 9124-331 O

,
c-21 0,R$150.00.Tr: 9135-9199

BICICLETA - vende-se, 18
marchas, vermelha.R$

CONSÓRCIO - vende-se,
contemplado.R$ 8.950.00(carta

Promoção
Micros a partir de 1. 700,00
Configuração AMO Sempron

2200

256mb/hd40gb/Cd-Rom/P laca
mãe ECS I<M400-M2 SN/R./F

Monitor 15'/ Drive
1.44/Gabinete I Teclado I

Mouse/CX. Som/ Fax Modem/
EstabilizadQr

'

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

I

! SUprimentos

t Rua Irineu Vilela Veiga, 128 - Centro - Guaramirim

\'
...

,

senac

••
Faça a diferença no mercado de trabalho!

ÁREA DE GESTÃO, COMÉRCIO E INFORMÁTICA
I .

Relacionamento Com Qualidade e Motivação 12 13,23,30/10 e 06/11 8:00 às 12:00 Sábados

Profis • Programa de Desenvolvimento 3 29/10/04 19:00 às 22:00 63 feira
de Educadores

12 22 e 23/10/04 19:30 às 22:30; {)a e Sábados
Cobrando Clientes Inadimplentes 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

12 04,06, 08 e 09/10/04 19:30 às 22:30 e za 49 68
8:30 às 11:30 E Sábado

280 23/10/04 a 29/10/05 13:30 às 17:30 Sábados
Oratória 15 09,16e23/10 8:00 às 13:00 Sábados

Qualificação Básica em Contabilidade 140, 18/10/04 a 28/03/05 19:00 às 22:00 28, 48 e 68 feira

Palestra Gratuita: Redes Convergentes 3 08/10/04 19:00 às 22:00 63 feira

Custos e Formação do Preço de 16 06, 11, 20 e 27/11/04 8:00 às 12:00 Sábados
'y�!!_da CQ'tI l:Qfoque Técnico,� ��rencial
Designer Gráfico 90 04/11/04 a 14/12/04 18:30 às 22:30 2a a 5" feira

CURSOS TÉCNICOS Escola Aberta de Informática

Técnico em Enfermagem 1.800 18/10/04 2007 8:00 às 11:00 z- a 6

Teste de seleção - R$10,OO
Taxa de Matrícula· R$40,OO

Técnico em Alimentos 1500 2006 19:00 às 22:00 2a a 6a

Teste de Seleção R$10,OO
,

' �

I'NFORMAÇÕES-' Avenida �o� Imigrantes, 310 Vila Rau
'

,

- E-mail: Jaraguadosul@sc.senac.br
de crédito):Tr: 9965-9920

CONSÓRCIO - vende-se,
contemplado.R$
18.000.00(carta de

crédito).Tr: 9965-9920

CONSÓRCIO - vende-se,
não contemplado, Ford, c/
13 parcelas pagas.R$
215,00.Tr: 273-5345 Neia
ou 91 05-6140 Jean

COMPUTADOR - vende
se, notboock ECS G733
Celeron 2.4, preto,
400MHz, 256MB/DDRR$
3.500.00 ou 1 + 4
745.00.Tr: 9994-0298 cf
Luciano

COMPRA-SE - retalhos
p/fazer estopa.Tr: 9124-
3310 ou 91 03-6194

CONTRA BAIXO - vende
se, Phil, profissional, 4
cordas, semi novo, capa,
cabo e pedaleira zoom.R$
600,00.Tr: 276-0397 noite

DVD - vende-se,
Philips,615.R$ 300.00.Tr:
9135-9199

EQUIPAMENTO - vende
se, para padaria.Tr: 9117-
2926

FAÇO FILMAGEM DE
FESTAS EM GERAL,-

Tratar: 273-1826

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

FREEZER - vende-se, 230L,
ótimo estado.Tr: 370-7156 c/
Dolores'

FOGÂO - vende-se, 6 bocas,
ótimo estado.Tr: 371-4921 c/
Marileni

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

GUARDA - ROUPA - vende

se, casal cf 1 mês de uso, De
R$1 ,062,00 porR$ 450.00.Tr:
370-3142 Lucia

GUITARA - Phil, profissional,
2 oitavas, sistemas Cloyal
rouse, comp.R$ 750.00.Tr:
276-0397 noite

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

LIQUIDIFICADOR - vende
se.R$40.00.Tr: 376-2393

Maquina digilal- vende-se
nova da Sony modelo DSC
P73, com zoam óptico, 4.1
mega pixels com

recarregador de bateria.

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

MÁQUINA - vende-se, p/
fazer sorvete, expresso,
italiano.Tr: 9903-0774 c/
Ronaldo

Maquina digilal- 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 c/ Djair

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

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

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

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 pf oficina ou

borracharia.Tr: 473-9818

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

ADMITE-SE:' :_::

Estamos também com curso de
informática básica e avançada.

Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última Ileração.

Um micro por aluno

Marca solida no segmento de deo colonias e

cosmeticos, com produtos modernos e 20

anos no mercado, contrata pessoas

dinâmicas, boa aparência, que goste de

conversar, para cadastrar revendedoras.

,- REMUNERACÃO COMPATIVEL

- PLANO DE CARRERA

- SUPORTE PfDESEMVOLVER ATIVIDADES

TELEFONE:(47)273-6264 -

FALAR Cf CLAUDIA

VIDEOGAME- vende-se.R$
·120.00Tr: 376-2393UNIFORMES - vende-se,

conjunto Oxford pf
empresas.Tr: 371-7606

VENDE-SE - cama de casal
c/ baú/04 gavetas, urna
cômoda 5 gavetas em

cerejeira, madeira

maciça.Tr: 371-3132

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, c/2 controles, 3 jogos.
R$ 250,00. Tr: 376-2296.

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

IfIDEO CASSETE - vende
seH$180.00.Tr: 376-2393

V,IDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, ótimo estado,
totalmente cesblocueado.gs
750,00.Tr: 376-2206

VIDEOGAME- vende-se, Play 2,
cf 2 controles, 6 jogos, 1
memory card.R$ 900.00.Tr:

,

9134-7702

Pós-Graduação
- i GESTÃO ESCOLAR
� PSICOPEDAGOGIA

Informações:
----. 08. .8

Local dos cursos e matriculas:
Instituto Educacional Jangada

Av. Preso Epitácio Pessoa,676 - Centro

su

Duração 10 .eses
O1 encontro semanal

Mensalidade R$ 127,00
(incluído material didático)

Jangada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERRAPLANAGEM
ROO1)edor de Pedms e�reto
Conipactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação c/ Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

R: Wi ando Menslin· Bae endi ,275·1101/9104·2393

É tão útil, que o número
de telefone deveria constar

tia seção de utilidade pública.

s
J
•
•
;
·

>
>

·
,

, ,

>
·

PINTURAS €M G€RAL: PR€DIAL - COM€RCIAL - R€SIDtNCIAL
MASSA/CORRIDA, €f'OX, T€XTURA, GRAflADO

: .... Faça um orçamento
.,

� '.

VLB - Responsável pela pintura i
do Jornal Correio do Povo

'

sem compromisso

R: Domingos da Nova, sino - Ilha da Figueira - Tel.: 9104-6466'

SUPER MASSA
GRAFITADA

VANTAGENS:�--

� Economia
� Resistência
�' Rendimento
� , Impermeabilidade

,L_.
Grafites Jaraguá Ltda =

o produto certo para gua eo"stru�ã�!

(47) 275-4081 e 275-1961

PARA ANUNCIAR
POR TELEFONE: 371 1 91 9
POR FAX: 371 1919
PESSOALMENTE:
Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 246

'Fone: 371·7007.,'
.

.'
'

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

São suas.

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

, ,

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

, Centrais telefônicas Intelbras

,I

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)Kit Rortão Eletrônico + Inferfone

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

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

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e lnterfones
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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

SUPERMERCADO
<275-3114

NOS FINAIS DE SEMANA.

, TEODORO RIBEIRO, NO 540 • ILHA DA FIGUEIRA,.
R: JOSE

f�ldano �ontabi'idade
* oecláração de impostó"
d, renda

, * Abertura de firmas

I
* C ,

ntraJos * ContabilidaJle
"

* Custos I
. ,* Di�ratos

li�«,�,,, .',
" "'"';:'�

Fone: (47) 371 2425 - Fax 275 0197

E-mail: aldano@netuno.com.br
Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira,

n° 288 - centro - jaraguá do Sul

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
Cf Bruno

._,

�,
Rua: Exp, Gumercindo da Silva, 616 - Centro - Jara uá do Sul - SC

Marque horário e mude seu visual

9l31�8648
,

.

�

R: Major Julio Ferreira, 170 - Vila lolou

Mais Qualidade

Para o lar
e para a IndústriaTECN.

CALHAS

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Mictórios,
Proteção para parabólicas, Corte e dobra de chopes,
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

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

Rua Felipe Schimidt, 279 . Centro· Jaraguá do. Sul - SC • Fones: 370-6448 - 275·0448 - Fax: 371.9351

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES tCDS

,E ACESSÓRIOS EM GERAL.

* PLAYSTATION 2
* XBOX '

* PLAYSTATION ONE
* DREAMCAST
* NINTENDO 64
* GAME BOY COLOR
* GAME BOY ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBE h'

I

d t d' t d
'

d d 1000' 2200'Roberto Seidel, SO I _ Centro _ Corupá _ SC orarlo eaen Imeno: segun aa segun a as : as':

Fone: (47) 37S - 2 S 71 ICei: 9973 - 9355 Rua: Bertha Weegue ,1087· Barra· Jaragua do Sul- E-mail.planetagame@ibestcom.br--------------------------------

Advocacia
Dário Streit

OAB/se 16370 Fone: 376-2206

Assistência Técnica
Especial izada

HORA TÉCNI
INTERNA

CA - (Jaraguá do Sul)
EXTE

• R$ 20,00
, R$l

RNAS. R$'20,00 +

/.'"
,ii)5,00 deSloca,mento j'. O'.�$tras cidades +0,50 o km rodado

Periféricos Móveis
CDRom

gravador e
leitor de OVO

Promoção de
Micros Usados
AMD K6 2,500mhz,

completo.
3'S R$ 280,OQ,

r Promoção Monitor .' .

,

'NOVO

I SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 560,00

Acessórios

Av. Get I'
,

'

U lO Vargas, 594 - SI. 2 - Centro - PROX. MILLlUM - FRENTE CÂMARA VEREADORES

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.

Oferta -----.

lrilormátlca
,

"Um click em s u a i v
í

d a pessoal e profissional":

Suprimentos
Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

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, 180w, placa de som

e rede integrada

�ormatizaçãoI 'd�' comércio e

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

administrativos de ges
tão empresarial.

, NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA

"

CONCORRENCIA

,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AeABAMENTOS ESPECIAIS
�. .....

, NATALIA
- 9111-0491-

VOCÊ MAISTRANQÜILO!
viu só como essa soma é

importante na hora de

produzir seus impressos?

370 <P'''r;;s'''''<s
79 �
1 9 Gráfica

graficocp@terra.cof1,'l.br
p

TR. 91 22 2149
20 imos, olhos claros, total

segurança e sígilo absoluto.
TR.: 9134-7749

I I

275-0052 / 273-117� ��
tri
í

....•...•... _ ......•.•.•...._ ....._--�_....._-_. __.�.��.��_.,�

AUTO AJUDA

TER-"PIA DO CORPO ·E DA MENTE
Ci

�

� � . .__ J
Estamos recrutondo moços acima de 18 uni

·';;i..r:2Ius ACESSE E CONFIRA

�:';;tService www.plusservice.com.br

•
Encontre nos canais de nesse slte os. melhores negócios de Jaraguá do Sul e Região

> Automóveis (Corrlpra,�nd:, Ace»órWs e Consórcios)
> Casa e Decora��o

• ,

> Comércio (Todo, o, r,,,,o, )
> Construção e Reforl)1a (fjntur'a. M;tt.,ial. de (f9nstrução e Reforma)
> Esporte, Turismo é L

> Moda e Beleza (Salões
> Restayralltes
> Serviços Gerais ( Eletrki$t<l, s, Gráficas. Financeiras.
De'ipachantes, Corretores de Seguros,

e muitos outros

CI
(

ASTRÓLOGO TARÓLOGO FONOSINESICO PARAPS,ICÕLOGO.
Filiado no Conselho Regional Holístico - CRH - 0328 e no Conselho Nacional de

Entre em contato conosco e anuncie w ..

• •

sua empresa em nosso site

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

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

á do Sul - se

Anuncie no canal de

CLASSIFICADOS
e faça bons negócios

Se você é uma pessoa triste, sofre de depressão, tem problemas familiares, amorosos, medo fobia, insônia, timidez, Falta alegria de viver, quanto mais luta men.
tem sucesso, vive sempre sozinho (a) tens perdas financeiras e tens problemas de ordem espiritual consulte com ele: Homar Moraes, através do tará kabalaem .

fonosinesia o código da sua voz, ele vai descobrir as razões e os motivos destes acontecimentos. Mapa astral, carta numerologia, terapia tántrica cura plánicapell
imposição das mãos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirituais para todas as finalidades e consulta pessoal com o taró kabala, Regressã�
reprogramação mental e chaveamento e chapem para eliminar a magoa,

- GINECOLOGIA -

t�s flalasltri••• Médico - CRM,fSC 1242 . TEGO 030/79

Habilitação SOBRAClL 1.079

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

Fone: 370-1705
somata@netuno.c'Olltbl'- Jarnguá do 5u/

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

ManipulaçJo de tórmulas médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298

ANUNCIE

AQUI
371-1919

Em Jaraguá do Sul- Rua Ângelo Rubini, 627 - Barra do Rio Cerro- Fone: (47) 273.1743-lnstituto do Corpo e da Mfmte INCOR
.... �Ill.AºillyiJ.I� .....�.EºIl�.: ... (4?l ... 4ª?.:?926I. ª11·ª=ª26.9 ... : ...��ººIllª.r&ºmJ?r_':.. ��º.Illª.�@�?f�re§�º�çº,m..�t.:]:U�.5'l.5��f'!º�º\.�NDEREÇO

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

prevenção dos DORT.
Móveis,maquinários e acessórios colocados de forma
correta em um ambiente saudável e com

procedimentos corretos é que proporcionam a real
qualidade de vida dos trabalhadores e uma boa
produtividade dos mesmos.

Clinico de Ginecologia Q ObsteM'

:1J,', Jimn /lJe/w tldl'fÍneJ' ':6/1
CRM: 545HE,Gü 30212001· �QE49)5
M<mbro do 5,oedod, iro;!", d. r""'9.I'p"�ÍjiI
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Ginecologia e Obstetrícia

Videolaparoscopia Ginecolóii(�

275-03951 Rua:Pres.Ju(cl�,
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jlu(hl®ferro.[om.br Joroguá do I� .!
k
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D _ 2D - vende-se, ano 87,

cabine dupla, cor branca.Tr:

9952-0779 ou 370-2324

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

l- 200 - vende

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

MONZA-vende-se, EF1650,
93, 2p, bordô, v.e., todo onginal,
d.hR$8.500,OO. Te 371-5157
ou 37t-5615 a noite cl
Crtstiane.

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

0474 ou 9132-1364 cl Leandro

MONZA - vende-se, 90, em

ótimo est. R$ 5.300,00. Tr.: 371- PALIO - vende-se ou troca-se

2001 ou 9916-8927 cl Frank. por carro menor vlor.Tr: 370-
5723

MONZA - vende-se ou troca

se, SLE, 2.0, 90,4P, comp,
2'

dono .Tr: 276-0397 ou 9103-

5991

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

MONZA- vende-se, 90,SLE, PALIO -vende-se, 97,EDX, 4p,
ótimo estado.R$ 5.300.00.Tr: arcond.,R$12.500.00Tr: 373-
273-6364 3001

---------------

OMEGA - vende-se, 95,GLS, PALIO - vende-se, EX,98.Tr:
cornpl., + teto, azul.R$ 371-4573

14.800.00. Tr: 370-5918
-------------

OMEGA - vende-se, CO, 93,

piloto autom.,R$14.000.00Tr:
9962-3664

OMEGA vende-se,

CD,93,compI.R$12.800 00.

Troca por carro menor vlor.Tr:

273-1018

S -10 - vende-se, luxo, ano

97, diesel, banco de couro, cor

branca, equipo Tr: 9993-5946 ou

376-1678.

SILVERADO - vende-se,
2001,DLX.R$ 39.000.00.Tr:

9962-3664

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

9123-7355

VECTRA-vende-se, CD, 97,
menos teto e banco de couro,

ótimo estado.Tr: 371-2666 ou

9125-7399

VECTRA- vende-se, GLS, 99,

prata, completo + ar digital,
46.000Km.Tr: 371-8153 ou

9122-6233

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

lindissimo, porta malas todo

personalizado, e com "dvd" e

interior do carro

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

carro por R$21.000.00. Tr:

9118-0313,273-5542 ou 372-
4058 até as 14:00 h

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

KA - compra-se, acima
do ano 2000.Tr: 371-
2666 ou 9125-7399

KA - vende-se, 98/98,
prata, limp/dese.mb, ar,
trava elétrica,
personalizado.R$
11.000.00.Tr: 370-4810

1760

KADET - vende-se,97,GLS,
GNV.R$ 12.800.00. Aceita

propostaTr: 371-6000

KADET - vende-se,92,GNV,
branco.R$ 9.500.00Tr: 9125-
7440 ou 371-1252 rec cl
Olivera

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

LOGUS - vende-se, 96, 2'.
BELINA - vende-se, II, 80, dono.Aceito carro menor
azul.R$ 2.300.00. Troca por vlotTr:9962-5885
motoTr: 8806-9250

BELINA- vende-se, Del Rey II,
OH, reformada, branca,88.R$
5.300.00.Tr: 276-2134 após
18hs

MARAJO - vende-se, 83, 5

marchas, GNV, bom

estado.Vlor a comb.Tr: 275-
4073

PALIO - vende-se, EX, 2000,
comp - ar e OH. R$ BRASILlA-vende-se,80.R$

PAMPA - vende-se, 93 cl

14.000.00.Tr: 8803-0181. 1.800,00Tr: 276-0371 :r·R$ 8.500.00 Tr: 373-

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

ESCORT - vende-se, SW, 98,
azul, trava no cambio, ar, OH,
vidro elétrico.R$15.000.00.Tr:
371-0465 ou 8805-9990

FUSCA - compra-se, acima

73.Preço para revender.Tr: 371-
8153 ou 9122-6233

PASSAT - vende-se ou troca

se, 81, bom estado.Troca por
carro maior vlor.R$
2.600:00Tr: 372-1543

PASSAT - vende-se, 88,
pointer, bordo, ótimo estado.R$
3.500.00Tr: 9992-4312 ou 376-
6748 Luis

SIENA- vende-se, 2001 ,comp, FUSCA-vende-se, branco, 77, SANTANA _ vende-se, ano

16valv.R$1 9.500.00. Aceita em bom estado.R$I.500.00.Tr: 91 ,GLS, compl.R$ 8.100,00Tr:
carro menorvlor.Tr: 376-1737 9155-4934 clJustino 371-6238

F - 250 - vende-se, XL,
2000/2000, prata, único FUSCA - vende-se, 71 ,1500,

dono.Tr: 9979-1437 branco, estofados de celta, aro

14.R$ 2.700.00Tr: 376-i 758

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

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

KA - vende-se, cl limpl
desemb, ar quente, vidro
e trava elét.

Impecável.R$
13.300.00.Tr: 9961-0343

FUSCA - vende-se, 75,1.600,
amarelo.R$ 2.300.00. Troca por
moto.Tr: 8806-9250

GOLF - vende-se, GL,MI, 1.8,
branco, 4p, comp,

impecável.Tr: 371-8153 ou

9122-6233

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

GOL - vende-se, 89, 1.6,
álcooI.R$4.900.00Tr: 370-6266

GOL - vende-se, 1.6,91.R$
6.600.00Tr: 9112-3138 ou 379-

SANTANA - vende-se,

quantum, 97, comp, super

inteiro, de particular.R$
16.000.00Tr: 376-3386

SANTANA - vende-se ou

troca-se, CU, 1.8, 95, 4p.,
pintura nova, estofado novo,

rodas liga leve.Tr: 276-0397 à

noite ou 91 03-5991

SANTANA - vende-se, CL,
comp, 95,2p.R$ 11.500.00.Tr:
9953-9966

AUTOMOVEIS/COMPRA-SE/
V O. L K S W A G E N

"COMPRA-SE FUSCA ANO

1 969 OU INFERIOR, EM BOM

ESTADO. TRATAR_ P�LO
TELEFO-NE
3723922."

UNO - vende-se, turbo, preto, CORSEL 11- vende-se, 80, ótimo PAMPA-vende-se, 97,1.8.R$
ano 94, comp., em ótimo estado.R$ 2.000.00.Tr: 273- 9.600.00.Tr: 9962-3664 Jones
est.Tr: 9135-7729 5315

----------------

UNO - vende-se, smart, 2p, ESCORT _ vende-se, 88, 1.6,
PARATI- vende-se, G3,16v,

2000/2001, branco. R$ álcool.Troca por carro maior comp, 2000.R$ 11.500.00.Tr:

SAVEIRO - vende-se, diesel, 10.500.00.Tr: 275-0647 vlor.Tr: 9134-6258 _99_53_-9_9_66 _

ano 89, cor preta.TR: 370-2324
ou 9952-0779 UNO - vende-se, 91, 1.3, CS,

vidro elétrico.R$ 6.300.00.Tr:
SAVEIRO - vende-se, 2002, 9955-4945
comp.R$ 23.000.00.Tr:M62-

---------------

3664

�oros
XLX250 R Vermelha

CBX 200 Strada Roxa

CBX 200 Strada Roxa

Titan KS Preta

Titan KS Verde

Titan KS Azul

Titan KS Vermelha

(371-1970)
Compra Vende

Troca - Financia
Motos acima de 1998 até 2002 -

financ. em até 36 x s! entrada

Motos de 2003 À 2004

Financ. Em até 40 X

Entrada de 10 %

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

USADAS

Titan 125

tal!..
Titan 125

Titan 125

XLR 125 E Branca 2001

CARROS

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

(4)

Em�com��

BLUMENAU
322·8800

A vista

..-��51tO(2)
+ Pintura metálica. Frete incluso. Via Internet ,.

ITAJAí
346 - 7400

ScéniCAli� 2005 2anos de
garantia

Motor 1.6 16V 110cv 2005, Air Bag Duplo, Ar-condicionado, Computador de bordo,
Direção hidráulica, Travas e Vidros elétricos.

JOINVILLE
435 - 3700

JARAGUÁ DO SUL
.370 - 6006

Vale do Itajaí e Litoral Norte - se

-
Financeira Renanl

groupe RCI RIUlquefJ_berte
(l)Taxa de

.

segUintesc�r�s �% e IPVAgrátis válidos para toda Linha ClioAuthentique 04/05. (2) Preço a vista da CliaAuthentique 1.0 8V 2 portas 04/05, cor sólida, sem opcionais com frete incluso para todo o Brasil. Válido somente para veículos adquiridos Via InterneI. Financiamento na

daCia. de Crn I.çoes: Financiamento CDC (Crédito Direto aoConsumidor) com entrada de 60% do valor do veículo + 36 vezes de R$ 298,28 + R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário + TAC (Taxa deAbertura de Crédito) no valor de R$ 300,00. Financiamento Renault atravé

Scenic em ou�d�o, Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação de Cadastro. (3) Preço a vista do ScénicAlizé 1.6 16V 11 Ocv 04/05, cor sólida e sem opcionais. Não estão inclusos os valores de frete e Pintura Metálica. (4) Linhas Clio i

da Fábrica. AURro com Taxa Zero. Fotos para fins publicitários ..Algu�s itens mostr�dos e/ou mencionados são opcionais e/ou acessórios e/ou referem-sea versões específicas. Modelos, código valores estão sujeitosa alterações conforme política de cornercializaçã

enault reserva -se ao direito de alterar as especificações de seus Veiculas sem previa aviso. Preserve a Vida. Cintos de segurança em conjunto com .alr bags salvam Vidas
"

i'

'I
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98
98
99
98
04
00
97

75

00

04

97

02

87

87

75

bordo
cinza
verde
verde
cinza

azul
branca

branca

prata
prata
prata
cinza

marrom

branco

branco

D
G
G
G

G

G
D

G

GNV

G

G

G

A

G

G

Silverado
Corsa Wind
Gol4p
Gol4p
Palio Ar 4p
Palio 4p
Blazer DLX

Rural4x4

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

Premio

Fusca

Opala

GLlO RL 1.0 AR
CELTA 1.0
BLAZER DLX 4.1 COMPL.
VECTRAGLS
CORSA WAGON GLS
UNO 1.5
ASTRA GLS, COMPLETO
CORSA WAGON GL 1.6
PEUGEOT 106, COMPLETO
PEUGEOT 206 1.6 PASSION
VECTRA GLS 2.2
PALIO 1.6 16V, COMPLETO CITETO
SANTANA QUANTUM 2.0, COMPLETO
MONZA GL, Cf TRIO 4P
OMEGA CO 3.0 AUTOM.
ESCORT XR3 CONVERCIVEL
MONZASUE
PALIO 4P
UNOSX
UNOEP
PAMPA I

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

370-3574
Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747 • Jaraguá do Sul I

Grafite R$ 6.800,00
azul R$ 13.000,00
vermelho R$ 14.500,00
Prata R$ 9.500,00

Prata R$ 9.800,00

dourado R$13.000,00
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

Fiat

Ford

Uno Mille

Escort GL

Escort CL c/ ar

Fiesta

Escort c/ ar

Vectra GLS completo
Pick Up corsa

CELTA

Vectra

Omega GLS

Chevete

Corsa

Gol 8v 4p
Goll.6

Goll.0

Parati GI

93

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

0--

Amarl'"o 370-2769
UTOMÓVE'S.

;

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 - Centenário

cinza

cinza

verde

prata

prata
branco

branco

bordo

azul

cinza

prata
cinza

preta
bordo

00

95

00

01

97

02

01

95

99

98

98

98

86

97

R$ 29.000,00
R$ 28.500,00
R$ 28.000,00
R$ 17.500,00
R$ 21.000,00

R$ 19.500,00

R$ 18.500,00
R$ 14.500,00
R$ 16.300,00
R$ 15.800,00
R$ 14.800,00
R$ 11.500,00
R$ 5.500,00
R$ 8.300,00

Classe A 160

Mercedes C180

Scenic RXE
Corsa Sedam

Honda Civic LX Autm.

Gol GII18V

Clio RL cj ar
Vectra GLS compl
Corsa GL 1.6 SW

Escort GL 16v corno.

Escort GL 16v

Gol16v

Quantum CS

Uno

Faça parte da BV
financeira

vocêtambém

Celta4p
Celta 4p c/ ar
Clio RN compl.-v.e.
Fiesta Class 4p
Corsa Sedan ac/te
Corsda Sedan
Escort Hobby 1.6
Uno SX 4p c/ opc.
Vectra GL 2.2

Vectra GL comp.
GolG111

Goll000 16v c/ opc.
Goll.8

Astra Sedam 1.8 GL comp.
PalioWekend 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

c

Sundown Hunter

Astra

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

Veículos

Gol

1.8j2pjcompl. azul

1.0 - 16Vj4p azul

1.8j4pjSL cinza

1.0j4pjMilenium prata

00

98

95

01

G

G

G

G

G

G

Ipanema GL

Corsa Sedam

Celta branco 032p

1.6j4pj comp.

SXj2p

ELXj2p

1.0j2p

450 SR

125

brajverm. 90

vermelha 04

G

G

G

G

LD veíeulos 373-4047

Tipo

Uno

Uno

Gol Special

Honda CBR

cinza 95

dourado 00

azul 95

cinza 03

cinza 1994

Vermelho 1993

cinza ·1994

verde 1989

BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)
FIAT

Palio EDX

Marea ELX

verde 1997

branca 1999

branco 1991

azul 1997

branca 1998

Branca 1993

vermlho 1994

R$-11.500,00
R$ 21.000,00
R$ 6.000,00
R$ 10.900,00
R$ 10.500.00
R$ 8.900,00
R$ 9.400,00

R$ 8.900.00
R$ 8.900,00
R$ 18.500.00·

R$ 16.500.00
R$11.800,00
R$ 11.400,00
R$ 10.900.00
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

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 cornpr.
Gol di 1.6 cI opicnais
Goll.0MI

Logus GLS cornpl. + GNV

Gal 1.0 MI Plus

Passai Pointer compl.+ Ar

Goll.08V4p

prata 1993

vermelho 1994

marrom 1987

Prata 1996

verde 1996

branco 1997

bordo 1994

prelo 1998

cinza 1987

branco 1999

branca 1997

bordo 1994

verde 1995

Parali di 1.6 cI ar

Logus GLS comp.+ GNV

Logus cli + DH

GM

Omega Suprema GLS

Kadett SL 1.8 Alc.

Monza GL 4p/alc/compJ
Monza SLE

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

borllo

Corsa Sedam GLS· 1,6, 97, 4p comp.
Gollll 2000·1.0 4p
Senic RT· 16,200, compl.
Escort Sw 1.6- GL, cornpl.
Reno Clio RN· 2000 1.0, compl. e dh
Uno Mille- 91
Gol CU 1.6 . álcool
Corsa Milenium - 2001, 4p, desenbaçador
Goll.6·91
Reno Clio - 8as. 4p
Ranger 2001- Turbo Die, 4p, corno!
Omega 3,0 - 94, compl.
Uno Mille 2001, 4p, trio elétrico
Pik up Corsa 1.6 99, com rodas de liga
Corsa 1.0 2001, 4p, limp, desem, aq, ar conote.
Gal 1.0 MI . 2002 2p
Palio Wekend 2003, 1.0, 16V, cornpl.
Celta 1.0 2004, limp, desen, aq, ar condic.
Monza SLE· 2.0 90 cornpl.
Monza SL 2.0, 2p, basico
Fiesta 1.0 98, 4p, llmp. desen, aq verde metalico
Siena 1.6 99, 4p, cornpl.
Gol 1.0 99, limp, desen, aq
Astra GI 1.8 2001 comp,
Kangu 2001, ar cond.
Senic RT 1.6 2000, compl
Vectra GLS 2.0 com I + ar ba ,+ cd

azul meti.
azul meta',
branca'"'
branco
cinzar:lt:
prata·
Praia

. Verderr.;_:
prata
Prata
azul
verdell'.fl
cInza

Faça parte da B
financeira

você também

Ford Ranger2.5 CD

GoIGII14p
Saveiro

Vermelho

Cinza

branca

prata
cinza

o

G

GNV

G

O

G

G

G

G

G

G

G

Go11.8

S-10compl
Vectra CD 2.2

Vectra GL 2,0 comp.

Golf2pcomp. GTI

Monza4p
Fusca 1300

CBX200

branco

Azul

preta
vermelho

Branco

Vermelha

vermelhoUno

Barraca pi camping completa

Fone'37619�
Fax: 376·14�BARRA V�/CULOS

Rua: Angelo Rubini s/no Barra do Rio Ce

branCO
branCO
branCO
prata
verde
verfll
branCO
praia
verde
azul
cinza
branCO
prata
azul
branCO

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

Audi A3 1,8
Blazer DLX 4x4
Frontier

Sportage
Corsa Wagon
Corsa Wind 1.0
Gol Plus 16v
Gol CL
Parati CL
Tempra IE 8v
Quantum
Vectra GLS
Kadett si

Logus GLS
Mercedes 608

gas
die
die
die

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
ale
die
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VEíCULOS
370-7516
Financia

Golf2.0compl.
Pick up Corsa compl.

CorsaWind 2p
Pampa
Saveiro Diesel
HiluxSw4, diesel
Rorino furgão
Santana GLS compl.
Courier 1.3
Parati 2p 1.6
L.200 Diesel
Corier 1.3 Furgão
Fiorino pick up
MonzaSLE
Go11.6 MI

Cinza 98
Verde 9?
Bordo 96
Vermelha 94

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

� 370-4224
CLASS IC �ua Erwino Men,egotti,869,

�:::::-"';;;;;";;::�":'::T:-;-" Vila Rau - Jaragua do Sul- se

elta

Brava

Goll000

4rduino
Veículos 371·4225 w. BREITKOPF

Caminhões e Ônibus

B'R 280 - Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127
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'vw 8.120 01/02' Eq. Chassi - branco R$ 55.000,00
,,,,"��""''"'� ....,

�- -

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

2002/2003 F250 XLL PRATA DIESEL

financeira2002/2003 CORSA 1.0 COMPLETO BRANCA GASOLINA

2002/2003 PALIO FIRE VERMELHA GASOLINA

2002/2003 CELTA 3 PTS VERMELHA GASOLINA

você também2002/2002 GOL 16V POWER PRETA GASOLINA

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

311-0802
311-8281

Marca C" Com "'o Preço
Volkswagen
Apolo Bege 90 RI 6,000,00

Faça parte da BV
Fusca Branco 7t RS 2,300,00
Sellna Prata 90 R$ 6,500,00
Monza Branco 87 RS 4,500,00
Saveiro Sege " RS 4.000,00
Saveiro Bordo sa RS 3.000,00
Chevrolel
Caravam Bege 85 RS 3.500,00
Calibra Grafite 95 RS 17.000,00

financeira
CorsadAC Verde 00 RS 18.000,00
5·\0 Branca 95 R$ 16.500,00
chevene Branco 91 RS 6.500,00
FiaI
urc Branco 01 RS 11.500,00
PickUpFiorino Branco " R$ a.ooo,OO
1ipo1.6ar Cinza 97 RS 10.600,00

você também
Palio P., 02 RS 17.000,00
Premio Prelo " RI 3.500,00 t30x22S
'oro
Escort prata " RI 4.000,00
Verona branco 90 RS' 7.500,00
DelRey dourado OS RS 4.000,00
Importado
Renaull19RN BordO 95 RS 9.500.00
CaminMo
CaminhoneteDl0 Marrom 74 RS 14.000,00
Moto·
MoloXLXmotor350 AmarelO G B9 RS 2.500,00

CG125 ezu 99 RS 3.200,00

E MUITO MAIS
...

fxp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
Kadett completo
S10 de luxe completa
Corsa Super 4p el ope.
Corsa Wind el opc.
Corsa Wind el opc.
Gol GIII elope
Gol Plus Comp. GNV
Gol GIII 8V
Gol GIII 16Veomp
Gol GIII completo
Palo Classie comp
Gol Power menos AC
Gol GIII 16V 4p el AC
Parati CL 1.6 eomp
Palio Week. Comp
Palio ELX el opc
Palio el ope
Clio Privilége comp
Seenie RT 1.6 eomp
Clio RN 1.0 el ope
Seenic RXE 1.6 eomp
Clio RL el AC

275·1184 Rua Prel.Waldemar
Grubba.3121
BairroVieiras

Rua Angelo Schiochet 99 370�2381
Reno Clio 1 6 C

89251-600 - Jaraguá do Sul
Celta 2p cl ar A.C. Vermo 2003 Gas.

'". • .��_ .. 'ly,'�
.

CO Gol Power 1.0 4p el A,C. Bco 2003 Gas.
Omega GL cornpl. 94 R$ 12.800,00Reno cr

. ornpl l ôv/top de linha 2001 garfite Corsa Sedam cl A.C. Bco 2002 GNV
CO

Gol
10 1.0 VT Shadom 600 cc Preto 200T- Gas. Corsa Super 98 R$ 13.000,00

CO c/ar/tr/4p/alarme 2001 Corsa 2pl 1.0 cerne. Preto 2002 Gas. Corsa 4p cornpl, 98 R$ 13.800,00Fiesta GL 4p 1.0 Bco 2001 nas.Gol Speciall O 4pf16vfar 1999 branco Astra GLS Sedam/comp. Bco 2000 - GNV Tempra 16v ouro 93 R$ 9.000,00
GOl trend GIII' cf ar cond. 2003 branco Blazer comp. 2,2 Bco 1999 GNV Verona LX 1.8 ale 94 R$ 9.000,00Omega GLS 2.2 compl Bco 1998 "Gas.
Aesta cf dh 4p 2002 branco Fiesta 4p azul 1999 Gas. Palio EDX 98 R$ 12.000,00

Marea HL)(
Corsa Super azul 1998 Gas Perua Sweompleta +GNV 98 R$ 16.500,00

,,","

2001 prata Si!verado Blazer 4.1 Bco 1998 Ale.

Celta 1.0 VHC corno. 1999 preta Parati 1.0 16v 2p Vermo 1998 Gas. Perua SW eompl G 97 R$ 14.500,00
Quantum 4p 1.8 Bco 1995 Gas. Veetra GLS cornp 94 R$ 12.800,00Uno EP 1.0 cf ar + pers. Gas 2003 preto Veetra GLS 2.0 cornpl. Bco 1997 Gas.

Saveiro 18 4p, cf ar 1996 cinza Corsa 1.0 Bcc 1997 Gas. Veetra GL eompl + GNV 97 R$ 21.000,00
Palio ED 2p 1.0 Cinza 1997 Gas. Monza SLE 90 R$ 5.600,00F 1000

.

cf dh Gas. 2001 branco Golf GL 1.8 4p cornpl. Vermo 1995 Gas.
Monza R$ 5.300,00Mon Illotor MWM Calibra comoí. Vermo 1994 Gas. 89

CG
za SL 2.0 . c/vldro.teto.dh 1992 L 200 4x4 ccmp. Azul 1993 Die Asia Towner furgão 95 R$ 5.500,00

TOday 2p. Gas.' 1993 prata
L 200 4x4 cornpl. Azul 1995 Die

Uno 86 R$ 3.600,00L· 200 4x4 GLS compl preta 2000 DieCG gasolina, 1991 vermelha F 1000 Cab dupla Vermo 1990 Die Bote Inflavel R$1.000,00

2001
Ka 1.0 cl trio Prata 1997 Gas. Alfa Rorneo 164 eomp.+ Teto 95 R$ 15.500,00

U
PI trilha prata Variant Azul 1974 Gas.

Gol CL 1.6 Prata 1994 Gas. Trailler Angola el 1 eixo 90 Ri 6.500,00nO Sx 1986 Gol LO I Bordô 1996 Gas. , -:.-. �;�" � .(.

2p/Gas 1998 cinza Uno Mille SX compl AZUL 1997 Gas Kombi stander el 11 lugares 95 R$ 8.900,00, '"
S-10 Detuxe compl preta Die

vermelho

prata
vermelho
branco
azul

prata
bege
cinza
prata
prata
bege
branco
branco
branco
branco

preto
prata
prata
bege
preto
cinza
dourado

1998
1997
1997
1996'
1995
2004

.

2002
2001.
2001
2001
2001" :

2002' .

200'0
'

1999 , ..--�

2001',',;"':;,
1999: .•,-., ..

.199t·�_.;, "'
2003 �;';
2002 ·

' ,.i0 ,

.'

2001
�.. '.'

2001.." -.
,

2000
--
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6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

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

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

( 7) :1

Fiesta 99 AC/AQ/Al Gol I 97 QAfDT/lT

Corsa Sedam 2003 VEITE/RL Novo Uno Mille 2005 OKM

TERÇA-FEIRA, 12 de outubro d e 2004

Maraa Wekend 99 Compl.
+Couro

.

NXR Broz 2003

• 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 2meses após
contemplação.

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

• Utilização de até 30'% do
crédito como lance. (lance
embutido)

• Sém taxa de adesão.

Consórcio

Breitko f
Sua melhor opção em consórcio
47 371-7887 - 371-8309

ww

compra - vende - troca
financia - novos e usados

BMW - vende-se, 3801,
compacta, bordo, rodas 17,
Sam.R$ 26.500,00.Tr: 374·
1117 ou 9975·0117

..SantanaQuantu, 00 azul G

Voyage 00 preto A

Omega SupremaGLS ss azul G

OmegaCD3.0 IM bordo GNV
Goll.8 (bola) 00 preto G
GolSpecial 00 verde G

.

Gol4p dhltrio 03 branco G
Go1Mll.6 'J7 azul G
Go11.6 92 branco A

GolSpecial 00 branco G
Kombi 92 branca G
ChevetteSLE Pi7 preto G
Ohevette 89 bege A
8elinaL 1..6 00 bege A
Fusca 82 verde G
Escort Europel GLX completo 93 azul G

EscortXR3 88 amarelo A

EscorlGhia 89 verde G

OpalaComodoro compl. 89 verdemet. G

Opala Diplomata 6cc cornpl, 00 bordô G
Ford Landal em couro 00 azul GNV
F-1ODO c.dupla, MWM, c. IM cinza D
Monza 00 azul G
Monza Classic Automatic 4p 00 marron G

Astracomp. 00 azul G
Uno1.0 91 branco G
RD135 00 G
Mola CG KS comp 01 prata G

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

1113 - vende-se, cl munck
1600Kg, 81 ,.R$ 38.000.00.Tr:
370·71M

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

BIZ - vende-se, 2002,
vermelha.Tr: 9903-7156

BIZ - vende-se, 2003,
vermelha, semi nova.Tr:
372-7912 ou 9135-8785

BIZ - vende-se,OKm, cor
a escolher entrada R$
3.300.00 + 18x R$
106.00.Tr: 370·2385 ou

CBX 200 - vende-se
strada, verm., 98,
impecável. Aceito
troca. Tr. 9103-7895
ou 9103-2613.

GS - 125 - vende-se,
2000, prata, ótimo
est.R$ 2.000.00.Tr:
275-3317

SCOOTER - vende-se,
Sundow Speed, azul,
97.R$ 18.000.00
negociável. Tr: 376-
0169 cl Josia ou

Gesica

TITAN - vende-se, cl
partida elél..R$
4.3oo,00.Tr: 9953-
2627.

TlTAN - vende-se, ano
2oo3.R$
4.1oo,00.Tr: 370-
6526

TITAN - vende-se,
2001,ES, partida
elétrica:R$ 4.200.00.Tr:
9973-8965

TlTAN - vende-se,
125, 2003, prata.R$

INJECAR AUTO CENTER

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

AU,a CtN1tR \'. Fone: (47) 371-3898
"Zu.HWtM.""".uwi_ ..�· ;'24-15. Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207· Baependi • laraguá do Sul· se

MONTANA
MULTI·MARCAS

I M P o R T A DOS

MfIRCEDES C ::2) 94 mro verde

CMCEX fJ7 ar CXJl1Í;'b branco

P8.X3EOT 100 00 1.0 arq !ti baz azul

P8.X3E0T:n3 XS fJ7 a:uo'éro;íxj branco

P8.X3EOT 4C6 93 4pa'ht.xla> prata
P8.X3EOT 4C6 BREACK 94 � preta
APPlAUSE 94 4pa'A:í7fu'1BJ branco

CHARADE 00 4pltx.l:ls preto

NACIONAIS

F-1CCO 00 �azU
&10 fJ7 �barca

Ejrasilia 75 impecá\.el vermo

R..!f:CA 83 1Ero barro

ESPECIAIS

R..!f:CA

KO'vEI

VARlANT

es PI a.::u:GO\JAOOR

00 tri:o ctro�
70 tri:o ctro�

-
MONT........,__-----I
M ;J l 1 I � A R C A S

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376-1678

1.500.00 + 18x
205.00.Tr: 9123-7355

TlTAN - vende-se, eG,
ES, (partida e freio a

disco), 2000, ótimo
estado.R$ 3.600.00.Tr:
47-9117"5839 Eder

TWISTER - vende-se,
preta, 2002, 250cc,
ótimo est, ct 24.000 Km

rodados.R$ 7.500.00.Tr:
9104-6677 cl Luis

YBR - 2003, part. Elétr.
R$ 1.500 mais financ. Tr:
370-9209 após 18 horas

YBR 2003.R$
4.100.00.Tr: 379·1200
ou 370·3329 GI Leandro

VENDE-SE- DT· 180,90,
pi trilha, freio a disco,
comp, acompanha par de
joelheiras.R$ 900.00.Tr:
372-2843 ou 9143-8334

.....
�

APARELHO OE CO· vende-se,
novo pi carro, cl manual,
Kenood.R$ 350.00.Tr: 9145·
6320

APARELHO OE CO - vende-se
pi carro Pioneer, clMP3, modo
4650, cl controle, novo, na
caixa. R$ 565,00. Tr: 376·
2206 ou 9111-9968 cl
Alexsandro.

Truppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183

Escapamento � Geometria - Balanceamento

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus

Compra - vende ., troca - financia

Celta 1.0 2p 2001 branco

CG RS 2003 verde

Corsa 1.0 4p 1998 verde

Palio 1.0 2p 2000 prata
Gol 1.8 2p 1997 vermelho

Saveiro 1.8 2001 branco

Omega GLS 2.0, compl.(-teto) 1994 azul

Uno MiUe 4p 2001 branco

Corsa Sedam Super 4p 2001 branco

Palio 4p EDX 1998 prata

Rua Erwino Menegottif�530 - Vila Rau • Jaraguá do Sul

AUTORiZAdA:
GM, v«.
FiAr' FORd

,�.

R �ç;�, p 'r e f e i t � J o 5 é B a u e r, 8 26

Vila Rau - Jguá do Sul- se

----
Celular Gradient�·
NEO promoçao
R$350.00 tel 99021907
Alexandre

AROS - vence-se, 4, de liga RODAS - vende-se, aro 15,
leve, 14, com pneus,n'185. Vlor esportiva, Gireis.R$ 750.00.Tr:
a combinar. Tr: 372·0713 cl 9991-3000c/Hélio
Fernando.

. Centro de Formação
de Condutores

- 1 a Habilitação ,

- Alteração de categOria
- Renovação

- Carteira provisória
- Segunda via

.
.

@ pcom.brFone (47) 374-0548 - autoumca pop-
se

Rua: Mál. Castelo Branco, 1889- .5ch/oeder·

VIA
t)NICÂ

Sua habilitação
com maior rapidez

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




