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Bertoldi
discute

pauta com

o Sinsep
o prefeito eleito, Moacir Bertoldi (PL) e a vice, Rosemeire

Vasel (PTB) se reuniram com a diretoria do Sinsep
(Sindicato dos Servidores Públicos), ontem à tarde, na sede

da entidade. Na oportunidade, discutiram as principais
reivindicações da categoria. Na pauta, os 14 pontos que o

sindicato considera "impréscíndíveís" aos servidores públicos.
No início de setembro, o Sinsep entregou aos candidatos a

prefeito da microrregião ofício contendo as reivindicações e

solicitando audiência para debate-las. Bertoldi diz que cada
um tem suas responsabilidades e "se cada um fizer sua parte

o resultado será satisfatório". - PÁGINA 3
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Ações;e· reações
Passadas as eleições mu

nicipais, é possível fazer
uma análise mais realista do
reflexo da administração
pública e das articulações

.

políticas (conchavos) no
resultado das urnas, sem

"

. correr o risco de estar
, tentando tumultuar o

processo ou prejudicar
. : candidatos da situação.
<> Também existe mais espaço

para discutir a infhiência 90
poder econômico �as cam
panhas eleitorais e destas
na opção do voto pelo
.eleitor, Em pelo menos um
;.ponto há consenso: todos são
fatores que influenciam,
mas não são decisivos.

�:;"Eleições municipais têm

.6 .vida própria e suas

especificidades, tendo

!-'c:; .. _;:· apelo mais pessoal.
,

Além do mais, com o fim

do. período eleitoral" a

. imprensa pode voltar à
- normalidade, já que a lei
eleitoral engessa os meios

FRASES

de comunicação, quase

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

ção ou se apóiam .outros -

como sempre acontece. Em

Jaraguá do Sul, a censura

velada ditou as regràs.
Repórteres, em especial os
de política, pisaram em ovos

administração municipal e

que o crescimento do PT é

um claro recado àqueles
que se sentem donos do

poder. Apesar do slogan, a

administração compartilha
da, aos poucos, foi se

afastando da população e se

encastelando em função
dos desgastes, definindo um

caminho que tomou jeito de

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

� fizeram muito malabarismo

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

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

Não restam dúvidas que
os mais de 70% dos votos

dados aos dois candidatos
de oposição ao gov.erno
lrineu Pasold refletem a

reprovação da população' à

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

O insucesso da "Gestão

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

dicado vice-prefeito na

chapa de Paso ld, era um
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crítico darenitente

administração, mas sub
meteu-se aos caprichos de

grupos. Estes mesmos que
tentaram empurrar goela
abaixo candidaturas. De
fenestrado do poder, Ber-

\

toldi saiu como vítima de
uma disputa política rasteira
e covarde. Aproveitou para
aliar esse sentimento ao

carisma pessoal.
Por outro lado, a

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

bressaltos. Os avanços são

aos poucos, mas contínuo,
como se. percebe desde a

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

aprendam interpretar os

desejos do povo.

partir de 1° de janeiro, todos os cargos em comissão na administração pública estarão

ocupados por pessoas competentes na área e de minha extrema confiança"
.Moacir Bertoldi, prefeito eleito de Jaraguá do Sul, pondo um fim nas especulações acerca dos futuros integrantes da administração
municipal
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Pessoas & Fatos I
� <� Rebeldesmarcham e/

��:�tprometem deterviol'ncia
.

Ex-militares que derrubaram o presidente Jean
Bertrand Aristide com o apoio dos Estados
Unidos anunciaram que reforços estão se

dirigindo para a capital do país para deter a
'"

.
violência que matou pelo menos 46 pessoas. A

>:'" .

decisão dos rebeldes ameaça colocá-los em
�. 'd- conflito com os militantes armados que exigem

.

, -: . a volta do presidente depostoe com as forças
.. de paz da ONU, comandadas pelo Brasil. Mais

, ,- de 20 homens fortemente armados e vestindo
',1, fardas reuniram-se num subúrbio de Porto

';" Príncipe, e outros ex-soldadosyirão de outras

, :. .bases espalhadas pelo país. A força rebelde

" principal é estimada em 200 homens. (AE)

... ISRAEL

:Paíspodevirar
um 'Estado pária"
Israel está em rota de colisão com a União

Européia e pode tornar-se um Estado pária, como
a Áfriéa do Sul durante o regime racista de

apartheid, se o conflito no Oriente Médio não
for solucionado, advertiu oMinistério do Exterior
do Estado judeu num estudo copfidencial sobre
uma perspectiva, para os próximos dez anos

obtido pela The Associated Press. O documento
de 25 páginas, organizado pelo Centro para
Pesquisa Política da chancelaria, afirma que a

UE está pressionando para tornar-se um grande
-

protagonista internacional na próxima década,
e, conseqüentemente, os Estadbs Unidos. (AE)

... IRAQUE

Seismilitares dos EUA
sãomortosem confronto
Dois dos sete soldados americanos feridos em
um incidente em Mossul morreram ontem,
elevando para seis o número de baixas pormorte
do Exército dos Estados Unidos no Iraque nas

últimas 24 horas. Um comboio de três veículos
militares transitava pelo bairro de Al-Oahira, no
Norte da cidade, foi atacado, causando a morte

de dois soldados e ferindo sete.

A notícia foi divulgada pelo comando militar dos
Estados Unidos em um momento no qual tropas
estadunidenses e iraquianas promovem grande
ofensiva contra a resistência, principalmente de

insurgentes sunitas, antes do início do mês

sagrado do Ramadã. (AE)

... PALESTINA

Agência daONU exige
desculpa formal de Israel
A agência de ajuda humanitária aos palestinos
operada pela Organização das Nações Unidas

exigiu ontem que Israel peça desculpas formais
por falsa acusação de que a entidade teria permi
tido que militantes palestinos usassem suas am

bulâncias para transportarmísseis.Aagência con
sidera que o fato de o Estado judeu ter admitido
informalmente que fez uma acusação equivoca
da não é suficiente para reparar possíveis danos
causados. Em 10 de outubro, Israel exigiu explica
ções da ONU logo depois de divulgar um vídeo
no qual uma pessoa colocava um objeto longo e

estreito dentro de uma ambulância da ONU. (AE)

.,. ISRAEL

CIA usa Jordânia como
centrode tortura
A ClA (Agência Central de Inteligência dos Estados
Unidos) está interrogando e provavelmente
torturando importantes membros da AI-Qaeda
num centro. secreto de detenção na Jordânia,
divulgou ontem o jornal israelense Haaretz. A ma

téria apareceu um dia depois que o grupo Human
Rights Watch: baseado em Nova York, afirmou
que pelo menos 11 supostos integrantes da AI

Qaeda "desapareceram" sob custódia americana
e que alguns deles foram torturados em locais

ignorados. Não é sabida a localização do centro

de detenção,mas os detidos da AI�Qaeda estavam
em instalações da inteligência jordaniana. (AE)

... PALESTINA

Comandante é afastado

por assassinar menina
o Exército de Israel anunciou ontem o

afastamento de um comandante de pelotão
suspeito de descarregar um pente de

munição numa menina palestina de 13 anos

que já havia sido atingida por disparos
israelenses. O oficial não foi indiciado, mas será
investigado após denúncias de que ele teria
efetuado os disparos apenas para se certificar
de que a menina estava morta. As denúncias
foram feitas por soldados.
Enquanto isso, uma, estudante da quinta série
morreu ontem, um dia depois de ter sido

atingida por disparos efetuados por militares

,
israelenses quando estava em sala de aula. (AE)
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Violência, trânsito, educação ê

a força municipal
Wilson Pacheco*

Não é mais possível tentar passar desapercebido pelo aumento da
violência urbana, seja no trânsito ou na agressão pessoal, refletido em
números assustadores, principalmente quando levamos em consideração
a relação número de habitantes e número de mortes diárias. Não nos
resta dúvidas de que o consumo, comércio e tráfico de drogas estão
ligados intimamente a essas cifras desastrosas.

Se perguntarmos o que fazer, pouco se pode responder, salvo pela
educação precoce, desde o seio familiar ao controle das escolas e praça>
O sistema de segurança convencional tem conquistado derrotas diárias
seja por falta de pessoal, armamentos adequados, salários ou mesm
desapontamento da maioria a um sistema antiquado, com carreira
oriunda das milícias que ajudavam a controlar a ordem intema. Mesmo
assim, heroicamente, travam batalhas diárias com traficantes fortemente
armados, embora, grande parte do contingente, esteja distribuída pelo
Estado para atender necessidades exclusivamente municipais.

Daí a importância de umamudança de paradigma na segurança. Já
que estamos perdendo a batalha na guerra tradicional, vamos tenta!

virar o jogo parafraseandoGhandi: "a educação, a palavra, o exemplo
podem ser mais poderosas do que as armas".

Quando o Nat-Saúde criou o Centro deFormação de Guanls

Municipais e hoje tem o orgulho e honra de estar treinando a Guarda

Municipal de São José, o corpo docente, formado por PoliciaisMilitarCl
Policiais Rodoviários Federais, Psicólogos; Médicos, Filósofos, visou

exatamente a formação com ordem e disciplina de uma guarda cidada,
a qual deve cumprir sim o seu papel de proteger a vida quando um

motorista menos avisado a põe em risco. Porém, nunca sem antCl

mostrar o papel do cuidado no trânsito para quem dirige, mas muito

mais para quem tem apenas !J seu corpo como escudo. A Guarda

Municipal está preparada para não elevar a voz e sim buscara
entendimento e convencimento pelo diálogo. Estar sempre presente
cuidando e orientando o jovem nas escolas sobre a desgraça da droga.

O perfil do guarda formado pelaUniversidade é inícialmente voltado

para a orientação. A presença de alguém preparado para não colocara

poder pretoriano acima de qualquer coisa, vai conseguir, muitasvezel,
somente com orientação, a não.reincidência daquele motorista.

Funcionando, desta forma, muito mais do que propriamente a multa

Não somos contra a punição prevista em lei, pelo contrário, o

indivíduo infrator'deve ser responsabilizado, mas, com finalidade
pedagógica. Fazer a aplicação de uma autuação com a caneta

funcionando sadicamente não educa, revolta e provoca, além d�

reincidências, a busca de tráficos de influência para retirá-los .

O papel da guarda em buscar aquele cidadão que passa ao ladoda
faixa de pedestre e fazê-lo cumprir as suas responsabilidades sOCial

como parte do trânsito, mudará os maus costumes de urrr País onde,

lamentavelmente, "vale-tudo".
Talvezmuitos Prefeitos ainda não entenderam o quanto custa�

os cofres de sua Prefeitura a ausência de sua "ForçaMunicipal", ��u
ele é o Comandante-em-Chefe, e as arrecadações que as mesmas <\)Ue;
trazer, sem fazer uso da "fábrica de multas". Basta fazer as contas e

quanto custa um cidadão drogado ou as depredações do patrimÔ[l10
público por crianças e adolescentes que poderia ser salvo por urra

palavra: de. carinho, de um civil uniformizado, com ctl
psicologicamente suaves, a exemplo dos países de primeiro m�n �ta

Este é o papel extra-muros de uma universidade: educaçao.
nte

palavramágica está sendo passada, de forma pedagógica, dldancame ai
. f, amuniC1P,correta, supervisionada por doutores para haver uma orç

.

�iOde utilidade incontestável pára a célula de uma nação, que é o rnume

onde se vive.
d'd em

AG dr d I dd
- fi 'esconla

.

uar a rorrna a pe a Universi a e nao cara
'nsito

esquinas. Pelo contrário, estará sempre visível, para arendero,trbla oe
. ,

.

pu le '

sem complicá-lo, socorrer vítimas, proteger o patnmoDlO
d enre,

mais do que nunca, ser o esteio altamente treinado para educa arnorreL
de forma simpática \'! servil, atender a todo cidadão que a ela rec

*Diretor do NAT (Núcleo Multidisciplinar de Estudos de�ci���:
de Tráfego da UFSC) - Fogo, Resgate e Saúde e do en

Formação de Guardas Municipais
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� DÚvida
sar da promessa de fazer uma

Ape d
.. .

d'toria fiscal e a mmtstrattva na
au I

d SI'
P feitura de Jaraguá o u assim que
re

d ldumlr muita gente UVI a que o
aSS

feito 'eleito Moacir Bertoldi (PL) não
pre d

.•

d
.

I e a cabo a ecrsao e esmiuçar a
ev ., Idministração mUnlClpa .

Aa editam que o estilo "conciliador" de
cr

..

á'6 rtoldi não permitir que entre numa
e .

dd'vidida com os atuais ocupantes a

p;efeitura. Todavia, se depender das

declarações feitas, a coisa, deve ser pra

valer. Tomara, até porque tem muita

denúncia de irregularidades engavetada.

...Troca-troca
A decisão em substituir a Caixa
Econômica Federal pelo HSBC para
movimentar a folha de pagamento da
Prefeitura de Jaraguá do Sul causou revolta
nos servidores municipais, que reclamam
de arbitrariedade e falta de respeito.
"Mais uma vez, arbitrariamente,
teremos de mudar de banco para
receber nossos salários, criar novas
contas e sofrer as conseqüências dessa
decisão: a não-aceitação de cheques
em alguns lugares por ser a conta

recente': diz um trecho de uma carta

enviada ao Sinsep.

...Sem choro
o secretário deGestão, Sólon Schrauth,
distribuiu a todos departamento da
Prefeitura comunicado interno
informando os procedimento
necessários para a abertura de conta

salário dos servidores municipais.
"Se faz necessária a abertura de
conta-salário - para o recebimento
do salário mensal': informa a nota,
garantindo que sobre a conta cartão
salário não incide a CPMF, o que o

Procon discorda, já que' a

contribuição incide sobre todas as

movimentações bancárias.

... Reunião
A Fetram (Federação dos Trabalhadores
Municipais) de Santa Catarina realiza no

próximo sábado, a partir das 9 horas, na
sede do Sindicato dos Comerciários de

Jaraguá do Sul, reunião ampliada com os

integrantes do Conselho Diretor da
entidade.
Na pauta, atividades de formação, finanças,
4° Congresso da federação, boletim
informativo da Fetram, Seminário Nacional
de Raças da Internacional de Serviços
públicos, II Encontro Estadual de Saúde do
Trabalhador, entre outros assuntos de
interesses da entidade sindical.

...Ressaca eleitoral
A derrota do candidato oficial da,
Prefeitura de Corupá, Curt Linzmeyer
(PMDB), desmotivou a administração
municipal, sob o comando do prefeito
Luiz Carlos Tamanini, também
coordenador microrregional do partido.'
Pelo menos foi o que passou a secretária
de Educação, Darci Rutsatz. Segundo ela,
estava prevista a realização de uma

Mostra de Trabalhos do Ensino
Fundamental das escolas da rede

municipal, no final do ano letivo, limas
com o resultado das eleições, as coisas
mudaram':

Senadores querem a presença
do presidente no Congresso

BRASÍLIA - o senador

Eduardo Suplicy (PT-SP) quer

alterar a Constituição para tornar

obrigatório o comparecimento do

presidente da República na

abertura da sessão legislativa do

Congresso Nacional. Por esse

motivo, apresentou uma proposta
de emenda à Constituição (PEC
64/1999) que é o primeiro item dai

pauta da sessão delibera tiva

marcada para as 14h30 da próxima
terça-feira, quando os senadores

retomam as votações em Plenário.
Na pauta constam 21 matérias,
sendo que as sete primeiras são

PECs ainda em fase de discussão.
Da forma como ocorre

atualmente, a cada 15 de fevereiro,
o presidente encaminha, pormeio
do ministro chefe da Casa Civil,
uma mensagem em que expõe o

plano de governo, metas e a,

situação do país aos congressistas.
Suplicy sugere que o próprio
presidente explique suas intenções
e ouça as opiniões dos líderes
partidários das duas Casas
Legislativas, facultando-se ao chefe
da Nação o direito de resposta. A
PEC vai cumprir sua quarta sessão
de discussão em primeiro turno, e
deve estar pronta para votação na
quarta-feira (20).

Outra emenda (PEC 22/2000),
do senador Antonio Carlos

Magalhães (PFL-BA), é o segundo
item da pauta, torna obrigatória a

execução da programação
orçamentária anual aprovada pelo
Congresso. É o chamado orçamento
impositivo. A matéria recebeu

parecer favorável do relator na
Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ), senador César
Borges (PFL-BA).

"'''''' "''''''''''''''''''''''''''\

POLíTICA

INÉDITO

Bertoldi cumpre promessa e

se encontra com sindicalistas
FABIANE RIBAS

�Sinsep pretende se

reunir com os demais

prefeitos eleitos da

região da Amvali

Jaraguá do Sul-o prefeito
eleito, Moacir Bertoldi (PL) e a

vice, Rosemeire Vasel (PTB),
cumpriram a promessa de se

reunir com representantes dos
diferentes setores da sociedade

jaraguaense e encontraram-se

na tarde de ontem com a

diretoria do Sinsep (Sindicato
dos Servidores Públicos), na

sede da entidade, para discutir
as principais reivindicações da

categoria. Na pauta, os 14 pontos
que o sindicato considera

"imprescindíveis" aos servidores
públicos. No início de setembro,
o Sinsep entregou aos

candidatos a prefeito da

microrregião ofício contendo as

reivindicações e solicitando
audiência para debate-las.

Nunca antes um prefeito
visitou a sede do sindicato ou se

dignou a conversar com a

entidade representativa do
funcionalismo público de

Jaraguá do Sul e região. O gesto
inaugura uma nova fase nas

relações entre o Executivo

jaraguaense e o Sindicato dos
Servidores, até então confli
tuosa. A 'tônica da conversação

Em reunião no Sinsep, Bertoldi e Rosemeire ouviram reivindicações da categoria
entre Bertoldi Rosemeire e os

diretores do Sinsep refere-se à

abertura de um canal de

comunicação para facilitar o

trabalho dos representantes
legítimos dos servidores públicos.
A presidente do sindicato,
Idiney Petri, critica o descrédito

que os líderes da administração
.pública atribuem à entidade.
"Nós ouvimos as reivindicações
dos funcionários e trabalhamos

para que sejam atendidas. Por
isso devemos ter mais reco

nhecimento e valorização",
considera.

Idiney reforça que a intenção
é disc�tir democraticamente com
o prefeito e os secretários os assuntos

perti-nentes às atividades dos.Zi?
mil servidores de Jaraguá do Sul.
"Mas não queremos perder nossa
autonomia, nem vamos deixar de
denunciar irregularidades",

enfatiza.
Como havia prometido em

período de campanha eleitoral,
Bertoldi disse que a intenção é

ouvir a todos os segmentos,
inclusive os sindicatos. "Cada um
tem suas respectivas funções e

responsabilidades, por isso

queremos trabalhar com parcerias,
se cada um fizer sua parte o

resultado certamente será

satisfatório", aposta.

Disputa pela presidência da Câmara agita bastidores da política
JARAGUÁ DO SUL - Até o,

final do ano, os vereadores
eleitos devem definir aquele
que consideram "o mais

apropriado" para assumir a

presidência da Câmara Mu

nicipal, nos dois primeiros anos

da próxima legislatura. A eleição
do presidente é feita, após a

diplomação dos eleitos pela
Justiça Eleitoral, em 1 º de

janeiro. Entretanto, o escolhido
sairá das negociações de
bastidores entre partidos e

políticos.
O prefeito eleito Moacir

Bertildi (PL) não tem a maioria

na Casa, mas mostrou-se

despreocupado com a indicação
do presidente, porque acredita

que os vereadores têm de atuar
com imparcialidade e respon

sabilidade, independente da

legenda. "Ainda não estamos

preocupados com isso. Tra
balhamos na questão legal de

- finalização da campanha elei-
toral. Mas pretendemos não

.

interferir no processo", promete,
lembrando que a escolha do
futuro presidente é de respon
sabilidade dos �ereadores.

Muitas são as especulações
em torno do nome indicado para

presidir a Câmara. Em geral,
todos se colocam à disposição,
mas o que será avaliado é a

composição política e os

interesses envolvidos'. Os cinco
vereadores reeleitos - Eugênio

Garcia (PSDB), Rudolfo Guesser

(PP), Maristela Menel (PFL),
Carione Pavanello (PFL) e Pedro
Garcia (PMDB) - são os mais

cotados para assumir o cargo.
Como vereador mais votado,

Dieter Janssen (PP) também é

uma das possibilidades. "Nós
vamos conversar e.avaliar quem
será o melhor para ocupar essa

posição", despista, informando
que, até o fim do mês, os seis

vereadores eleitos que fazem

parte da coligação PSDB, PP e

PFL se reúnem para definir o

assunto. "De qualquer forma,
não vamos fazer oposição ao

governo porque visamos o

crescimento da cidade",
discursou.

.�

• Há possibilidade ainda

de alguns parlamentares
eleitos serem, convidados

para assumir uma
secretaria na Prefeitura,
sendo então substituídos

pelos suplentes.

MOSAICO �Maurmo deCarvalho----------------------------------,

• Especula-se que
Maristela Menel troque de

partido, deixando o PFL

para entrar no PL, na
hipótese de assumir' a
secretaria de Educação.
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Identidades Latinas debate
a perspectiva da indústria

MARIA HELENA DE MORAES

�Estilista
Juliana dos Santos

falou sobre a

Menegotti Malhas

}ARAGUÁ DO SUL - A

perspectiva da indústria e�
relação ao mercado da moda em
Santa Catarina e no Brasil foi o
tema abordado pela estilista da

Menegotti Malhas, Juliana dos

S\,tntos, no terceiro dia doCircuito
Identidades Latinas, evento

itinerante que em Jaraguá do Sul
éStá sendo promovido pelo curso
de Moda da Unerj em parceria
6'om instituições do Chile,
Ã:rge�tina, Colômbia e Uruguai.
::: A estilista, que também é

professora do curso de Moda da

Unerj, salientou a necessidade de
se valorizar o que é produzido por
aqui e nesse contexto, ressaltou o Estilista da Menegotti Malhas, Juliana dos Santos, enfatizou a necessidade de valorização do produto local

trabalho que vem sendo Juliana. a cores rosas e novos tons do verde. o desejo dos nossos clientes e do
desenvolvido pela Menegotti Entre as estratégias utilizadas ''Amalha está por trás demuitas consumidor" ensina Juliana.
Malhas, uma empresa pela empresa, Juliana ressalta os coleções, mesmo àquelas em que N a avaliação da coor-

genuinamente jaraguaense que investimentos em pesquisa de a malha não aparece", afirma a denadora do Circuito, Celaine
l tem como foco o mercado cores, de tendências e de estilista, que cita a Colccí, Sommer, Refosco, o que se pretende é que

hacional e produz, atualmente, 800 diferenças regionais e culturais. Em Cavalera, Ellus, como algumas das o ev en tos e const i tua um

toneladas de malha circular por, julho deste ano a estilista foi à marcas famosas que usam amalha catalisador das identidades que
mês para as mais diversas marcas. Europa confirmar a coleção de produzida naMenegotti. "Estamos constroem uma experiência
"Atendemos desde pequenas inverno 2005, que foi lançada em entre as três maiores indústrias de criativa da qual possam surgir
confecções até estilistas de renome setembro. De acordo com estilista, malha circula do Brasil. Não expressões estéticas e discursos
internacional como Ronaldo Fraga o inverno 2005 tem a busca pelo fizemos peças, mas estamos com conteúdos locais, atrativos
e Eduardo Suppes"; exemplifica conforto e tônica principal, aliada sintonizados com a realidade e com para omundo global.

Arrecadação das loterias federais atinge R$ 3,1 bilhões este ano

BRASÍLIA - As loterias
administradas pela Caixa
Econômica Federal atingiram em

setembro mais um impressionante
número. Entre janeiro e setembro
deste ano todas as modalidades
de loterias federais já arrecadaram
mais de R$ 3,1 bilhões - valor R$
644 milhões acima do que foi

registrado nos mesmos meses de
2003 e R$ 992 milhões superior as
mesmo período de 2002. Isso

significa dizer que não só a

premiação para os apostadores de
todo o Brasil fica maior como

também o valor repassado para
diversas áreas sociais do Brasil.

O crescimento nos primeiros

nove meses deste ano pode ser

verificado em todas as regiões do
Brasil. Comparado ao mesmo

período do ano passado, o

crescimento da região Norte foi
de 21,7% com destaque para o

Estado do Amapá, com 42,4%. Na
região Nordeste, que obteve
27,9% de incremento na

arrecadação, o estado que mais

sobressaiu foi Sergipe com 37%.
'

No Sudeste, com 24,5% de
aumento na arrecadação de
loterias, o destaque ficou por
conta do Espírito Santo (31,3%).
No Sul (25,4%) o maior

incremento foi para o estado do
Rio Grande do Sul com 29,7%. Por

fim, a região Centro Oeste que
'teve um aumento de 27,3% com

destaque para o estado do Mato

Grosso, que nos primeiros nove

meses deste ano alcançou um

aumento de 35,8% no total
arrecadado em loterias.

De todo o valor captado com
a venda de loterias, 48% são

revertidos para programas
sociais e entidades esportivas.

Recebem dinheiro das loterias
federais o Fundo Nacional da

Cultura, Seguridade Social,
Financiamento Estudantil,
Fundo Penitenciário Nacional e
os Comitês Olímpico e Pa

raolímpico Brasileiros

• Nesse mesmo período,
foi destinado a prêmios
mais de R$ 1.015 bilhão e

uma média de seis

milhões de bilhetes
comercializados por dia.

• No mês de outubro, o
Caminhão da Sorte realiza
sorteios das loterias
federais em diversas
cidades: São Luís (MA);
Blumenau (SC); Igrejinha (RS)
e Juazeiro do Norte (CE).

� Santander

Banco faz leilão
No próximo sábado o Santander Banespa leiloa

cerca de 140 imóveis. Sãoterrenos, galpões; casas
e conjuntos comerciais em diversas partes do País,
como São Paulo (capital, grande São Paulo e

interior), Minas Gerais, Paraná (Londrina) Rio

Grande do Sul (Porto Alegre, Eldorado do Sul e

Gravataf), Rio de Janeiro e Mato Grosso. Os lances

iniciais variam de R$ 630,00 para um terreno em

Araraquara (interior de SP) a R$ 9,3 milhões para
um imóvel comercial localizado em Cotia (região
metropolitana de São Paulo). Os imóveis

comprados à vista terão desconto de 10% sobre
o valor da arrematação, valor sobre o qual incorrerá
a comissão de ,5% do leiloeiro, paga pelo
comprador. Os imóveis de até R$ 4 mil devem ser

pagos à vista, no ato da arrematação.

,R ECP
� LÁCTEOS

Exportações crescem
O setor lácteo brasileiro amplia a cada mês o

fôlego exportador. Em setembro, as receitas de

exportações do setor somaram mais do que o

dobro obtido em igual período de 2003.

Somente as remessas de leite condensado
renderam mais de US$ milhões no mês passado.
Há aumento dos volumes exportados,
recuperação dos preços internacionais e

conquista de novos mercados, explica o

presidente da Comissão Nacional da Pecuária

de Leite da Confederação da Agricultura e

Pecuária do Brasil, Rodrigo Alvim. Ele também
acena para a criação do Fórum Mercosul do

Leite, instituição com representantes da

produção primária e da indústria de laticínios

do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

� KLABIN

Show room itinerante
Líder no País na fabricação de papéis e cartões

para embalagens de papel. A Klabin estará

presente na Expolages, que começou dia 12 e

prossegue até 17 de outubro, apresentando aos

catarinenses uma exposição de produtos e de
suas ações ambientais. Será possível aos

visitantes observarem todo o processo de

fabricação de uma embalagem de papel, desde
a semente das árvores até o surgimento do

papel. Dentro os produtos expostos, estarão
sacos de papel, envelopes e papel krafliner
(utilizado para ca-ixas de papelão ondulado),
além de embalagens para produtos
frigorificados ( hambúrgueres, salsichas e

nuggets, entre outros), além de shaw roam

itinerante.

QUINTA-FEIRA, 14 de outubro de 2004

Contadores de Histórias se

reúnem em Jaraguá do Sul
}ARAGUÁ DO SUL - Nem o

escasso público intimidou o

contador de histórias Sérgio
Belo, que está na cidade desde

terça-feira para o encerramento

da última etapa do Curso de

Formação de Contadores de

Histórias, do Sesc. Ontem, ele
abriu a sessão de "contação" de
histórias na Scar com dois relatos
do imaginário bruxólico da ilha
de Santa Catarina e assistiu às

apresentações das alunas do
curso em Jaraguá do Sul, Sirlene
Muller, Vilrna Lilás e Mara
Bittencourt.

Sérgio Belo é professor e,

através da prática de ensinar,
aprendeu a contar histórias. Ele
é instrutor do Curso de

Formação de Contadores de
Histórias e tem percorrido o

estado de Santa Catarina
treinando e ensinando outras

pessoas na arte de contar

histórias. O interesse pelo assunto
o levou a um mestrado, na

UFSC, onde o professor aborda
a importância da literatura oral
no aprendizado das crianças.

Na avaliação de Belo, que
sabe contar dezenas de histórias,

a literatura oral est'
b

' -
a sendosu stítuída pela televisoao e pooutros mecanismos da

r

I
.

s novastecno agias de comunic .

açao,o
que vem empobrecend

. vocabulário dos '

o o

Jovensestudantes e desestimul dan Oaleitura. De acordo Com Bel
S -

d
0,0

esc, atraves esse curso '

, estatentando resgatar essa pr'
,

,_, atlea,
que J a era vivenciada no B 'IraSI
em I 700, mesma época que na
Europa os irmãos Or'lmm
inventavam a Branca de NeVe,

Para dinamizar o Curso
Sesc de Jaraguá do Sul elab�o�
o projeto Contos de Todos os

Cantos, que encerrou ontem
com a apresentação de Sérgio
Belo e das alunas Rosilene
Koehler da Silva, Dianne Katie
K:onell Chiodini, Andréia da
Silva Maciel, Sirlene Muller
Vilma Thomazelli e Mar;
Bittencourt Paulista. De acordo
com o técnico em cultura do
Sesc de Jaraguá do Sul, Sérgio
Pedrotti, até o final do ano 2000
contadores de histórias estarão
formados em Santa Catarina,
Deste total, 96 são de Jaraguá
do Sul, sendo seis nesta etapa,

concurso: 03875
10 Premio: 72.616
20 Premio: 00.837
30 Premio: 35.024
40 Premio: 05.064
50 Premio: 12.442
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Fundação de Cultura começa

a organizar o 'Auto de Natal'
, Apoucomaisdedoi& A diretora da Fundação de

CoRUPA- C 1 M' A
'

d data que celebra o u tura, ana parecida Rosa,
meses a

de Jesus, a Fundação revela que a intenção para este ano
nasCImento, começa a se organizar é fazer umAuto de Natal diferente,
deCulturaJa , d h' "N I L" 1

A deNatal, realiza o a o ata uz, com anternas
ara0 uto

'I
'

dp icípio. O evento I umman o o cenário.
anOS na mun

'F d "P d 1 d
1 grUpO de teatro azen o reten emos envo ver to a a

enVO ve °
b d id d bé d d

, oralmunicipal e a an a comum a e e tam em enti a es

Arte,Oc ,r
" " .

M
, lJazzBand Elite, que razern e Igrejas ,acrescenta aria,

marCla ,'_ I b d '

d 100ntações em cinco regioes em ran o quemais e pessoas
as aprese ..,

d
'd de _ abrangendo todos os participam as apresentações.

daCI a
" S d 1 d

, a partir da pnmeira egun o e a, no ano passa o a

baIrros
-

Fundação de Cultura foi
Semana de dezemb,roo

t em convidada e realizou o Auto de
A culminânCIa acon ece

data próxima ao dia 25 �e Natal também em Jaraguá do Sul

d bro este ano .aínda nao e Papanduva, além das seis
ezem ,

definida, com apresentações e apresentações no próprio

presença do Pap'ai Noel, que município,masnãosoubemensurar
amo encerramento na Praça quantas pessoas prestigiaram o

marc

Arthur Müller, no Centro ,de evento. "Certamente forammais de

Corupá. mil", diz. (Carolina Tomaselli)

Maria informa que apresentações vão registrar o espírito do Natal

Florianópolis sedia em novembro

Congresso Vegetariano Mundial

GERAL
í%M ** &§WH§ %# & 4+ Mi]i&I

MÚSICA

Nonato Luiz aproveita show
e lança CD 'Balão Erudito'

CAROLINA TOMASELLI

...Violinista nordestino
faz apresentação
hoje, às 20h30,
no Centro Cultural

}ARAGUÁ00 SUL-Considerado
um alquimista do som, que reúne

todas as influênciasmusicais em suas

composições sem deixar de lado as

raízesnordestinas, oviolonistaNonato
Luiz realizahoje show de lançamento
do CD "Baião erudito", a partir das
20h30, noPequenoTeatro doCentro
Cultural. O show integra a turnê

nacional do artista para divulgar o
novo trabalho, feito emhomenagem
aos compositoresHumberto Teixeira
e Luiz Gonzaga.

O CD traz 13 canções dos dois
compositores, entre elas "Baião de
dois", "Dono dos teus olhos!', "Asa
branca", -"Vemmorena", "A.volta de
asa branca", 'Adeus Maria Fulo",
"Légua tirana" "Juazeiro", "Assum
preto", 'Algodão", "Xandusinha" e
"Fogo pago". A canção "Um outro

baião" é de autoria deNonato Luiz e
também integra o show.
O trabalho de Nonato Luiz é

instrumental.e ao pesquisar omusical
do baião, ele amplia a erudição
musical da música popular, com
arranjos que valorizam aindamais o
estilo nordestino,mostrando ao país e
ao mundo que a música popular é
tão rica quanto aquelas compostas
no velho continente. Através da

turnê,Nonato Luiz apresentará uma
nova leitura da música "baião",
despindo-a de quaisquer dos

preconceitos existentes, transforman
do o baião popular em erudito.

Violinista nordestino possui mais de 700 músicas compostas em quase 50 anos de carreira

Gravado em agosto de 2004, o CD
tem as transcrições, os arranjos e

direção musical de Nonato Luiz e

a produção executiva de Henilton
Menezes. A obra tem o apoio do
Ministério da Cultura, mediante
recursos da Lei Federal de
Incentivo a Cultura, com in

vestimentos de grandes empresas
cearenses. O CD é mesclado de
elementos nordestinos e eruditos,
que vão do forró ao jazz, da bossa
nova ao blues e do baião à música
barroca.

Os ingressos paraoshow podem
ser adquiridos a R$ 10,00 - idosos e

.estudantes, com apresentação de

carteirinha, pagam R$ 5,00. O CD
será vendido no local a R$ 10,00.
Informações na secretaria da Scar

pelo telefone 370-6488.

Em 1956, já dominando o cavaquinho,.o cearense Nonato Luiz

iniciou sua éarreira artística. O primeiro disco, "Terra'; foi lançado em
",

1980 e contou com participação de Raimundo Fagner, João Donato
:

e Bimba. Em 1958, gravou um álbum com o guitarrista flamenco,
Pedro Soler. Em 1984, participou de um trabalho que foi lançado na

Europa, em homenagem ao pintor Pablo Picasso. A primeira turnê
foi realizada em 1985, quando se apresentou na Itália, França e

Áustria. Lá teve a oportunidade de tocar no Mozarteum, em .:

Salzburg, considerado o templo dos grandes instrumentistas
mundiais. Em Paris, no mesmo ano, gravou o álbum "O Porto'; com
suas composições. .

Nonato' Luiz recebeu vários reconhecimentos, como o Prêmio

Sharp de Música, com a música "Baião da Rua'; composta em parceria
com Fausto Nilo. Com mais de 700 músicas compostas, e várias

parcerias com letristas brasileiros, Nonato já foi gravado pelos >

principais nomes da nossa música como Nara Leão, Geraldo
Azevedo, Belchior, Fagner e outros. Além de uma extensa discografia,
lançou quatro livros com as partituras de suas composições.

Abertas as inscrições para
encontro sobre saúde natural

Santa Catarina recebe mais
recursos para saúde básica

,�lorianópolis - A capital organismo humano", afirma.
,catarinense vai sediar o 36° Segundo ele, a ciência mostra
Congresso Vegetariano Mundial, que questões populares acerca da
que acontece de 8 a 14 de inadequação da ingestão de ferro,
novembro, no Costão do Santinho. proteína, cálcio e outros nutrientes FWRIANÓPOUS - Estão abertas educação e qualidade de vida. BRASÍIlA-OMinistério daSaúde O reajuste representa UlI)..Numa das palestras, o nutricionista em uma dieta vegetariana não as inscrições para o primeiro Participarão do evento aumentoudeR$lO,OOparaR$13,OO importante incremento no aten-.George Guimarães vai tentar passam de mitos, "Uma dieta Encontro Internacional de Saúde palestrantes dos Estados Unidos, o valor do repasse mínimo anual por dimentobásico,jáqueoferecemaiordesmistificar a idéia de que a dieta baseada exclusivamente em Natural, Beleza, Arte e Lazer, que Uruguaí.Bolívía.Argentinae Brasil, habitantepara ações básicas de saúde. apoio financeiro a estados e

egetariana apresenta carência de produtos vegetais pode ser mais será realizado no Centro de Cultura entre os quais Denny [ohnson, dos O valor corresponde à parte fixa do municípios. O PAB consiste em

�roteínas, cálcio e ferro. O objetivo adequada ao homem do que uma e Eventos da UFSC (Universidade Estados Unidos, Alej andro PAB (piso deAtenção Básica), cujos recursos financeiros destinados a
e demo' nstrar a adequação dieta onívora, por não trazer uma Federal de Santa Catarina), em Spangenberg Eymer, do Uruguai e recu·rsos são transferidos para investimentos de procedimentos e

nutricional da dieta vegetariana e série de prejuízos à saúde, atribuíveis Florianópolis, de 24 a 27 de Stephen Walsh, representante do municípios e o Distrito Federal. O ações d� assistência básica, di
011

o Impacto ambiental e social da a características da dieta que são novembro, apresentando trabalhos Programa dasNações Unidas sobre reajuste significará em todo o Brasil competência dosmunicípios.produção d I'
.

_,.,
e a Imentos de origem exclusivas de uma dieta onívora", e palestras a cargo de conferencistas Assentamentos Humanos para a mais R$ 228,96milhões anualmente Entre as ações financiadas comanunal.

Gu' _, explica. e pesquisadores internacionais. América Latina e Caribe. Os temas paraosmunicípios,Aelevaçãocbvalor esses recursos estão as consultas

1
,unaraesexphcaque existem O nutricionista salienta que a O objetivo é debater o conceito serão apresentados através de doPABparaR$ 13,OObenenciou 289 medicas em especialidades básicas,mUltas dúvidas e mitos acerca do d ' dá I d b 1 � ,

d r � I
. , '

b dI ieta vegetariana e sau ave .tanto e e eza como conseqüência e conferências, pa estras, mesas municípioscatarinenses.querece iam aten imento odontológico básico,Vegetarian'
P f',

isrno, mesmo entre os para o homem como para todo o uma vida saudável, conquistada por redondas, além das 'Melhores repassepercapitaentreR$10,OOeR$ vacinação, visita e atendimentoro ISS lOna
'

d
"D d

IS a área de saúde. planeta. "Isso implica em garantir meio da interação com o meio- Práticas', onde serão apresentadas 12,99. arnbulatorialedomiciliardoPrograrnaa os Obtid
científi

os em publicações que a cada refeição contribuímos ambiente, atividades físicas, experiências relevantes para Até o mês de agosto o valor de Saúde da Família (PSF)"
d'

cas demonstram que uma para manter a sanidade de outros alimentação correta, adoção de melhorar a qualidade de vida, repassado aSantaCatarina, referente assistência pré-natal, pequenas��' .

� nana, mesmo aquelas aspectos da vida, como o ar que terapias naturais, alémda apreciação produzidas graças a parcerias bem àparte fixado Piso deArenção Básica, cirurgias, atividades dos agentesentas de
SUnti. od

ovos e laticínios, pode respiramos e a forma com que da arte. Durante o evento serão sucedidas entre os setores públicos e era de R$ 5.458.369,99. Com o comunitários de saúde e pronto-e'u t os os n tri
ao b

u entes necessários tratamos a vida de outros animais, abordados temas como desenvol- privado e as representações da reajuste dovalormínimo, esse repasse atendimento em unidade básica de
orn funcionamento do inclusive a do homem", finaliza. vimento sustentável, saúde, sociedade civil. ' passouparaR$6.098.034,41. saúde.

��----------------------------------------------------------------�----------------------------------------

I

�
I

ACESSE A REVISTA VIRTUAL LOOK HERE E SAIBA
TUDO QUE ROLA NA MAIOR FESTA DE JARAGUÁ DO SUL

LOOKH�E'
li SlIh fiPiíSl)\ t'lITnJi\l

aW.H"W

por acaso
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Tim Festival leva 2 Many DJs

para os palcos de São Paulo

.... Belgas prometem
botar todo mundo pra
dançar ao som de hip
hop, punk e pop-rock

SÃO PAULO - Hip-hop, punk
e pop-rock no mesmo compasso?
Reggae, electro, house, Billie Jean
e [oe le Taxi compartilhando a

cama sonora. VelvetUnderground
de aliança com Sly &The Family
Stone, The Stooges sobrepostos a

Salt'N'Pepa, Dolly Parton de cara
com Rovksopp, Beatles

entrelaçados com Kraftwerk.

Roqueírose fãs de eletrônica,
adolescentes e trintões

enlouquecidos lado a lado na pista
e ao mesmo tempo. Isso é que é
diversão eletrônica. Não importam

os estilos - o que interessa para os

belgas do divertido 2 Many DJs é
botar todo mundo para dançar até
o êxtase. Pois pode preparar os pés
e o humor porque a dupla é de
novo uma das principais atrações
do Tim Festival, em São Paulo, no
dia 5 de novembro, depois de ter
arrasado no Rio de Janeiro em

2003.
Os irmãos Stephen e David

Dewaele, além de atuarem como

DJs, desta vez trazem sua banda
de pop-rock Soulwax, que voltam
de longas férias para lançar o

terceiro CD, Any Minute now.

"Vamos tocar basicamente o

repertório desse álbum e algumas
coisas dos anteriores", avisa o

bem-humorado Stephen, em

entrevista. Enfrentando o início
de inverno na Bélgica, Stephen
diz que está em compasso de

grande expectativa para a volta.
"Tenho' certeza que vou me

,
"

Senac têm todos os alunos

aprovados pela Furokawa
"

Naúltima sexta-feira, 8, oSenac
(Serviço Nacional de Apren-

.«,

dizagemComercial) de Jaraguá do
Sul entregou o certificado de

aptidão a 100% dos alunos que

prestaram o teste da Furocawa, em
instalação e manutenção de redes

óptica e metálica. Os três alunos
fizeram parte do curso de 40h,

'-' � ministrado no Senac: "É um teste

,:.Q muito difícil e pela primeira vez

tivemos todos os alunos aprovados",
explica Solange Silveira Rosa, do
departamento comercial do Senac.

AFurokawa é uma empresa de
,: .» -

Florianópolis, especializada na

instalação de redes empresariais
como internet e intranet.Aprocura

,_.

por profissionais capacitados nesta
área é muito grande, em

.. Florianópolis, 90% dos alunos que
..:.,' têm o curso do Senac, e estavam

,,''',''

'.'

desempregados, estão agora
trabalhando na área.

O objetivo do curso é capacitar
os profissionais para a instalação e

manutenção de cabeamento
estruturado. "O curso exercita o

aprendizado fazendo conexões,
clipagem, montagem de racks e

principalmente ensinaao alunovárias
soluções em produtos de ca

beamento", completaRosa.
Amédia de aprovação do teste

de certificação Furocawa no

Estado é de 10%. O curso de
Cabeamento EstruturadoMetálico
e Óptico é uma parceria entre o

Senac e a Furocawa e apenas 12
alunos participam em cada
módulo. O curso éministrado em
12 unidades do Senac em Santa

Catarina, entre elas a unidade de

[araguá do SuL

divertir muito", aposta o

vocalista.
Em entrevista a um repórter

britânico, ele teria dito que num

futuro próximo via-se morando
no Brasil porque aqui temos
"bom clima, boas drogas e boas
mulheres". Indagado sobre essa

questão, ele desconversa, rindo:
"Eu disse isso? Quando? Onde
você leu?" Sem confirmar nem
desmentir. "É talvez tenha dito
mesmo, mas não me lembro.,,"

Nestes tempos em que o

Brasil virou rota de fuga de DJs
internacionais alguns
desprezados em seus países, mas
aqui todos nivelados como "tops"
-, David e Stephen voltam em

boa hora para confirmar sua

supremacia. Stephen conta que
até andou por aqui
recentemente, remixando uma

música do Sepultura e comprou
discos antigos de Gal Costa e

• Os belgas do 2 Many DJs

prometem botar todo
mundo para dançar até o

êxtase, com a mistura de

hip-hop, punk e pcp-rock,
no Tim Festival, em São

Paulo, dia S de novembro.

• Os irmãos Stephen e

David Dewaele,·além de
atuarem como DJs, desta
vez trazem sua banda de

pop-rock Soulwax, que
voltam de longas férias

para lançar o terceiro CD.

Tom Zé. Talvez encaixe o

Sepultura em seu set em: São
Paulo. "É difícil antecipar o que
vamos fazer, mas é certo que
entre alguns sucessos vamos

incluir material novo nas

mixagens"

Ator português é protagonista
da nova novela da Rede Globo

SÃO PAULO - A colonização
açoriana na África e a imigração
portuguesanoBrasil servem de pano
de fundo para a próxima trama das
6 da Globo, "Como Uma Onda",
que substituirá "Cabocla". Com
estréia prevista para o dia 22, o
folhetim, de autoria de Walther

Negrão e dir<�ção de Dennis
Carvalho, terá um protagonista
português, fato inédito na história
das telenovelas da Globo, que
sempre relegou as participações
lusitanas a papéis secundários.
Trata-se de Ricardo Pereira, que
viverá Daniel Cascares, jovem
açoriano recrutado para lutar na

guerra colonial portuguesa na

África e que acaba se tomando um
desertor.

.

Prejudicado pelo pai de sua

amada, Almerinda - vivida pela
atriz portuguesa Joana Solnado-,
Daniel fugirá para o Brasil com a

ajuda das brasileiras Nina (Aline
Moraes), Lenita (Mel Lisboa) e

seus pais, Sinésio (Hugo Carvana)
e Mariléa Paiva (Denise Del

Vecchío). É aí que começa a

segunda parte da história, que se

passará no BrasiL Além de Ricardo
e Joana, a trama contará ainda com
outros atores portugueses na

primeira fase da novela.
"A história vai girar em torno

desse triângulo amoroso

envolvendo Daniel, Lenita e

Nina", fala Negrão. "A novela
ainda terá outro núcleo

importante, � da colônia de

pescadores. Será inspirado no

"

núcleo de "Tropicaliente", mas não
será uma cópia. A aldeia dessa vez
será ambientada no sul do País".

Desse núcleo farão parte Kadu

Moliterno, Maria Fernanda

Cândido, Herson Capri - não, ele
não será pescador novamente -

Cauã Raymond, entre outros.

Henri Castelli será o vilão. Ele fará
de tudo para construir um resort

na: reserva ecológica onde vivem

os pescadores. "Mas não ficaremos
levantando bandeiras em defesa do
meio ambiente", garante Negrão.. '

Segundo/ o autor, "Como Uma
Onda" começa a ser gravada em

estúdio esta semana.

Para caracterizar a primeira parte
da história, que se passa em Portugal,
a Globo gravou algumas cenas no

país em locais que representam bem
a arquitetura da região.

• A colonização açoriana
na África e a imigração
portuguesa no Brasil
servem de pano de fundo

para a próxima trama das
6 da Globo, "Como Uma

Onda'; que substituirá

"Cabocla':

• A história vai girar em
torno do triângulo
amoroso envolvendo

Daniel, Lenita e Nina. A

novela ainda terá outro

núcleo importante, o da
colônia de pescadores.

NÚCLEOS EM PAUTA
.... Richard Ziebarth ministra
curso sobreColorimetria

O Núcleo de Cabeleireiros Profissionais promov
sobre Colorimetria, no dia 18 de outubro (segUnda:f: cur!:
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul - CEJAS. rla),n:
No período da manhã, com início às 9 horas, o cabeleireiro R'
Ziebarth, há 14 anos no ramo, trabalhará sobre def �c�a':
coloração, coloração creme, descolorantes e pote�n�çoel
hidrogênio, O período da tarde, das 13h30min às 17h��al �I

reservado para a Oficina de Cabelos, com partiCipação Piá!"
�(I

todos os inscritos, rca�1
O valor da inscrição, para Associados, é de RS 1500 e
demais interessados, R$ 45,00. As confirmações de�em ;:a;a�
com Rejane, fone (47) 275 7015 (e-mail rejane@aCijs.comlb �I�I
com lonimara, fone (47) 275 7012 (e-mail nucleos@aCijS,c��,�;

CP NOTAS
.... TEMPO
Fim da frente fria a partirde hoje
A frente fria desloca-se para o sudeste do Brasil e oceano no deco
desta quinta-feira (14), e o tempo melhora com a presença de sol e
nuvens em boa parte do Estado. Maiores aberturas de sol Ocorl
especialmente no Oeste e Meio-Oeste. No entanto, nas áreas de d"
com o Estado do Paraná e no Litoral Norte, ainda há chance de chuva
decorrer do dia. Na sexta-feira (15), o tempo mantém-se estável
boa parte do dia, mas a partir da tarde ocorrem pancadas de eh
isolada, especialmente no Oeste e Meio-Oeste catarinense, No sá
(16), uma nova frente fria desloca-se pelo Sul do Brasil e deixa o te
instável no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, no decorrer da ta

'

e noite, provocando pancadas de chuva, acompanhadas de trovoa
granizo e vento fortes em todas as regiões catarinenses, Estas condiç
de tempo severo permanecem até o domingo (17). Na segunda·f'
(18) o tempo melhora no decorrer do dia, mas ocorre chuva
madrugada e início da manhã no Estado. A partir de terça-feira (19),(
a chegada de uma massa de ar frio, o tempo fica firme, com queda
temperaturas e chance de geada nas áreas alta de Santa Catarina
Serra Gaúcha.

.... CULTURA
ScartrazOrquestraSinfônica do Paraná
A Orquestra Sinfônica do Paraná se apresenta no Centro Cultural

Jaraguá do Sul no próximo dia 24, domingo. O espetáculó acontece'

18 horas, sob a regência do maestro italiano Alessandro Sangiolgi,Co
69músicos integrantes, a orquestra conta com repertório que ultra
700 obras catalogadas com mais de 200 autores. Entre as peças,
montagens de óperas, balés, primeiras audições mundiais, I�

americanas e brasileiras. A Orquestra Sinfônica do Paraná iniciou

processo de criação, em 1985, com a seleção de 61 músicos, real'

através de um concurso nacional. Naquela época tinha a regência
maestro paranaense Alceo Bocchino, hoje maestro emérito da Olff

Dezenove anos depois, a orquestra totaliza mais de 500 apresentaI'
em cidades do Paraná e por todo o Brasil. O resultado do trabalho
nos dois CDs e em um LP que a orquestra gravou.
Após a aposentadoria do maestro Bocchino, outros maestros titulaI€!

sucederam, como o maestro Roberto Duarte, maestro Jamil Mal�
atualmente o maestro Alessandro Sangiorgi. Diplomado em piano
com estudos nas classes de composição e regência, o maelU.
Alessandro Sangiorgi adquiriu experiência internacional, a partirde1
quando regeu a Jerusalém Symphony Orchestra.
Os ingressos para o Concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná
ser adquiridos nos valores de R$ 20,00 - idosos e estudantes,(
apresentação de documento, pagam RS 10,00. Mais informaçõespod
ser obtidas na secretaria da SCAR, pelo telefone (47) 370-6488,

Fa lecimentos
Faleceu às 11 :30de8/1 O o jovem Ronaldo Koraleski,comidader
15 anos. O sepultamento foi realizado nó Cemitério �e �uara�;
Faleceu às 19:00de 9/1 O o jovem Pascoal Afonso Atlbara,com

'�
de 28 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Jaragu�
Faleceu às 14:00 de 1111 O o senhorJosé Reínaldo Horn,coml

I.• ' Bom Jesu
de 68 anos. O sepultamento foi realizado no Cemlteno .

(o
Faleceuàs21 :OOde 11f10a senhora Madalena EliSioMorettdr, .

C 'tério o
idade de 68 anos. O sepultamento foi realizado no emr

Molha.
.

id
Faleceu às 15:00 de 12/10 a senhora Adelina Ma?� �intz,c�:Mol
de 76 anos.O sepultamento foi realizado no Cemrteno d� R

d de
Faleceu às 16:30 de 12/1 O a senhor Lindo Frainer,com Ida e.
anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da Vila Lenzr,

.,'
,I
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ESPORTIVAS
BASQUETE�

do pronto para a Taça FCB
TU, tudo pronto para o início da 8" Taça FCB Adulto Masculino,
Esta

tecerá entre os dias 15 e 17 de outubro e reunirá as

que. aco�jab/FME, Segalas/lndaial, Bandeirante/Brusque e FMD/

e�UI�:�to do Sul. A Diretoria da AJAB aproveitou a última semana
Sao

videnciar o conserto do cronômetro de 24 segundos,
para ���o da tomada do placar eletrônico do GiMsíõ Arthur

b�ml ue há algum tempo apresentava problemas. Pélos. ladosMuler,q , .

M'I M 'd''pe jaraguaense, o tecruco I ton ateus pó era contar
da eqUldos os atletas adultos. Alessandro, Chitos, Hugo, João,
com to

- .

d di'
,

II 'e Olavo contarao com a aju a e at etas Juvenis para a
Mue e,

.
.

, ta desta competição e dos Jogos Abertos de Santa Catarina,
dispu b E'

.

dcontecem em novem roo xrste a expectativa. e um

q�aen�e público na tarde de sáb�do, quand.o di.v�rsas �Ji�nças
�os 18 pólos de Basquete mantidos pela Ajab rrao a���stlr aos
jogos.

� VOLEI '

Resultados do Circuito deVôlei de praià
A 5' Etapa do'Circuito Amivôlei/Acaraí/Sorvetãode Vôlei de

P 'a' aconteceu no último sábado, somente corrra �ategoria�I •

Volley Four, No domingo, a disputa das duplas foi cancelada
devido ao mau tempo. A.equipe da E.E. Erich Gruetzmacher

apesar de jogar em trio e desfal�a?a de 2 tit�lares ve�c�u esta

etapa, consolidando a sua posiçao no ranklnq. A, equrpe do

técnico Juarez é a favorita para vencer o título. Por equipes/
geral a Amivôlei lidera com 4.792 pontos seguida da Erich com

2.200 pontos. O recorde de participantes das etapas foi batido

somente nesta categoria, dobrando o número de quartetos. Após
o adulto e o infantil o número deve triplicar.

� JASC

Congresso técnico define chaves
A Fesporte e a Comissão Central Organizadora da 44" edição
dos Jogos Abertos de Santa Catarina realizarão nesta hoje, em
Indaial, o Congresso Técnico para sorteio de chaves das

modalidades coletivas com a confirmação dos municípios e

'atletas participantes. As modalidades individuais terão seus

congressos específicos no período da competição, de 4 a 14 de
novembro. O Congresso, dirigido pela área técnica da Fesporte
e com participação de representantes dos municípios, vai
acontecer a partir de 16 horas, na Harpya, no km 69 da SC-470.
Por enquanto estão inscritos 109 municípios para a disputa de
23 modalidades e 41 troféus: atletismo, basquete, bocha, bolão
16, bolão 23, caratê, ciclismo, futsal, futebol, ginástica olímpica,
ginástica rítmica, handebol, judô, natação, punhobol, tiro, tênis
de mesa, tênis, triatlon, remo, vôlei, vôlei de duplas e xadrez.
Cada naipe conta um troféu sendo que o futsal este ano terá

segunda divisão com 10 equipes, contando pontos - a,metade
- para a classificação geral dos Jogos Abertos.
Por iniciativa do hoje presidente da CCO, o ex-atleta do ciclismo
econselheiro, Marcelo Greuel, o Conselho Estadual de Desportos
aprovou a disputa desta edição dos Jasc em três cidades: Timbó,
Pomerode e IndaiaL A finalidade é ampliar o número de sedes
evitando a concentração apenas sobre os maiores municípios
do Estado.

� TtNIS

,1.�scriçÕes abertas pa�a Circuito ATJ ,

Estão abertas as inscrições pát1a a 4" Etapa do Circuito ATJ de
Tênis de Campo. As mesmas podem ser realizadas rif<l secretaria
do Beira Rio Clube de Campo, onde o torneio será realizada
entre os dias 21 e 24 de Outubro, valendo pontos para O Ranking
municipal. O que torna esta etapa decisiva no circuito anual é
que ela 'antecede a ultima do circuito 2004 á ser realizada em

novembro onde somente poderão participar os oito melhores
colocados em suas, categorias, o que vai definir quem. serão os

campeões do Circuito ATJ de Tênis de Campo no ano' de 2004
em Jaraguá do Sul. " ,,'

Alunos Maristas realizam

viagens de estudos

CO� o objetivo de promover a lnterdtsctpllnarledada'vlsando
me.horcompreensão de conceitos trabalhados em salade aula;
�stlmulando a pesquisa científica de campo; estabelecendoIntegr -

açao social entre os alunos e a busca de novos

��sn?�Cirnentos; observando e analisando os fenômenos físicos,

estto�ICOS, geográficos e biológicos o Colégio Marista São Luís

de
ara realizando entre os dias 14 a 16 de outubro, váríasviaqens

Os e�tudos Com alunos do Ensino Fundamental li e EnsinoMédio.

ViSiat u�os das sétimas séries irão à CampoMagro e Curitiba, onde
ara0 uma usl d

.

I
,. "

Os ai
. sina e recic agem, museus e pontos turtsncos, Ja

Estâ u�os dos primeiros anos do Ensino Médio conhecerão a

POr(nCAla Grande em Viamão e o Museu deTecnologia da PUC em
o legre.Os alun d

estud
Os os Segundos anos também estarão em viagem de

dOlp'os, mas estes visitarão a Bienal, Parque Ibirapuera, oMuseu
Iranga USP' -

, a .lnstttuto Butata entre outros.

ESPORTE

ESTADUAL

·Malwee goleia a Anjo Futsal e
assume a liderança do Grupo E

JULlMAR PIVATTO

�Próximo jogo será
no sábado, em
Jaraguá do Sul,
contra a Univali

]ARAGUÁ DO SUL
Mostrando superioridade desde
o início da partida, a Malwee

goleou, na noite de ontem 'no

Wolfgang Weege, a equipe da

Anjo Futsal por 6x1, assumindo
a liderança isolada da chave E
do Estadual. O time jaraguaense '

tem seis pontos, contra três da

Anjo. O próximo jogo da
Malwee será no sábado, 16, às

20h30 no mesmo ginásio, contra
a Univali.

O jogo começou com a

marcação forte de ambas

equipes e os jaraguaenses saíram
na. frente aos quatro minutos e

meio com Xande, 'após receber
passe de Márcio. Dois minutos

depois, em contra-ataque, Fiu
ficou sozinho para chutar na
saída do goleiro Ninho e marcar

o segundo. O time do Sul do
Estado pressiona e consegue o

gol com Dão, aos 8'40".
A partir daí, a Anjo vai para

cima buscando o empate, mas

ALEXANDRE BaGO

Malwee, do ala Márcio (9) aproveitou as oportunidades e conseguiu boa vitória em casa

quem marca é Fiu, aos 13', num
tiro livre direto. O quarto gol foi
o mais bonito da partida. Falcão
sai da defesa" toca entre as

pernas do marcador e chuta
cruzado, fechando o primeiro
tempo em 4x 1.

No segundo tempo, aMalwee
volta impondo seu ritmo e

consegue marcar o quinto aos

Estradas de Santa Catarina

• A principal causa do

aumento de ocorrências,
segundo a PRF, é a

imprudência dos
motoristas (ultrapassagem
irregular, excesso de
velocidade e embriaguez).

• Os estados brasileiros que
lideram o ranking de
acidentes são: Minas Gerais,
Santa Catarina, Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraná e

Rio Grande do Sul.

no quilômetro 2,5, emSão Francisco
do Sul, e envolveu o caminhão
Mercedes-Benz, placa AAN-2113
de Curitiba, e o Vectra, placaAIH-
7384 de Palmas (PR), causando a

morte dos dois ocupantes doVectra,
Rodrigo Barros Lacerda, 23 anos, e

Norton Roberto Piedade, 25. O
motorista do caminhão, Jonas
Tuschinski de Oliveira, 28, nada
sofreu.

NoBrasil, o número de acidentes
nas rodovias federais aumentou

20,83% no feriado prolongado de
Nossa Senhora Aparecida, na
comparação com o feriado de 7 de
Setembro. De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal, de 8 a 12 de
outubro aconteceram 1.821

acidentes, contra 1.507 registrados
entre 3 e 7 de setembro. O número
de mortos aumentou 13,79% e de
feridos 10,81%.

5'30" com Márcio, recebendo
passe de Fiu. Logo em seguida,
Valdin é derrubado na área e o

juiz marca o pênalti. Falcão
chuta fraco e o goleiro Ninho
defende.

A equipe jaraguaense
começa a diminuir o ritmo, já
que também não sofre pressão
do adversário. Mas Valdin faz

uma bela jogada individual, se

livrando de dois adversários,
tocando para Falcão, que
devolve para Valdin marcar o

sexto e fechar o placar do jogo.
O goleiro Franklin e o ale; Falcão
viajam agora para treinar com a

seleção brasileira, que em

novembro disputa o Cam

peonato Mundial.

"Boca' vence 9a etapa e encosta

na liderança daMotovelocidade
SCHROEDER - o piloto Luciano

"Boca" Oliveira venceu, no último

domingo, a 9ª Etapa do Catarinense
de Motovelocidade - Categoria
Nacional C, e agora estáoito pontos
atrás do líderBeta "Schumi"Alchini,
deGuaramirím, Com a vitória, Boca
alcançou os 167 pontos, contra os 175
do líder do Estadual. Restam ainda
três etapas e o jaraguaense acredita

que pode conquistar o título geral da
competição.

"Estouconfiante com essa nova

motocicleta.Mantive omesmo ritmo
do início ao fim da prova, já que
venho treinando bastante com ela",
disseBoca (EliteMóveis/ÁguiaNegra
Transportes/Koru Motos). "A. pista
estava escorregadia e tinha trechos
com lama, e assimpude perceber que
amoto estámuito boa", comentou.

Já Beta (Netuno Transportes/
Águia Motos/Posto 28/Azevedo
Automóveis/Guenther

registraram 424 acidentes
]ARAGUÁ DO SUL - As rodovias

estaduais e federais registraram,
durante o feriadão de Nossa Senhora

Aparecida, deste ano, aumento de

55,5% nas mortes em acidentes de
trânsito. Em 2003, foram registradas
nove mortes em 233 acidentes. Do
dia 7 a 12 deoutubrodeste ano, houve
14 mortes em 424 acidentes, onde,
nesse último aconteceu um aumento

de 81,97%.
As polícias rodoviárias Estadual e

Federal alegam que o acréscimo se

deu por causa do feriadão prolongado
nesse ano. O número de feridos
aumentou em 57,73%. Em 2003,
foram 194 feridos, entre levese graves,
contra 306 deste ano.

A sede da Polícia Rodoviária
Federal deJoinville atendeu um total
de 46 acidentes.sendo 15 naBR-280
e31 na BR-101. Foram seismortes e

26 feridos, sendo sete deles em estado

grave. Já aPolíciaRodoviáriaEstadual
de Blumenau registrou 17 acidentes,
sendo quatro deles comvítimas leves
e nenhumamorte.

Na BR-280, foram registradas
duas mortes, na madrugada de

segunda-feira.O acidente aco�teceu

Despachante/Corpo e Mente/
Prefeitura. Guaramirim) vinha em

terceiro lugar e, após a queda de
Denísio do Nascimento (Brusque),
conquistou o segundo lugar.

N as outras categorias, os

resultados foram os seguintes: Força
Livre Nacional- Brás dos Santos

(Blumenau), Paulo Hufenussler

(laraguá do Sul) e Maurecir Mafra

(Itajaí). 50cc - Arthur Hobell
oaraguá do Sul), José Brayan Soares
(Massaranduba) e Maysa Pianeser

(laraguá do Sul).
Nacional B - Jean Maiochi

(Araquari), Eduardo Zonta

(Guaramirim) eGilsonAraújo (São
Bento do Sul). NacionalA - Gilson
Araújo (São Bento do Sul), Jean da
Silveira (joinville) eMichael Duarte
(Blumenau). Street Standard -

André Rinco (loinville), Wandrey
Niels (Blumenau) eReginaldoVieira
(joinville).

Boca venceu na Nacional C e fica oito pontos atrás do líder
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, por e.mail
poracaso@netuno.com.br

Recebemos via e.mail e repassamos: toda
galera de bem de Jaraguá do Sul está convidada
para duas baladas que irão rolar dia 30, fora da
cidade.

Uma trata-se da reabertura do tradicional
Banana Jce, que traz grandes novidades pós
reformas, e a outra trata-se da 10 edição da Maori,
nova balada eletrônica aqui do sul,que já começa
com a bola toda.

Abraços aos brothers André e Gio, que
enviaram os e.mails fazendo o convite. Seguem
os detalhes:

por acaso
por Max Pires e Ricardo Daniel Treis

III 1 J; I{ I (I H

Está chegando ao fim mais uma edição da Schützenfest, e mais uma vez, a festa encerra-se

deixando aquela frustração no ar. Muito ao contrário de Blumenau, que fervilha pela Oktoberfest,
Jaraguá do Sul mostra-se apétka pela Schützen, sem clima algum. Esperávamos que ao chegar da
segunda semana a ddadejá estivesse aquardando ansiosa peta mgmento de sair do trabalho efuqir
para um descornpromlssado chopp durantea semana.Mas nada.Nem sinal.

Claro que muitos fatores influenciam. Aonde está a decoração? A estimulante propaganda
massiva? Os desfiles nas ruas, as danças nos palcos alternativos, os carros de chopp? A festa perde
cada vezmais seu brtlho.Joínvllle deu este ano uma tristemostra de qual caminho estamos seguindo.
A Schützenfest está em nossoscoraçóes.Adotmedda.mas está.Ainda há tempo de remediar-se.

SÁ8ADO.30.01llTU6RO

Galera de Jaraguá que conhece a casa sabe
que a viagem para Ubatuba é válida. Verão
passado altas figuras da cidade puderam ser

vistas divertindo-se nas baladas do Banana.
Reabertura da casa com novidades,dia 30 de

outubro. 4 djs e apresentação da banda Sexy
Machine,que já teve passagem aqui pela terrinha.
Show de bola.
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PEUGEOT 306 CC

Por Darlon Anacleto/Cromoart

Amantes de (muita) brisa no rosto comemorai! Amantes de muito

estilo, também. A Peugeot traz ao Brasil o belíssimo 306

conversível, apenas um ano (após seu lançamento na Europa. O
modelovem complementar um segmento que põe a marca francesa
à frente da concorrência: é a que oferece os conversíveis mais

baratos do mercado. Entenda bem, conversível no Brasil é carro de
luxo, portanto não se assuste ao saber que o modelo sai por mais de
R$ 130 mil. Ainda assim, o 306 garante um lugar único no

segmento, abaixo dós ainda mais salgados valores do Audi A4
conversível, por exemplo.
Tão belo quanto caro, o modelo á agradável sob qualquer ângulo,
especialmente com capota abaixada. Na frente o modelo não se

:uiferencia dos irmãos hatch e perua, porém, guarda muita
personalidade na traseira, onde tem desenho único. O que mais
atrai alí são as lanternas, que além de ter um formato mais "felino"
adotam diodos no lugar das lâmpadas. Além do efeito visual, os leds
não aquecem, são mais duráveis e eficientes. Ainda assim, o
principal adjetivo é a beleza mesmo. Falando em traseira, lembre-se
de economizar na bagagem na hora de viajar. É que como a capota

é rigída, ocupa quase todo o bagageiro,
sobrando míseros 232 litros de espaço útil.

Espaço de sobra também é o que não se

deve esperar no banco traseiro, situação
diferente de quem viaja nos bancos

à francesa
Traseira do cc apresenta desenho
diferentes dos demais 306, com
diodos no lugar das tradicionais
lâmpadas. Rodas aro 16" é exclusiva e

realça o aspecto esportivo do modelo
que foi lançado na Europa há um ano.

As fotos que ilustram a página são
desse modelo, que difere em certos

detalhes do modelo a ser

comercializado por aqui

dianteiros. No interior, mais
uma vez o estilo fala mais alto. O
acabamento escuro privilegia o

contraste com as peças em

alumínio distrbuídas em
abundância pelo interior do 306.
Elas podem ser vistas no console
central, no volante, nas
pedaleiras e emoldurando
difusores de ar e maçanetas
entre outros.

A capota, dividida em duas

partes, é acionada ao simples
toque de um botão e leva cerca

de 25 segundos para completar o
procedimento. No modelo foi
utilizado um sistema de operação
que dispensa o travamento nas

colunas dianteiras, bem mais

simples do que no 206 cc. Outro
detalhe interessante é

rebaixamento de todos os bancos
em 4cm , o que realça seu

caráter esportivo no manejo.
O motor que equipao
conversível é o mesmo do hatch
e perua: um 2.0 16V que gera
138cv de potência, suficientes
para garantir segurança em

ultrapassagens e emoção nas

curvas. Um artifício que pode
torná-lo mais rápido é dirigir no
modo tiptronic, em que o

próprio motorista pode controlar o
tempo de troca de marchas. Por

preços que devem partir dos R$ 135
mil com câmbio manual, o modelo
poderia oferecer mais. No entanto o

que se paga nesse caso é a

exclusividade e todo o

encantamento de dirigir um
descapotado em paisagens tão belas
como as nossas. E isso, como diria

aquela famosa operadora de cartão

de créditos, não tem preço.

• Preço (estimado)
R$135 mil

Motorização 2.0 16V
Porta-malas : 232 litros

• A versão trazida ao Brasil é um pouco
mais simples em equipamentos e

acabamento que a vendida na França

•

) J

•

•

•

[uros
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2 COImEIO DO POVO
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Fiesto 99 AC/AQíAl Gol197 QAfDT/lT

Novos e: Semi-Novos
COl1SI.:, I. -:.: � f ,.:�uro - Financiamento

(
R: Presidente Epitácio Pessoa, 570

.

Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

Telefone:

370-3113
AY. Prer.Waldemar Grubba, 4040 - Centenário - Jaraguá do Sul

BLAZER DLX
COMPLETA

1997
_'�:M�"' __ ' __=======::::

Corso Sedam 2003 VE/TE/Rl Novo Uno Mille 2005 OKM

Atendemos linha geral:

..,.,� C;J II

INjEÇÃO ELETRÔNIQA
.

I

1/eJta���'
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubíni, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

,> 376-1772/ 273-1001

G 2002
G 1998

D

G
D
D

G

2002
1996
2000

1997
1997
1993
1986

D 1995

G 1998

D 1992

A.u.. C__OQ!íl)fr t1::."tritD&
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CAM.NHO.......

G 2000
1998
G 1995

G 1992
T.Flex 2004

,\,\ 1997
G 1994

G 2003
G 1992
G 1998
G 1998

.

G 1995

G 1997
G 2002
G 1994 GOL G3 ANO 2000 BRANCO 4P

VERMERLHO

FIORINO. FURGAO 1.5 ANO 994

._---_ ... _------

2268 ou 9148-0047
COMPRA·SE carro CORSA - vende-se, rally, 2001, CORSA - vende-se, sedam, ------._-
financiado.Entrada + Saldo ano 2p, limpldesemb, ar frio.Aceita milenium, 2001/2001, prata, MONZA - vende-se, EF1650. 93.
2000 - 2003.Tr: 9602-6353 cl troca carro menor vlor.Tr: 9962- 27.000Km, único dono.R$ 2p, bordá, v.e.. todo original, d.h.
Clovis ou Elaine 5885 18.000.00.Aceita troca carro R$ 8.500,00. Tr.: 371-5157 ou
------_._-_ menor vlor.Tr: 370-7299 ou 371 -5615 a noite cl Cristiane.
COMPRA·SE carro até R$ CORSA vende-se. 9955-3915

5.000.00.Tr: 9952-5400 Cristian sedam.2001/2002, branco, 4p,
---------

MONZA - vende-se, 90, em

=- trava e alarme, único dono.R$ ESCORT vende-se. ótimo est. R$ 5.300,00. Tr. 371-
COMPRA·SE· carro acima do ano 17.000.00.Tr: 370-4810 ou 8803- Hoby,96.R$ 8.500.00. Tr: 9962- 2001 ou 9916-8927 cl Frank.
93, pagamento a vista.Tr: 9962- 746B 3664

ASTRA - vence-se, sedam, 99, 5885
-------

MONZA - vende-se ou troca-se,
2.0, GLS, comp, 4 portas.Tr: CORSA - vende-se, sedam, IPANEMA - vende-se, 94,1.8, SLE, 2.0. 90,4R comp, 2" dono
370·2468 ou 9953·1717 COMPRA-SE - carro 95/98.Tr: 2001, 4p.R$ 16.500.00.Tr: 373- gasolina. trio elétrico, ótimo .Tr: 276-0397 ou 9103-5991

371-7542 ou 9965-5774 3001 estado.R$ 8.000.00.Tr: 371-

MONZA -vende-se, 93, OH, vidro
e trava elétrica.R$ 7.500.00. Tr:
376-1116 noite ou 9124-9341

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

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

branca, equipo Tr: 999�-5946 ou

376-1678

S-10- vende-se, cabine dupla,
9B,comp, GNV.Tr: 9983-1925

S-10 -vende-se, 99. 2.2, branca,
GNV, éomp.R$ 22.800.00.Aceita
troca por carro menor vlor.Tr:
9957-3751

VOLKSWAGEM
Go11.0 16V Branco
Go11.6 MI Branco G
Saveiro Dourada
Go11.6 Preto
Fox vermelho

GiM
Vectra GLS t<'-àIICO

Vectra CD azul

Astra CD prata
Chevette DL cinza
Pick UP Corsa vermelho
Pick UP Corsa branca
Corsa Wind preto

FORD
Fiesta prata
Focus completo prata
Escort Hobby prata

FIAT
Palio EX Flre branco
Pi:ilioEDX 4p Cinza

PICK·UP
S-10 Gabinada 2.8 grafite
Blazer DI Compl branca

Sportage Verde
S-10 branca

Ranger vermelha
F-1000 Gabinada Vermelha
D·20 Gabinada Branca
F,1000 Gabinada prata
8-10 Gabinada azul

D·20 Custon vermelha

SAVERO - vende-se, bolla.Tr: cl
Miro 370-7439 após 15hs

S-10- vende-se, 95, cl ar, direção,
alarme.$ 15.800.00.Tr: Jones
9962-3664

QUINTA-FEIRA,14deoutubr d
. �

Mora0 Wekend 99 Compl.
+Couro

NXR Btoz 2003

r pel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

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

Ã,ml1 iltl'.1I1l(lOCelta LO 2p
CGKS
Corsa l.04p
.Palio 1.1) 21>
Gol1.82p

2003
1998

2000
1997

verde
'Verde

prata
vermelho
branco
azul

branco
bran�ó

'Prata

Saveiro 1.8 2no)

Omega Gts 2.0, c()mpl.(�tet() 1994
trilO Mille 4p 200l

CorSa Sed:un Super' 4p , 2001

}'alio4p EDX
.

1998

Rua Erwlno Menegútti,1530 - Vlia Rau - Jaraguá do Sul

• Até frês.contemplaçOOs
mensai�: 1 por sorteio, 1

por I e1por
lance em 15
coías,'

• Redução d?S parcela$ após
conte *"

Consórcio

reitkop.f
Sua melhor opção em consorciQ
47 371 ..7887 - 371-8309
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CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

f
J I

,

• \

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

80, ótimo estado.R$. cambio, ar, OH, vidro
2.000.00.Tr: 273-5315 elétrico.R$15.000.00.Tr:

371-0465 ou 8805-9990

BRASILlA - vende-se,
80.R$1.800,00.Tr: 276-
0371

ESCORT - vende-se,
88,1.6, álcool.Troca por
carro maior vlor. Tr:
9134-6258

CORSEL 11- vende-se,
ESCORT - vende-se,
SW, 98, azul, trava no

�or05

-

Compra - Vende
Troca - Financia

Motos acima de 1998 até 2002
financ I

r

.

. em ate 36 x si entrada

�e2003 À 2004

Financ. Em até 40 X

Entrada de 10%
----------- -"",,---

Sahara350

XLX 250 R

CBX 200 Strada

CBX 200 Strada

Titan KS

Tltan KS

FUSCA - compra-se, PALIO - vende-se ou

acima 73. Preço para troca-se por carro menor

revender.Tr: 371-8153 ou vlor.Tr: 370-5723

9122-6233 PALIO - vende-se,
97,EDX, 4p, ar cond.,R$
12.500.00.Tr: 373-3001

Roxa

Vermelha

Verde

Vermelha

.4\"
Verde 2001

vermelha 1999

Verde 1998
i'R

Vermelha 1997

Titan ES

Titan 125

Titan 125

Titan 125

CG 125

YBR 125 E

C-IOO BIZ

ÇAIQUIt

Prata

Prata

preta

*

•

sem luros

d
Q

Ô
Q

�
.
-e

o

E
'"
'E

t[�
s
c

cil
o
..
..

o

'8.
o

ê
o.
o

o

g
'ii

'�
o

�
..
ii
s
ir
-fi

§
.

�
�
VI

+

..

s

2000, comp - ar e OH.
R$ 14.000.00.Tr: 8803-
0181.

UNO - vende-se, 961
97,4p, trava elétrica,
limpldesemb, ar

condicionado.R$
9.500.00"Tr: 370-4810
ou 8803-7468

UNO - vende-se, 95/96,
branco, gasolina, único
dono,1.0.R$
8.700.00.Tr: 9602-9353

------------------------------------�,
--------,.

UNO - vende-se, Ep, 96, �' .

trio elétrico, alarme.c
ótimo estado.R$::' ,_
2.400.00 + 32x_"
276.00.Tr: 371-0202 cl

PALIO - vende-se, 1,6,
16 valv., 98, comp.R$
18.000.00.Tr: 373- 2672
cl Daniel horário comi ou
373-1404.

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

PALIO - vende-se, EX,

275-37J J
372-J9J9

GM

VeclraGL 97

Veclra GLS 97

VectraGL 97

VectraGLS ,97

Omega CO 3.0 Manual 94

Omega GLS+ GNV 93

Corsa Wind 2p cf opcs 98

Corsa Wind 2p cf opcs 97

Pick Up Corsa 01

KadetlGL 95

V.W

Gol GII14p 16v Sport 02

Gol GII14p 00

Gol2p básico 02

Gol 2p I básico + rodas 97

FIAT

Marea4pSX 99

Tempra 4p completo 97

Palio 2p Fire cf opcs 03

Palio 2p ED básico 97

FORD

KA básico + rodas 97

Fiesta 4pGLX completo 00

Courier 1.6 RONCAN 00

Eséort SW Ar+Dh 97

Escort 1.61 GL 95

Escort GL 88

Verona 2.0 I GHIA 4p 94

MOTOS

Vulcan 750 96

CG Titan KS 125 cc 02

.:

<: I
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Silverado
Corsa Wind
Gol4p
Gol4p
Palio Ar 4p
Palio 4p
Blazer DLX

Rural 4x4·

S-10 Comp
Palio 4p cjar cond.
Mondeo comp

Falcon 450

Premio

Fusca

Opala

98
98
99
98
04
00
97

75

00

04

97

02

87

87

75

bordo
cinza
verde
verde
cinza
azul
branca

branca

prata
prata
prata
cinza

marrom

branco

branco

D
G
G
G
G
G
D

G

GNV

G

G

G

A

G

G

370-3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul • se
CLlO RL tOAR
CELTA 1.0
BLAZER DLX 4.1 COMPL.
VECTRAGLS
CORSA WAGON GLS
UNO 1.5
ASTRA GLS, COMPLETO
CORSA WAGON GL 1.6
PEUGEOT 106, COMPLETO
PEUGEOT 206 1.6 PASSION
VECTRA GLS 2.2
PALIO 1.6 16V, COMPLETO CI TETO
SANTANA QUANTUM 2.0, COMPLETO
MONZA GL, CI TRIO 4P
OMEGA CO 3.0 AUTOM.
ESCORT XR3 CONVERCIVEL
MONZASUE
PALl04P
UNOSX
UNO EP
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

Av. Pref�ito Waldemar Gruba, 3747 • Jaraguá do Sul
Fiat Uno Mille 93 Grafite R$ 6.800,00

Ford Escort GL

Escort CL cj ar

Fiesta

Escort cj ar
Vectra GLS completo
Pick U p corsa

CELTA

GM

vw

Vectra

Omega GLS

Chevete

Corsa

Gol 8v 4p
Goll.6

Goll.0

Parati GI

97

98

97

95

95

96

01

97

93

89

99

00

92

95

90

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

Azul

Azul

Prata

R$ 16.800,00

R$ 7.500,00

R$9.000,00

R$ 7.000,00

Amar;'''!, 370-2769
.

UrOMOVlElS
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 - Centenário

Classe A 160

Honda Civic LX Aut,

Corsa Sedam

Honda Civic LX Autm.

Gol GII18V
Clio RL cf ar
Bonanza cj Kit gás
Corsa GL 1.6 SW
Escort GL 16V cornpl.
Vectra GLS compl
Uno Mille Smart

Gol 16V
Escort GL 1.6 I

Renaut 21 TXE

Gol
Santana GLS
Monza SLjE 1.8

cinza

Prata

preto
prata
branco

branco

preto
azul
Cinza

.

bordo

azul
cinza

bege
cinza

azul

preto
branco

00
97
01

97
02
01
91

99
98
95
01
98
96
92
91
89
88

R$ 29.000,00
R$ 21.000,00
R$17.500,00
R$ 21.000,00
R$ 19.500,00
R$ 18.500,00
R$ 17.500,00
R$ 16.300,00
R$ 15.800,00
R$ 14.500,00
R$ 13.500,00
R$ 11.500,00
R$ 10.300,00
R$ 7.300,00
R$ 6.300,00
R$6.300,00
R$ 5.000,00

Parceiro

Faça parte daBv
financeira

você também

Celta 4p
Celta 4p cj ar
Clio RN compl.vv.e.
Fiesta Class 4p
Corsa Sedan acjte
Corsda Sedan
Escort Hobby 1.6
Uno SX 4p cj opc.
Vectra GL 2.2
Vectra GL comp.
GolG11I

Goll000 16v cj opc.
Goll.8
Astra Sedam 1.8 GL comp.
Palio Wekend Stile

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

Ranger Splash compl (6 cc)
Omega GLS 2.2 comp

vermelho 03

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

GjGNV
G

<'

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

Astra 1.8j2pjcompl. azul 00

1.0 -16Vj4p azul 98

1.8j4pjSL cinza 95

1.0j4pjMilenium prata 01

2p branco 03

1.6j4pj comp. cinza 95

G

G

G

G

G

G

Gol

Ipanema GL

Corsa Sedam

Celta

Tipo

Uno

Uno

Gol Special

Honda CBR·

SXj2p

ELXj2p

1.0j2p

450 SR

125

dourado 00

95

03

azul G

G

G

G

cinza

brajverm. 90

vermelha 04Sundown Hunter

R$ 13.500,00
R$ 7.500,00
R$ 9.800,00
R$ 5.900,00

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

Palio EDX

Marea ELX

UnoS

Uno EX 4p
TempralE 8v compl.
Elba Wekend 4p
FORD

Escort GLX 4p compl
Escort GL

Escort GL 1.6

F- 1000 Dupla Turbo Diesel

Verona GLX 1.8

VW

Fusca 1,300 L

Gol CLl1.6 c/ opcionais
Go11.0 sv e 4p
Parati CLI 1.6 - ar

Logus cli + dh

Parati el 1.a

GM

Omega Suprema GLS

Kadett SL 1.a Ale.

Monza GL 4p/alc/compl
Monza SLE

verde

branca

branco

branco

Branca

vermelha

1997

1999

1991

1999

1993

1993

R$ 11.500,00
R$ 21.000,00
R$ 6.500,00
R$ 10.900,00
R$ 8.900,00
R$ 6.900,00

preto
cinza

prata
marrom

azul

1998

1987

1993

1987

1990

R$ 14.800,00
R$ 3.900,00
R$ 8.900,00
R$ 18.500,00
R$ 6.700,00

bege
verde

branca

branca
verde

azul

1981

1996

1999

1997

1995

1993

R$ 2.800,00
R$ 11.800,00
R$ 13.500,00
R$ 13.700,00
R$ 9.500,00
R$ 8.900,00

cinza

azul

cinza

verde

1994

1992

1994

1989

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

Corsa Sedam GLS- 1.6, 97, 4p comp.
Gol III 200Q. 1,0 4p
Senic RT- 16.200, compl.
Escort Sw 1.6- GL, compL
Reno Clio RN· 2000 1.0, compl. e dh
Uno Mille- 91
Gol CU 1.6 . álcool
Corsa Milenium - 2001, 4p, desenbaçador
Gol1.6·91
Reno Clio - aas. 4p
Ranger 2001 - Turbo Die, 4p, cornpl
Omega 3,0 - 94, cornpt.
Uno Mille 2001, 4p, trio eletrico
Pik up Corsa 1.6 99, com rodas de liga
Corsa 1.0 2001, 4p, ümp, desem, aq, ar condic.
Gol 1.0 MI . 2002 2p
Palio Wekend 2003, 1.0, 16V, compt.
Celta 1.0 2004, Hrnp. desen, aq, ar condic.
Monza SLE - 2.0 90 compt.
Monza SL 2.0, zo, basico
Fiesta 1.0 98, 4p, limp. desen, aq verde metalico

Siena 1.6 99, 4p, comot.
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

Faça parte da
ftnanceíra

você também

D

G

GNV

G

Ford Ranger2.5 CD

GoIGII14p
Saveiro

Vermelho

Cinza

branca

prata
cinza

branco

Azul

preta
vermelho

Branco

Vermelha

vermelho

Go11.8

S-10compl
Vectra CD 2.2

Vectra GL 2.0 cornp.
Gol! 2p comp. GTI

Monza4p
Fusca 1300

CBX200

G

G

G

G

G
• G

G
Uno

Barraca pi camping completa

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

gas
die
die
die

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
alc
die

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



íCULOS
370 ...7516

Compra Vende Troca Financia
Rua Walter Marquar�t, 1850 - .Barra do Rio Molh� - Jaraguá .do Sul - se

Golf2.0compl.
Pick up Corsa cornpl.

CorsaWind 2p

Pampa
Saveiro Diesel
Hilux Sw4, diesel

Fiorino furgão
Santana GlS compl.
Courier 1.3
Parati 2p 1.6
L-200 Diesel
Corier 1.3 Furgão
Fiorino pick up
Monza SlE

Gol1.6 MI

Cinza
Verde
Bordo

Vermelha

Bege
Cinza

branca
Azul
Prata

Cinza
Cinza
branca
branca
verde

cinza

98

98
96
94
89

93
96
92
98

97
96
00
95

, 86
97

� 370-4224
CLASS IC Rua Erwino Menegotti,869,
_ VEícULOS Vila Rau - Jaraguá do Sul - se

Palio EDX 4p/dh/vidro/trava/rodas, compl. 1999

Vectra CD ar/trio/ abs/air bag/Cd player 1997

Celta 5p/limpJdesemb./ ar q. 2003

Brava çl ar/dh/trio/couro/rodas/cd 2001

n Gol1000

Corsa GL 1.6

KaGL

special2p 2002

ar cond./teial/lim/des/ar qte 1998.

Aq/lim/dembl alarme 2002

Corsa Hatch Limp/des./ar qte/4portas

azul

verde

Rrata

Vermo

Branca

Prata

Prata

Branco

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

Reno Clio 1.6 Com IReno Clio 10
P

Gol
.

Gol Special 1 O
I GOl trend GIII'
Resta
Marea HLX
Celta 1.O VHCUno EP 1.0
Saveiro 18F 1

.

M
000 motor MWMonza SL 2 O

CGToday
.

CG

I Dtu P/ trilha
no sx

16v/top de linha

c/ar/tr/4p/alarme
4pj16vjar
c/ ar eond.
c/ dh 4p

2001
2001
1999
2003
2002
2001
1999
2003
1996·
2001
1992
1993
1991
2001
1986
1998'

comp.
c/ ar + pers. Gas

4p, c/ ar
c/ dh Gas.

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

2p/Gas

garfite

branco
branco
branco

prata
preta
preto
cinza
branco

prata
vermelha

prata

cinza

Árdu,ino
Veicúlos 371·4225
Av. P�f3f. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

Uno SX 1.0 4p Cinza 2000

Branco 1999Uno EX 1.0 4p

Palio EX 1.0 4p
Uno tE 1.0

Escort Hoqby 1.0
'Suprema CD 3.0 4p

U(lo S 1.:? 2p
Voyage GL 1.8 2p

Qmegâ CD Gt-JV
Escort GLX 16v

Escort Guia 1.6 cf ac

Branco

Cinza

Branca

Cinza

Prata

Branco

Azul

prata
Prata

azul,

1998

1998

1996

1994

1993

1990

1989

1998

1997

1988

Novos e Usados 370-0013

Faça parte da BV
financeira

você também

FIESTA

F250

CORSA

PALIO

CELTA

GOL

SAVEIRO

VECTRA

ASTRA

MAREA

ESCORT

4PTSAR

XL l

1.0 COMPLETO

FIRE

3 PTS

16V POWER

BRANCA

PRATA

BRANCA

VERMELHA

VERMELHA

PRETA

PRATA

CINZA

VERDE

VERDE

CINZA

2002/2003

,2002/2003

200212003

2002/2003

2002/2003

2002/2002

2002

2000/2001

1999/1999

1998/1999

1998/1999

CHALLENGE

Gl

WEEKEND

Gl 16V H

G

G

G

Veículos de

Cm PreçoM""

VoIkswagen
"".
F"=
aeuoe
Monza
Saveiro
Saveiro
Chevrolet
Caravam
Calibra
Corsar:JAC
5-10
chevene
Fiai
Uoo

PicllUpFiorino
Tipo1.6ar
Palio
Premio
Fo"
Escxt
Verona

DelRey
Importado
Renault19RN
Caminhão
CaminhoneteDl0
Moto
MoloXLXmolor350

Beçe
Branco
Prata
Branco
.,,,
Bordo

90 R$ 6,000,00
71 R$ 2.300,00
90 RS 6.500,00
87 RS 4.500,00
83 RS, 4.000,00
83 RS 3,000,00

Bege
Grafite
Verde
Branca
Branco

85 R$ 3.500,00
95 RS 17.000,00
00 RS 18.000,00
95 RS 16.500,00
91 RS 6.500,00

01 RS 11.500,00
93 RS 8.000,00
97 RS 10.600,00'
02 RS 17.000,00
91 RS 3,500,00 '+30x225

Branco
Branco
Cinza
Prata
Prelo

prata
branco
ocoraco

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

Bordõ 95 RS 9.500,00

Marrom 74 RS 14.000,00

Amarelo

CG-125
89

99
R$ 2.500,00
R$ 3,200,00

E MUITO MAIS
..

GASOLINA

DIESEL

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

. ..

KAMY'�UtOMÓVElS
Fone/Fax: 375-2018 • 9993-5854 • 9973-3034 • centro/Coro á

Vermo
Bco
Bco
Preto
Preto
Bco
Bco
Bco
Bço
azul
azul
Bco
Vermo
Bco
Bco
Bco
Cinza
Vermo
Vermo
Azul
Azul
preta
Vermo
Prata
Azul
Prata
Bordô
AZUL
preta

Celta 2p c/ ar A.C.
Gol Power 1.0 4p cl A.C.
Corsa Sedam c/ A.C.
VT Shadom 600 cc

Corsa 2p/ 1.0 eomp.
Fiesta GL 4p 1.0
Astra GLS sedam/como.
Blazer campo 2.2
Omega GLS 2.2 comot
Fiesta 4p
Corsa Super
Silverado Blazer 4.1
Parati 1.0 16v 2p
Quantum 4p 1.8
Veetra GLS 2.0 eampl.
Corsa 1.0
Palio ED 2p 1.0
Gol! GL 1.8 4p cornpr.
Calibra compl.
L 200 4x4 campo
L 200 4x4 compl.
L- 200 4x4 GLS compl
F 1000 Cab dupla
Ka 1.0 cf trio
Variant
Gol CL 1.6
Go11.0 I
Uno Mille SX eompl
S-10 Deluxe eompl

2003
2003
2002
2002

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

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

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

Faça parte da' BV
financetra

você também

311-0802
311-8281

Kadett completo
510 de luxe completa
Corsa Super 4p cl opc,
Corsa Willd cl opc.
Corsa Wind cl opc,
Gol GIII cl opc
Gol Plus Cornp, GNV
Gol GIII 8V
Gol GIII 16V comp
Gol GIII completo
Palo Classic comp
Gol Power menos AC
Gol GIII 16V 4p cl Ae
Parati CL 1.6 comp
Palio Week. Comp
Palio ELX cl opc
Palio cl opc
Clio Privilége comp
Scenic RT 1.6 comp
Clio RN 1.0 cl opc
Scenic RXE 1.6 comp
Clio RL cl AC

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

�995
2004
2002
2001
2001
2001
2001
2002
2000
1999
200�
1999
1997
2003
2002
2001
2001
2000

Rua Pref.Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

310-2381
Omega GL compl.
Corsa Super
Corsa 4p cornpl.
Ternpra 16v ouro

Verona LX 1.8 ale

Palio EDX

Perua Swcompleta +GNV

Perua SW compl G
Vectra GLS comp
Vectra GL compl + GNV

Monza SLE

Monza

Asia Towner furgão
Uno

Bote Inflavel

Alfa Romeo 164 comp.+ Teto

Trailler Angola cl 1 eixo

Kombi stander cl li lugares'

94

98

98

93

94

98

98

97

94

97

90

89

95

86

R$ 12.800.00
R$ 13.000,00
R$ 13.800,00
R$ 9.000.00
R$ 9.000.00
R$ 12.000,00
R$ 16.500.00
R$ 14.500,00
R$ 12.800.00
R$ 21.000.00
R$ 5.600,00
R$ 5.300,00
R$ 5.500.00
R$ 3.600.00
R$ 1.000.00
R$ 15.500.00
R$ 6.500.00
R$ 8.900.00 .

95

90

95

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA,14deoutubCORREIO DO POVO

CLASSIMais

D{JGGY - compra-se, novo
ou estourado.Tr: 372-0665

BMW - vende-se, 3801,
enrnpacta, bordo, rodas 17,
Som.R$ 26.500,00.Tr: 374-
1117ou9975-0117

C:- 10 - compra-se, 79/
80.Tr: 370-7216 c/Matheus

CIVIC - vende-se, Honda,
2002, automático, prata,
50.000km c/ GNV. Vlor a

eomb. Tr: 371-4978 ou 9109-
5067

PEGEOUT - vende-se, 206,
rally, 1.6, 16v, 2001,
eompletoVlor a eombinar.Tr:
371-3737

RENO TRAFFIC - vende-se,
·ótimo estado.Tr: 371-6702 ou
9973-9253
�
li!lElI!l!JiI

,

.'11.13 - vende-se, turbinado,
'éarroeeria.R$ 28.000.00.Tr:
;370-4863

compra - vende - troca
financia - novos e usados

1314 - vende-se, Mercedes, GS -125 - vende-se, 2000,
87,reduzido,motor, caixa, vermelha.R$1.800.00.Tr: 370-
referencial novo,toeo.R$ 8219
45.000.00.Tr: 370-7144

------

GS -125 - vende-se, 2000,
0-60 - vende-se, 81, c/ prata, ótimo est.R$
muneky.R$ 18.000.00. Tr: 2.000.00.Tr:275-3317
9953-9966

NX FAlCON - vende-se, 400,
SCANIA 110 - vende-se, 75, ano 2000, cor verm.Tr: 9955-
Kit 111, referencial eomp.R$ 4945
34.000.00.Tr 370-7144

------

SAHARA-ano 91.R$3.700.00
..,_ Tr: 276-3002 c/ Jair

�."- SCOOTER - vende-se,
Sundow Akros 50, vermelha,

DIZ - vende-se, 2003, 98, baixa km.Tr: 370-8942 ou
vermelha, semi nova.Tr: 372- 9902-8505 c/Tânia
7912 ou 9135-8785

TITAN - vende-se, c/ partida
DIZ - vende-se,OKm, cor a $
escolher entrada R$ 3.300.00 ���7:R 4.300,00.Tr: 9953-

+ 18xR$106.00.Tr: 370-2385
ou 9973-8955 TITAN - vende-se, ano

DIZ - vende-se, 2001, c/
2003.R$4.1 00,00.Tr: 370-6526

partida, ótimo estado.R$ TITAN - vende-se, 2001.R$
3.400.00.Tr: 273-0357 C/ Daniel 3.700.00.Tr: 9962-3664
ou Meri ou 9137-2890

TITAN - vende-se, 95.Tr: 371-
CbX 200 - vende-se strada, 4573
verrn., 98, impecável. Aceito -----
troca. Tr. 9103-7895 ou 9103- TlTAN - vende-se, ano 96.R$
2613. 2.300,00.Tr: 9991-3300

porterreno.Vlora eomb.Tr: 374-
1483 c/ MaieonTITAN - vende-se, 125, 2003,

prata.R$ 1.500.00 + 18x
205.00.Tr: 9123-7355 Xl - 25,0 - vende-se, 83,

vermelha. Vlor a eomb.Tr: 376-
TITAN - vende-se, eG, ES, 0307

(partidaefreioadiseo),2000,
-------

ótimo estado.R$ 3.600.00.Tr: YDR-2003, part Elétr. R$1.500
47-9117-5839 Eder mais finane. Tr: 370-9209 após

18 horas
TWISTER - vende-se, preta,
2002, 250ee, ótimo est, c/

YDR..:. vende-se, 2001, 125.R$

24.000 Km rodados.R$
3.500.00.Tr:273-0651

7.500.00.Tr: 9104-6677 c/Luis YAMARA - vende-se,

TWISTER _ vende-se ou
erypton,2002, c/ partida.R$
3.300.00.Tr: 273-1034 após

troca-se, 2002, 2° dono. Troca 18hrs c/ Sandro

MONTANA
MULTI-MARCAS

I M P O R T A O O S

fV1ARCEJES C Z:D 94 cruo verde

CIVC EX 'J7 ati� branco

PElK3EOT 100 00 1.0 ar q. ltillaz azul

PElK3EOT 3)3 XS 97 CJ:J..IOO'tiltrl branco

PElK3EOT 4a5 93 � prata
PElK3EOT 4a5 BREACK 94 ati� preta
.APFtAUSE 94 �6v branco

Q-lARADE 00 4pI'cxH; preto

NACIONAIS

F-10c0

8010
l\mIIfii

FUOCA

00� azU

'J7 �t:rcmI

�� .�
'1! 16l.J traro

ESPECIAIS

ffi P/�

00 I.ri:XJd:ro�
íD I.ri:XJd:ro�

-
MONTANA
f,!.) l r , ' W A f: C .-\ s

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376-1678

.-

Serviços de:
• Suspensão
• Freias

COMPUTADORES

PERIFÉRICOS' E ACESs6R

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

MOTOS apartir de

R$·105,84

I * Três (03) contemplações
mensais.
* Antecipação de parcelas
na orden direta ou inversa,
* Lance embutido de até 300/,
* Redução das parcelas após

0,

a contemplação.
* Prazo indeterminado após
a contemplação,
* Sem taxa extras durante
todo o plano.(adesão,
transferência etc),
* Livre escolha do veículo,
Planos de até 80 meses
ra pagar.

CARROS apartír de

R$167,pl
Consórcio

UNIÃO

Confira mossos planos 37 .... -8 .... 53

Wille (ar Fones: 371 59 17 / 9149 0840

Joaquim Francisco de Paula - Lote 16

Chevett SL 78 Bege Gas R$ 1.800,00

86 Marrom met. Álc R$ 3.600,00

81 vermelha Gas . R$ 1.300,00

73 branco Die R$ 9.800,00

83 dourado Gas R$ 3.400,00

87 cinza Ale R$ 2.000,00 + pare,

branca Gas R$ 1.200,00

Marajá SL

Belina 2

. D-60 Carroçeria

Voyage

Pampa

DT trilha

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista _

Serviços de umpesa e Conservaçao

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso -

CFTV (Circuito Fechado de Televisao)
Monitoramento de Alarme

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
".t1tÚlJ, de� 4-� dfu S�.des� de 4«4� tJ«,

'fe.e4U&u(.(lt-, eHQr.e em-� C'.<Ufe. um.� des� da, ,f"iu(lJ.(a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO 7

CONDICIONADO -:
AR cônsul, semi

vende'$se450.00.Tr: 371·novo.R
�
BATERIA - compra-se,

. ai Tr' 372.0665�
.

CUlO - vende-se,
BINO

< Ox90x50 C/200m,Sacura, NFT'
a caixa c/ . r.

novo n '544�
ACHORRO - vende-se

�I'hotes de: Yorkshire, Shl

Tzu poodle, Beagle,

cocke'r, Sharpei, Boxer,

b dor Rotwalller.
La ra ,

O
Dobermann: R$ 400,0 e

Pit Buli: R$ 400,00,

Maltês: R$ 750,00.
Todos

cf vacina, contrato
de

arantia e ou pedlg�ee,
Ia consulta vetennana

�
CACHORRO - vende-se,

filhote de Rotwailler, c/ 3
meses.R$ rso.oo.rr:

9137 -1939 OU 371·4000.

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

* Declaração de impost()
da

CARRINHO - vende-se

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

por mês aluguel.Tr: 9117-
2447

Fone: (4 50197
E-mal!: aldano@netuno.com.br

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

FESTAS EM GERAL.

CALCULADO�A- vende- Tratar: 273-1826
se, HP- 12c, nova por R$
300.0o.Tr: 370-6624 FREZA - vende-se,

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

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

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

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

EQUIPAMENTO - vende
se, para padaria. Tr:
9903-4567

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

R: Major Julio Ferreiro, 170 - Vila Lalou
FAÇO FILMAGEM DE

e

Centro de Formação
de Condutores

s

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

Sua habilitação
.�om maior rapidez

Fone (47) 374·0548 • autounica@pop.com.br
Rua: Mal. Castelo Branco, 1839· . Schroe<Íet--SC

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE

VíDEO GAMES ,CDS
E ACESSÓRIOS EM GERAL.

* PLAYSTATION 2
*XBOX
* PLAYSTATION ONE
• OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOV AOVANCE
• NINTENOO GAME CUBE hórano de atendimento: segunda á segunda das 10:00 as 22:00 ;

Rua: Bertha Weegue ,1087· Barra· Jaraguá do Sul· E·mail planetagame@ibesl.com.br �
...

i �

Mármores e revestimentos lida. - ME

,.
i v
i ...
i\

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

Revestimentos: Grafiato, Textura, Massa Corrida e Pintura

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

Maquina digital -

vende-se nova da Sony
modelo DSC-P73, com

zoam óptico, 4.1 mega

plxels com

recarregador de
bateria. Preço R$
1.350,00.
Tr: 3706204- apos as

14:30 horas c/ Djair

Maquina digital -

vende-se nova

da Olympus modelo D-

540, com zoam

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

,

i PItlTUR).S E�-��R�L:-PR�'AL - CO;;;IAL - RESI�;;;��
i M).SSA CORRIDA, -Ef'OX, TEXTURA, GRAflADO

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

MESA - vende-se,
jardim, artesanal. Tr:
372-1448Faça um orçamento VLB - Responsável pela pintura

do Jornal Correio do Povosem compromisso OURO - compra-se,

��POrnin$?s�a1\l?'0,s/no� 11��9��i���i���T�I.: 9J94-64§§! qualquer peça,

.. ,

io

o)

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 p/ oficina ou

borracharia. Tr: 473-
9818

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

Escapamento - Geometrj.�,���I��E��rl2ento
Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

UNIFORMES - vende

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

VENDE-SE - cama de

cUo AUTHENTIQUE
Fabricados no Brasil

(4)

Em�com��

'u
..

Motor 1.0 8V 2 portas 04105, Ar quente, Barras de proteção lateral, Far6is com duplo
refletor óptico, Vidros Verdes,Apio de cabeça no banco frassiro.

ou Ent. +36x

..scêniCAJi�'2005 2anos de
garantia

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

A vista

,..,
",

;::.
...:.;

!!fLerte .

BL3����O!U 3�1��:O��?J��}o�E JARA�7��_6�_O�_SUL FI.�." �
8eguintese Juros �O!o e IPVAgrátis válidos para toda Linha ClioAuthentique 04/05. (2) Preço a vista do ClioAuthentique 1.0 8V 2 portas 04/05, cor sólida, sem opcionais com frete incluso para todo ° Brasil. Válido somente para veículos adquiridos Via Internet. Financiamento nas "

daCia.de��dl.çoes: Financiamento CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 60% do valordo 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 Renaullatravés ::
SCénicem or�dlto, 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) Unhas Clio e

"

da Fábrica �ubro com Taxa Zero. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados e/ou mencionados são opcionais elou acessórios e/ou referem-se a versões especificas. Modelos, código valores estão sujeitosa alterações conforme polltica de comercialização '.. Renault reserva -se ao direito de alterar as especificações de seus Veículos sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags salvam vidas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Centrais telefônicas Intelbras

.. GINECOLOGIA -

"I'.. �s (jtJeslri
.

MédlcD - CRM/SC 1242 - TRGO 030179

•

ltabllttaçáo SOBRACn.l.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guililmnc Wcege, 50 - SL 406

Fone: 370-1705
5Il!ll{lia@Whillt).com.br-laraguá do Sul

215·3387
R: Rer�oldo Rau, 289 - SI. 01

lO • Jaraguâ do Sul· se

ManipulaçJo de fórmulas médicas
Fisioterápicos e

Cosméricos manipulados

Fone: 371-8298
Rua 0.10 Pico/li 1 10 - Centro

.Ó:

AÇAO
all a do com

e de Vida
Tr

Qualida
Saiba emagrecer seM
parar de comer.

Cpnhe�a o programa'

. DISCIPLINA
ALIMENTAR
InforMa9ões: 9973-3814

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

constantes.5egundo Teixeira (2001),80 a 90% das

doenças ocupacionais desde 1993 estão relacionadas
ao DORT.
A Ergonomia que tem como objetivo analisar a relação
do homem com o seu trabalho de maneira a gerar uma
melhor produtividade, uma melhor qualidade de vida

para os trabalhadores, é uma das ferramentas para a

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

procedimentos corretos é que proporcionam a real

qualidade de vida dos trabalhadores e uma boa

produtividade dos mesmos.

Fone/fax: (47) 370 8890
. daniellacury@globo.com

�ua: Ollvio Domingos Brugnago, 275· �Ia '

Répresentante da marca:

B NBERGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
AV.PreteitoWaldemarGrubba,2S.26.VilalalilU ERGO UMIA

J.,àguá��A�;t?ã3S;256.501 Pwdatr..", E"J<lI'u'mÁ.c(,,,'

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pj 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 pj telefones

'INâo tome as
decisões pelOS
outros. Não deixe
os outros tomarem
as decisões que

São suas.

Fone: 371·7007 I
�

REDES DE INFORMATICA

(Instalação e Assistêncle Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"

Patch CabJe CAT 5e

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

Amelhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática., segurança

e(etrônica e automação de condomínios. SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e ASSistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PJB e Colar)
Micro Câmeras (P18 e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência

• Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)
Kit Portão Eletrônico + Interfone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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se por casa em Jaraguá.Tr: 275- carros.R$ 40.000.00.Tr: 370-

1280 cl Ana ou 41-249-4670 cl _0433
_

Luciano

JARAGUÁ ESQUERDO -

Condomínio Flamboyant, VENDE-SE-c/400m',2salas,
sobrado cl 225m' em terreno. 4 qtos, 4 bwc, 2 coz, garagem,

cl 600m', em construçáo.R$ área de serviço, energia
120,000.00.Tr:371-2357 - trifásica, terreno c/t 05.000m',
CRECI4936 6lagoas, cachoeira. Tr: 370-

7481 à noite.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se.R$115.000.00.Tr: 9145-6320

NOVA BRASllIA - vende-se, cl
2 pisos, 600m', cl 4salas já
alugadas e uma 100m' vazia.Tr:

371-0769

ERVINO - vende-se, praia, cl

2qutos,sala, coz, varanda,

80m', toda murada.R$

25.000.00. Troca por imóvel em

Jguá.Tr: 370-0433

ESTRADA NOVA - vende-se, ao

lado posto de saúde, casa mista,

c/3 quartos.R$ 55.000,00 -

negociável.Tr: 371-2357 -

CRECI4936

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

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

PROCURA-SE - pi alugar
particular centro.Tr: 9909-,7545
PIÇARRAS- vende-se, 3qutos e

demais depenríências.Aceita
carro:R$ 30.000.00.Tr: 370-0433

PiÇARRAS - vende-se, 120m',
3qutos, 2 bwc, garagem pi 5

RmBA - vende-se ou troca-

POMERODE - vende-se,2 alv,
centro.R$ 95.000.00.Tr: 9103-
6194 ou 9124-3310

RIO MOLHA - vende-se,
madeira, c/2 qutos, terreno cl
350.00m'.R$ 8.000.00.Tr: 371-
2357 CREC14936.

SCHROEOER 1- vende-se, alv,
100m', de frente pi asfalto,
próx. a escola.Aceita carro.Tr:
374-5444

VENDE-SE - alv, 2qutos, suíte,
sala, copa, coz, bwc, área,
lavanderia.R$ 55.000.00. Tr:
Rua: Artur Breithaupt,503, 101.
Firenze

VENDE-SE - próx. ao centro de
Guaramirim, alv, c/4 qtos, 2
bwc, garagem pi 3 carros.R$
60.000,00. Tr: 371-6069
MATRICULA 24320

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

VENDE-SE - próx. ao centro,
275m', cl suíte, garagem pi 3
carros, biblioteca cl escritório,
anexo sala comerciaI80m'.R$
115.000,00 negoc.T[9137-5573

HIMIWili.M
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.

Jaraquá, 2 qtos, 1 suite mais 1

depend.R$ 88.000.00.Tr: 9119-

7683

CENTRO - vende-se ou troca

se, grande. Troca por imóvel em

Jçuá Joinville ou Itajai.Tr: 011-
6976-9448

CENTRO - vende-se, ED.

Isabella, cl 2 suites, 1 quto,
sacada, garagem privativa,
piscina, academia,

playgrond.Aceito proposta por
casa ou apto em Sal.

Camboriú.Tr: 9961-7080 ou 275-

3281

ITAPEMA - vende-se, frente pi
o mar, mobiliado.Tr: 9103-1626

cl Sueli

JOINVILLE - vende-se, junto ao

Schopping.R$ 38.000.00.0u

troca por casa Jguá ou

auararmom. ou carro.Tr: 373-

3786

PROCURA-SE- kitinetes, 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. ,

SUPERMASSA
GRAFITADA

VANTAGENS:

.., Economia
v Resistência
oi Rendimento
.., Impermeabilidade-l

Computadores
Completos

lO Um

'--

rmáti
c I i C k

\ ,

CHAcARA RESIDENCIAL ECOLÓGICO BARULHODAGUA.
LINDA AREA DE 40.850m2 DE BEM ESTAR JUNTO A NATUREZA.vende-se Vendo, troco por outra ou casa, apto, carro ate 50% do valor como parte do
pagamento,em Jaraguá e micro região ou litoral, de Joinville até Florianópolis e região
de Santo Amaro da Imperatriz.
Local de excelente valorização, duas escrituras em uma só área, uma de 20.850m2
com todas benfeitorias conforme imagens abaixo R$ 135,000,00 ou sem benfeitorias
R$ 115_000,00 , outra de 20_000m' sem benfeitorias com área pronta para construir
R$ 45.000,00 escrituras com medidas confrontaçOes e acesso averbados, registro
imóveis, negativas e impostos em dia. Aceito proposta à vista em carta fechada
firmando proposta com assinatura autentica em cartório para vender pela melhor
oferta. Mais detalhes acesse site www.sitiobarulhodagua.cjb.net

casa alv. 202m', cf 1
suite, 5 quartos, 2 bwc,
sala de estar, copa
cozinha, �hurasqueira,
área PI festa, garagem,
abrigo, varanda, terreno cl
2.560 m' na rua Berta

Wefl1le, 1454, ao lado da
flora da Malwe, valor
R$ 260.000,00. Tratar:
Hors1376-1400

SANTO ANTONIO - vende-se,
2 aptos, cl sala com.

300m'.R$ 78.000,00.Tr: 9137·
5573MATRICULA 24320

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

MATRICULA 24320

VENDE-SE - 104m', novo,

3qutos, 1 suite. sacada cl
churrasco. Entrada+ financ. Tr:

9977-5408.

SUPERMERCADO
Rio Molhq - )qraguá cio Sul - SC

Telefone: 47370-8563 / 489958-9672
e-mail. barulhoLjqgua@íbest.com,br

OPORTUNIDADE
EM PIÇARRAS

TERRENO Cf 402M2 PRÓX.

COM CARNES TEMPERADAS

NOS FINAIS DE SEMANA.

R: JosÉ TEODORO RIBEIRO, NO 540 - ILHA DA FIGUEIRA

AVISTA

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

AOHOTEL CANDEIAS POR APENAS

R$ 6.000,00

IGORIVOCÊ TEM DINHEIRO
FÁCil E SEM BUROCRACII

� Até 36 meses para pagar:

.

� Sem limite de idade;
� Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS:
� Empréstimo sem consulta ao SPCtSERASA (E fazemos empréstimos
para servidores publicos, estaduais ou federais, ativos ou inativos).

Fone: 310-6261
Rua Antônio Carlos Ferreira 850

Bairro Nova BraSília - Jaraguá do Sul - SC

Anliga Arte laje

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.

em v i d a e profissional"pessoalsua

Periféricos Móveis
CDRom

gravador e
leitor de OVO

Oferta-

SuprimentosAssistência Técnica
Especializada

HORA TÉCN
INTERNA ICA - (Jaraguá do Sul)
EXTER

. R$ 20,00
R$15�6S - R$ 20,00 +

, deSlocamento
Outras' O .

R$ O cidades +
,500 km rodado

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

Usados
AMD K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280,00

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6 / 9 /

I
12 / I 5 / 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 IS"
drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, 180w, placa de som

e rede integrada

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA

CONCORRÊNCIA

Acessórios Informatização
de comércio e

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

L__

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 560,00

�. Getur
-

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Venda e Assitêm:ia Técnica em Computadores,
Redes e Periféricos em Geral

Computadores
completos

Promoção

Periféricos
Gravador de CD
e leitor de DVD

fVlicros a partir de 1.7QOA)Q
Configu:raçãQ AM D Sempron

·2200
gb/Cçl-Rom/P laca

ÓO�M2 SN/R/F
MoliTtpl' 1$.'tDri\/0

lA4/Gaoinete tteclado I
MOl1se/CX. $9ml Fax Modem/

E'staoiHzador

Maquinas
Di�itais

Estamos também com curso de
informática básica e avancada.

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

Um micro por aluno

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

Precisa-se - corretor de

pi imóveis. Necessário

empresa, em veiculo próprio.
Mas s a r a n d u b a. T R: Desejável conhecimento
379-1342 cl Gilberto em informática. Tratar

99-62-8154.

ADMITE-SE
funcionários

PRECISA-SE - de
corretor de imóveis,
necessário veiculo

próprio, desejável
conhecimento em

informática. Tr: 9962-
8154

PRECISA-SE - de moto

boy.Tr: 9108-1987 cl
Rodrigo

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

horário, boa aparência
e 2° grau completo.Tr:
276-3837

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

PRECISA-SE - de

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

OFEREÇO _ ME _ pi
referência.Tr: 370-0656

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como trabalhar como _c/_F_ab_ia_na _

bibliotecária, cl especo em doméstica.Tr: 370-0097 OFEREÇO - ME - pi
tecnologia da informação, cuidar de crianças em

pi trabalhar em escola, OFEREÇO - ME - pi minha residência.Tr: 373-
arquivo, museu ou trabalhar como

0489
faculdade.Tr: 372-0253 ou segurança, cl ------

9996-6434 experiência.Tr: 376-0085 PROCURA-SE - estágio

OFEREÇO,ME _ pi <,área de arq� e urbanismo,
OFEREÇO-ME - PI cuidar

trabalhar como
cursando 9 fase.Tr.371-

de pessoas idosas ou 1847 8802 8963
doentes.Tr: 9153-8224 cl pedreiro.Tr: 275-1962 ou

ou -

Ana. 9127-6491 OFEREÇO-ME - pi

OFEREÇO-ME _ pi
trabalhar como

OFEREÇO - ME - pi t d t t T
trabalhar como operador

en rega ar, em mo O. r:
trabalhar como jardineiro, 9953-2627
zelador ou caseiro.TR: de caixa, recepção, cl
9111-6855.

PRECISA-SE - rapazes
pi auxiliar de produção,
sem experiência para o

ramo metalú.rgico.Tr:
376-2224

PRECISAMOS DE VOCÊ, DESIGN�R GRÁFICO
ÓTIMA OPORTUNIDADE

Empresa na área de.mídia impressa busca proffssional com amplo
conhecimento em programas de criação (Photoshop e Corei Draw,

especialmente) e facilidade para desenvolvimento de peças
publicitárias. Um ótimo salário e ambiente de trabalho para

pessoas com iniciativa e criatividade.

Envie currículo com breve portifolio para:
• cromoarte@terra.com.br CROMOART
• ou ligue (47) 370 7919 ",."", f070",Q

PRECISA-SE
representante pi venda
externa ramo de
ferramentas manuais e

elétricas pi material

construção.Tr: 371-6626

PRECISA-SE - de
senhora pi trabalhar de
babá. Tr: 370-5491

Pós-Graduação
v' GESTÃO ESCOLAR
v' 'PSICOPED GIA

IIlraçio 10 IDISeS
01 encontro semaned

Informações:
88.

local dos cursos e matriculas:

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

•••••

Jangada

senac

••
Faça a diferença no mercado de traDaln�!

ÁREA DE GESTÃO, COMÉRCIO E INFORMÁTICA

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

Profis • Programa de Desenvolvimento
de Educadores

29/10/043 19:00 às 22:00

Cobrando CI�ntes Inadimplentes
12 22 e 23/10/04 ����:� ���.�� 6� e Sãba�

13:30 às 18:30
21 06,13,20 e 27/11/04

12 04,06,08 e 09f10f04

280 23/10/04 a 29/10/05

15 09,16 e 23/10
140 18110/04 a 28/03/05

3

Etiqueta Profissional e Sodal 8:00 às 12:30

19:30 às'22:3Q e
8:30 às 11:30
13:30 às 17:30
8:00 às 13:00
19:00 às 22:00

19:00 às 22:0Cl

8:00 às 12:00

18:30 às 22:30

Sábados
2a 4a 6'
E Sábado
Sábados
Sábados

2a,4ae6':'

Neuroling�lstIca em Vendas,

Formação CISCO CCNA

Oratória

Qualificação Básh:.:a em Cohtabilidade

08/10/04

06, 11, 20 e 27111/04
6a feiraPalestra Gratuita: Redes Convergentes

Custos e Form' do preço de
Venda com 6 Técnico e Gerencial

CURSOS TÉCNICOS

16

90 04/11/04 a 14/12/04

Escola 'ABerta de Informática

Sábados

2" a 5' feirnDesigner Gráfico

T�pnico em Enfermagem 1.800 18/10/04 20Q7 8:0Ó às 11:00

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

Técnico em Alimentos 20061500 19:00 às

- 9111-0491-

NATALIA

CRISTIBN
'JaS"1k1t '\1 �.m, imr � , {-

20 anos, olhos claros, total

seguranra e s(�ílo absoluto.
TR: 9134·7749

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI8054

VENDE-SE - próximo ao
.

� pama, ótimo 400m2, cf

DA SERRA - rua calçada e

ALTO
e c/ área e s c r i t u r a . R $

vend�õSoom2. Vlor a 35.000,00.Tr: 9137-5573.
92,0 T·' 376-1396 ou MATRICULA 24320
comb. r.

9962-1809 c/ Marlene VENDE-SE - 16x28, nas

� margens da SC 416,1
BARRA

os 1;/ casa de Km após choco -

se, 2 terre; lagoa. R$ Leite.R$ 13.000.00.Tr:

frenteo oPo n: 371-2001 376-3386
35.00, .

.,

------

� VILA LENZI - vende-se,

A VELHA - vende- c/ 525.00m2.R$

BAR:200m2 da praia, c/ 65.000.00.Tr: 371-23-57
se,

. Aceita carro no CRECI 8054
eSCritura. .

------

negócio.vlor a Oe3o��6T�. VILA LENZI - vende-se,

� cf 1.94000m2.R$

NTRO - vende-se 140.000.00 (negociável)
CE

nd centro c/ .Tr: 371-2357 CRECI8054
comi, co· ,

3.900m2, totalmente

aproveitáveis. Tr: 275-

3070 Creei 8950.
�

FIGUEIRA - vende-se, c/

3334.00m2, de fronte

I�dumak, servidão c/

4mt.R$ 130.000.00.Tr:
371-2357 CRECI8054

COMPRA-SE - chácara de
pequeno porte, distante no

máximo 10Km do centro, cf
casa e água corrente.Tr: 371-
8153 ou 9122-6233

CENTRO - vende-se ou

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

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

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

9101-3494

MERCADO - vende-se, VENDE-SE - área

cf ótimo estoque, em comercial,e/ 270m2,
pleno func., boa loc.Tr: construído terreno c/
370-9311 476m2, na Rua: João

Planicheck,176, próx.
Weg I.R$ 160.000.00

negoc. Tr: 370-8097
CRECI9839

PRÉDIO - vende-se, 2

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

SCHROEOER - vende-se, cf
200.000m', 5lagoas, campo de
futebol, quiosque, em ótimo
est.R$180.000,00 negoc.Tr371-
9053

FLORICULTURA - VENDE-SE - sorveteria
vende-se participação e lanchonete na Praia do
societária 20%, próx. ao Ervino. Ótima loc.Tr.:
eentro.Tr: 9147-6169 c/ 9101-0467 cf Cristiane
Marcia

SOl' _ 16000000
GALPÃO - aluga-se, c/

I 10 com .
, m2 15 O 2 R F I'

.

distante aproximadamente -, m
:
na ua: e ICIa

9km dó centro. R$47.000,00. Bortollnl, 210. R$
Tr:9997.2020 creci7402 550.00. Tr: 370-8097

LANCHONETE - aluga
se, pesque e p-ague,
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 cf Elizete.

370
0816

VENDE-SE - lanchonete
e restaurante, bem

equipado, instalações
novas, próx. Marisol.R$
33.000 00 Tr: 275-4079
c/ Arnoldo

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�..C/Bruno
<:»

�

Saia õo aluguel aôquira
sua CASA própria...

35.000,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
200.000,00

R$ 368,58 tnensais

R$ 526,54 rnerrsais

R$ 789,54 mensais

R$ 1.053,08 rnerrsais

R$ 1.263,70 rnerrsais

R$ 1.579,62 rnerrsais

I�$ 2.106! 16 rnerrsais

� .. , Nosso Grupo
- Para grupo de pessoas que buscam
maior economia e serviços per
sonalizados
- Plano para no mínimo 2 pessoas e no

máximo 5 pessoas.

lus
'::':\::Service

ACESSE E CONFIRA

www.plusservice.com.br
INTERNET

� EnCOnt.
'

.re
nos

cá.na.
is de nes

...

s

.....o...
site os

m.
elhores negócios de Jaraguá do Sul e Região

AlJtomdveis$(Co�pra, VendI. Ace�sórios e Consórcios)
* ® fi 1 @ &

Casa e Decoraiao i� ® $;\ ®
.

I > Comércio ( Todos o��ram� ) 1\} 1\} 1\}

I > Construção e Reforlla (�.!ntut, ��eriatde Instrução e Reforma)
I > Esporte, Turismo e ões).

III > Moda e Beleza (Salões d o Corporal)
> Restaurantes
> Serviços Gerais ( Eletridsta,
Despachantes, Corretores de Seguros,

e muitos outros

s, Gráficas, Financeiras,

Entre em contato conosco e anuncie ®

sua empresa em nosso site

275-1070

plus@plusservice.com.br
Rua João Planincheck, 293 - Sala 15

Nova Brasília· ara u
á do Sul - se

CR01V\O
----------------------

CRIAÇAc> & FC>TC>t.:...!TC>

antagens
- Cusro reduzido para, conversação
entre o grupo
- *Mais de 250minutos todomês
- Pague apenas RS 112,50 mensais

para 2 números, mais RS10,OO para
cada acesso.

Participe do
nosso grupo

I

e pague so

R$1,OO na compra
deste aparelho

*Os 250 minutos são válidos para liqar um telefone da sua área de registro�_..,
",*".,,_,",0'�_'

CONs6RCIO C.�'bf�S3Repres.: Silver Serviços Ltda 6233Rua João Januário Ayroso,80 sala 03

ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores

Promoção válida por tempo indeterminado

:FAI'fcoiVrüAíf DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDAS

A� mal. Floriano Peixoto, '03 .. Cen'ro lO em frente ao Bradesco 213-0888
...............................................................................................................................................................

,
.

\634..a4001633·6�60· São Bento do .Sul .. 644·5465 Rio Ne Pinho .. 642..3004.1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
______________________Q_U_INT_A_-FE_IR�Afl_4�de�ou�tub rOde20�

Associação dos Comercia_ntes
de Materiais de Construçao de

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

'!?

I4JAr"4JAIII' CIMlr"fAI
371-4139

�

"JAIf.aIJAIJ$ .•• cO.$lfafIJfAO
II ADllzade, honesUdade e facilidade"

lP

Localizada no bairro Czerniewicz, Amizade Material de Construção iniciou suas

atividades emmarço de 1998, atua no ramo com simplicidade e honestidade, tendo uma equipe de
vendas e entregas totalmente capacitada, sendomantido o compromisso com os nossos clientes.
Nosso serviço de entrega, cumpre com o horário determinado ao cliente, garantido assim que o

profissional de sua obra cumpra com seu dever, isso sem acarretar nenhum custo amais 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 outrosprodutos podemos destacar:

"Forro PVC"
Vocês já conhecem este produto?

o FORRO PVC é o mais prático e eficiente para colocar em sua obra, pois não há

necessidade de lixar, e nem pintar, bastando apenas passarum pano e pronto, está novo em folha.
Para melhor atender nossos clientes, trabalhamos com Forro PVC "sob medida"tendo no

comprimento que o cliente solicitar, para que não haja perdas nem emendas, ,na sua

colocação.Entrega em 48 horas, nas cores branco, cinza e bege.

Estamos localizados na Rua:Robeno liemannA91 [ao lado do Posto Jaraguál, e paramaiores informações,
ou sendo de seu interesse fazer um orçamento sem compromisso. atendemos pelos telefones 1041l311-4139 ou 10411312-2614

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUçAo Micar

MAT. DE CONSTRUÇÃO
BARRA

"'310-4508
r310�4991

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

275-3462

nalli
lomércio de Materiais

Construção Ltda.

Bua José TlleadDro BilIlliro, 2193 «SI 02
1--276-2000

Rua Angelo SChiochet, 77 - Centro

370-7294
RIIlI feliel8110 IlMe""I, 1110·11. do Rio Cerro Rua Joíto Franzner, 153 - São Luiz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




