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PROJETO

Núcleo de Conservas pretende
criar horto revela Dario Zilmer

• PÁGINA 5

APRESENTAÇÃO

ALEXANDRE BaGO

Vereadores eleitos participaram da reunião da Acijs e .se apresentarem aos empresários, que contou com a presença do prefeito eleito

Bertoldi e Rose reforçam.
projetos do Plano 22 na Acijs

o prefeito e vice eleitos, Moacir Bertoldi (PL) e Rosemeire
Vasel (PTB), estiveram ontem à noite na reunião da Acijs
para apresentar novamente os projetos do próximo governo,
Eles reforçaram para os empresários associados os projetos
propostos no plano de gov�rno. Em setembro, a Acijs entregou

documento, a cada candidato a prefeito, com sugestões dos

empreendedores sobre melhorias para a cidade, em todos os

setores. No encontro de ontem, as mesmas questões foram

repassadas aos vereadores eleitos, que participaram da reunião

para se apresentarem para a entidade. _ PAGINA 3

ii rovisórla 'assinada semana p�ssada pelo
governo federal dispensando a fixação de preços diretamente
nps produtos' e mercadorias agradou gerentes de
supermêrcado,mas gerou insatisfação entre os consumidores.
Omecânico Anderson Erdmann e a auxiliar de produção
Michele de Carvalho se dizem contrariados com o fato de não
encontrarem os preços fixados no produto, alegando que a

rnec!i�a acarreta'confusão e demora. _ PAGINA 4

ick
Informática

N° 4.995 1 RS 1,25

INFORMAÇÃO

Oficinas e palestras programadas
para a 3a SemanadaComunicação
A Terceira Semana da Comunicação e Linguagem iniciou

ontem com palestra do jornalista Mario Motta e prossegue até

amanhã com oficinas e debates na Unerj.
_ PAGINA 6

SEMIFINAL

Juventus perde por lxO na

primeira partida da semifinal
- PAGINA 7

, "

FESTA

Mais de 81 mil prestigiaram
a 16a edição daSchützenfest

Último sábado
foi o dia que

registrou maior

público, mais de
14 mil pessoas

Pontos f

23.411

9.956

Vestindo o corpQ e

a ftlm� das pessofts Energia é o que não falta ao Brasão
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Feri as
Algumas feridas sociais e

culturais são tão profundas
que as cicatrizações são

praticamente impossívei.s. A
História recente do Brasil
ainda guarda segredos que
dificultam a compreensão
do país e continuam corno

fantasmas a assombrar ge

rações. Uma nova página do
obscuro capítulo sobre a

ditadura militar está preste
a ser revelada, possibilitando
um foco de luz nos episódios
ainda encobertos pelo véu
da incerteza. Duas fotos
inéditas divulgadas domingo
pelo jornal Correio Brazi
liense trazem à tona novas

evidências sobre a morte do
jornalista Vladimir Herzog
no DOI-Codi, em São
Paulo, em 1975.

Elas mostram Herzog nu,

sentado � com o rosto

escondido, o que reforça a

tese de que o jornalista foi
torturado e humilhado antes

de ser morto, ao contrário da

FRASES I-

versão oficial de que ele
teria suicidado. "É ele
mesmo", confirmou Clarice

Herzog, viúva do jornalista.
"É horrível vê-lo assim,
sofrendo tanto constran

girnento", completou.
Diretor de jornalismo da TV
Cultura e filiado ao Partido
Comunista Brasileiro,
Herzog foi à sede do DOI-

Deputados. Firmino era

"araponga" do Exército e, se

sentindo desprestigiado,
decidiu entregar as fotos que
se encontravam nos arquivos
do Comando Militar do
Planalto. Na _mesma repor

tagem, o Correio Braziliense
informa que o Exército
elaborou um relatório em

que admite que, até o dia 30

...A intenção não é manter os olhos no

espelho retrovisor, mas expiar a culpa de
uma página infeliz de nossa História

Codi no dia 24 de outubro
de 1975 para prestar
esclarecimentos sobre suas

atividades políticas. No dia

seguinte, o Exército divulgou
a informação de que ceIe
havia se matado.

As fotografias foram
entregues pelo ex-cabo do
Exército José Alves Firmino
à Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos

de setembro de 1975, outros
47 militantes presos pelo
Doi-Cedi haviam morrido.

Esta é a segunda vez que
a Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos

Deputado traz à luz a

verdadeira versão dos fotos
ocorridos durante a ditadura
militar. No final de maio de
200{, o coronel-aviador
Pedro Corrêa Cabral depôs
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na comissão e revelou os

pormenores da "Operação
Limpeza", promovida pelas
Forças Armadas no combate
à guerrilha no Araguaia,
entre 1972 e 1975. O relato
estarreceu os parlamentares,
contribuindo para a con

clusão dos processos de

indenização das vítimas.

f\o trazer esses fatos à

baila, a intenção não é

manter os olhos no espelho
retrovisor, impedindo en

xergar o horizonte posto á

frente, mas expiar a culpa de
uma página infeliz de nossa

História, na tentativa de se

evitar a repetição do erro.

Também para esclarecer o

episódio e dar satisfação à

família de Herzog e de
tantas outras vítimas da
truculência da ditadura
militar. Talvez a remoção das
catacumbas contribua para
a cicatrização das feridas e

para reforçar a compromisso
a favor da democracia.

"Náo vamos guardar nada (se referindo a rancores de campanha), só a competência importa,
e não a sigla partidária. Quem quiser se unir a nós, será bem-vindo e respeitado':
• RosemeireVasel, vice-prefeita eleita,comentando como a coligação"Viva Jaraguá"pretende compor a futura equipe de governo

Mundo I Pessoas & Fatos I
... GRÃ - BRETANHA

EUA pedem respcslção
de tropas britânicas
A Grã-Bretanha está considerando o pedido dos
EstadosUnidos para reposicionaralgumas das tropas
no Iraque a fim de liberar soldados americanos
para um assalto contra o bastião rebelde sunita de
Faluja. Equipes de reconhecimento avaliarão o

pedido em campo e uma recomendação deve ser

feita em meados desta semana.

Num comunicado à Cãmara dos Comuns, o
secretário de Defesa, Geoff Hoon, disse que
comandantesmilitares dos Estados Unidos pediram
à Grã-Bretanha para reposicionar soldados
atualmente no Sul para um setor controlado pelos
americanos mais ao Norte. (AE)

",TIBETE

Dalai lama diz que país
ficamelhor com a China
OTibete poderia ficarmelhor nas mãos da China
desde que Pequim garanta que protegerá a

cultura tibetana, declarou o Dalai Lama. Alguns
tibetanos me acusam de ter vendido o direito
deles à independência, mas minha ação defende
o interesse de todos'; declarou o líder espiritual
do Tibete durante a entrevista. "O Tibete não
está bem. É urna terra grande, rica em recursos

naturais, mas' não dispõe de tecnologia e

conhecimento para expiará-Ias'; comentou,
"Portanto, se ficássemos dentro (.I China,
podereríamos ter mais benefícios, mas desde

que Pequim respeite nossa cultura, nosso
ambiente e nos dê algum tipo de garantia': (AE)

... IRÃ

País não negocia direito
deenriquecerurânio
o Irã não permitirá que diplomatas discutam seu

programa nuclear com nações européias se o

objetivo for retirar o direito de enriquecer urânio,
disse Hasan Rowhani, principal negociador
iraniano sobre o tema. Rowhani afirmou que o

Irã está preparado para negociar com a Agência
Internacional de Energia Atômica a suspensão
de algumas das atividades nucleares. Países

europeus pretendem oferecer ao Irã pacote de
incentivos econômicos com a esperança de
convencer o país a abandonar definitivamente o

enriquecimento de urânio, uma tecnologia que
pode ser empregada na produção de
combustfvel e de armas nucleares. (AE)

... ÁFRICA DO SUL

Governo condena

acusaçõesde premier
o governo sul-africano negou alegações de que
o presidente Thabo Mbeki teria permitido que o

ex-presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide
comandasse do exílio atos de violência no país
caribenho. A acusação foi feita no domingo pelo
primeiro-ministro interino do Haiti, Gerard
Latortue. Classificando as acusações de

inconsistentes, o vice-primeira-ministro Aziz
Pahad disse que o governo da África do Sul"rejeita
veementemente o ataque contra a integridade
do presidente Mbeki, e nega a insinuação de o

país esteja sendo usado como base para Aristide
desestabilizar o Haiti por meio da violência': (AE)

... RÚSSIA

Para Putin,ataques no
,

Iraque prejudicam Bush
o presidente russo, Vladimir Putin, disse ontem
que terroristas estão promovendo ataques no

Iraque para prejudicar as chances de reeleição
do seu colega estadunidenses, George W. Bush.
Mas Putin jurou que é neutro em relação às elei

ções dos Estados Unidos."Considero que as ativi
dades de terroristas no Iraque não visam tanto as

forças de coalizão, mas mais pessoalmente o

presidente Bush'; afirmou Putin. "O terrorismo
internacional tem como objetivo evitar a

reeleição do presidente Bush� reforçou. "Se eles

alcançarem este objetivo, então isso dará ao

terrorismo internacional um novo impulso e força
extra; completou. (AE)

... PALESTINA

DiretordaONU acusa

Israel gravesviolações
o diretor da agência deajuda humanitária da ONU
aos palestinos acusou Israel de tercometido"graves
violações" das leis internacionais durante recente

ofensiva que resultou na morte de mais de cem

palestinos na Faixa de Gaza. Peter Hansen

inspecionou ontem os danos causados por Israel
no campo de refugiados de Jebaliya, atravessando
montanhas de escombros de prédios destruídos
e visitando um devastado complexo escolar

dirigido pela ONU. A agência confirmou a morte

de 107 palestinos, 30 com menos de 18 anos.

Pelo menos 90 casas foram totalmente demolidas,
deixando entre 600 e 700 desabrigados. (AE)
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SUA OPINIÃO

Vitória do PT foi .apenas
blefe do Palácio do Planalto

Diretório Nacional do PFL*

Concluído o primeiro turno, muitos analistas se

apressaram a anunciar a vitória do PT. Nos dias
seguintes, começaram a repensar o que haviam dito ou

escrito. Sem muito esforço, se descobriram engasgados
com o blefe do Palácio do Planalto, que vendera algo
inexistente. "Bastaria aos céleres analistas verificaram
o número de prefeituras conquistadas pela oposição para

chegar a conclusão simples de que o partido de Lula
levara uma sova descomunal", afirmou o líder do PFL,
José Carlos Aleluia.

Quando o Tribunal Eleitoral fechou o mapa das

votações em primeiro turno constatou-se o que as ruas

já sabiam. Uma derrota fragorosa do PT. Pouco mais de
20% dos candidatos a prefeito do PT haviam sido
eleitos. A legenda do presidente da República elegeu
menos da metade 'dos prefeitos do PFL. A mesma

comparação' pode ser feita em relação ao PSDB. Em suma,

o PT elegeu menos de um terço dos prefeitos eleitos
pelo PFL e pelo PSDB.

Os números que o PT e os seus prepostos
comemoraram como sendo uma vitória expressiva
também foram desmascarados. Enquanto a oposição teve

33 milhões de 'Votos no primeiro turno, o PT e os seus

parceiros não chegaram a 32 milhões, apesar da máquina
e da escandalosa dinheirama despejada pelo Brasil afora .

Os petistas tentaram vender a ilusão de que algumas
de suas prefeituras eram referências para uma

administração municipal. E citavam como exemplo, nas
capitais, Porto Alegre e São Paulo. Em cidades de porte
médio, exaltavam a gestão petistas em Camaragibe,
Pernambuco. O eleitor concordou que era de fato uma

referência. Mas negativa. Em Camaragibe, o PT perdeu
feio, com uma pífia terceira colocação.

Em Porto Alegre, as pesquisas indicam que o PT

pagará caro neste segundo turno pela má administração.
O gaúcho da capital até q u e insistiu com os

companheiros de Lufa, mas chegou à conclusão que

estava perdendo tempo e espaço, num mundo que cada
vez mais rejeita o reacionarismo e a exploração dos mais

humildes. Raul Pont, que o PT pretendia manter à frente
da prefeitura de Posto Alegre, está perdendo de vista o

seu adversário, José Fogaça (PPS), que tem o apoio do

PFL.
São Paulo é um caso clássico. O PT com a sua

prepotência e nuances fascistas decidiu que aqueles era

um pedaço do Brasil que a mais ninguém cabia. Usou do

presidente da república a um gasto de ca.ll\panha sen;
paralelo numa eleição municipal. Marta Suplicy Ja

estaria com as malas prontas para uma embaixada bem

distante do Brasil.
Em suma, o PT que sai destas eleições amarga derrotas

emblemáticas. Nas três maiores cidades brasileiras fOI

defenestrado. No Rio de janeiro, César Maia, do PFL,

decidiu a parada já no primeiro turno. Em Salvador, o

candidato de Lul� não chegou sequer ao segundo turno.

E em São Paulo, Marta Suplicy, que anunciou chorosa

uma crise naci�nal com a vitória de José Serra e Gilberto

Kassab, decide se vai reforçar o exército de derrotados
de Lula, em Brasília, ou vai mesmo para uma embaixada.

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas. de corpo �'
fonte Times Nei.v Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito e

b corno as
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, em

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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.. Aproximação
o deputado Dionei da Silva (PT) pretende

. curar os prefeitos eleitos da
pro. .

I d J. rorregião, em especla o e araguá

���ul,Moacir Bertold.i (PL), para se colocar

à disposição deles afim de elaborar uma

enda comum de trabalho.

��stoU abrindo as portas do g.abinete

para os prefeitos'; disse Dionei,

velando que quer estabelecer umare .

B ldlelação mais próxima com erto I, o
r

d
.

ue não aconteceu nestes OIS anos

�om o' prefeito Irineu Pasold (PSDB).
c .. "

"Ele (Pasold) nunca permitiu, garante o

deput�do.

� Afinidades
Bertoli recebeu de bom' grado as

declarações de Dionei. "Queremos sim
tê-lo como parceiro. As agremiações
partidárias são' importantes para as

eleições. Depois, todos devem se unir em
favor da cornunldadejdiscursou Bertoldi.
O prefeito eleito disse ainda que, a partir
de 2005, as portas da prefeitura estarão

"sempre abertas': "Ele tem a

responsabilidade dele como deputado
e nós a de governar bem a cidade, coisas
perfeitamente compatíveis, e

precisamos manter o respeito mútuo';
ponderou.

� Composição
A aproximação entre Dionei e Bertoldi
tem permitido algumas especulações
acerca da futura administração pública
de Jaraguá do Sul. Os mais precipitados
acreditam que, em função da aliança
nacional, PT poderá inclusive participar
do governo.
Segundo fontes, já houve algumas
conversas extra-oficiais. O PT exige que
as negociações sejam feitas em âmbito

institucional,entre os partidos.Todavia,
tem como objetivo a discussão de

projetos populares e a participação
efetiva da popuJ'ação na administração.

� Gastos
Um vereador de Jaraguá do Sul, que não

conseguiu se reeleger, ainda lamenta os

gastos na campanha. Segundo ele,
oficialmente gastou R$ 50 mil, "fora o

que foi frio, que foi muito mais"> o que
não aparecerá na prestação de conta à

Justiça.
Esta campanha foi especialmente. Teve
candidato que gastou R$ 5 mil e se

elegeu, mas alguns "investiram" mais de

R$ 250 mil. Dividindo este valor por 48
meses _ quatro anos de mandato _ dá R$
5.208,33. A partir de 2005, cada vereador
vai receber R$ 5.942,00 por mês.

� Indicação
o presidente Luis Inácio Lula da Silva
foi indicado para receber o título de
doutor honoris causa da Universidade
de Barcelona (Espanha), por simbolizar
"os valores de paz, justiça e igualdade':
A revelação foi publicada pelo jornal
espanhol EIMundo.
No ano passado, Lula foi indicado ao

Prêmio Nobel da Paz pela implantação
do Fome Zero. Este ano, pode ser indicado
novamente. Tem a favor o perdão das

dívidas dos países africanos, a sugestão
para um Fome Zero no mundo e o envio

de tropas de paz ao Haiti.

Dionei mediou reunião entre

MST e proprietários rurais
ABELARDO Luz - Uma

solução provisória para as cerca de

350 famílias de trabalhadores sem

terra acampadas na Fazenda

Esperança, interior de Abelardo

Luz, foi alinhavada na tarde de

ontem. Autoridades, técnicos e

representantes doMST (Movimen
toSem Terra) aceitaram, proviso
riamente, uma oferta dos proprietá
rios da fazenda, que cederão 38

hectares de terra para instalação
das famílias, até que o Incra

encontre uma solução definitiva

para assentar os agricultores.
O deputado Dionei da Silva

(PT), membro das comissões de

Agricultura e Direitos e Garantias
Fundamentais da Assembléia

Legislativa, participou da reunião
de autoridades, com a função
diplomática de auxiliar na

mediação do conflito. Dionei conta

que a área cedida pelos
proprietários será vistoriada hoje por
representantes do Incra e do MST.
Se o local for considerado

adequado, a fazenda será

desocupada até o dia 5 de
novembro, resolvendo tempo
rariamente o conflito na região.

Dionei esclarece que o acordo
foi uma solução imediata para
evitar um confronto commaiores

conseqüências, mas alerta que o

problema da reforma agrária não

se resolve apenas com a boa
vontade do governo federal. "O
Estado e os municípios precisam se

comprometer com a reforma

agrária. Até porque as áreas de
assentamento acabam gerando
produtividade e receita para os

municípios, enquanto as terras

improdutivas permanecem o

ciosas" , diz.

REUNIÃO

Bertoldi e Rosemeire voltam a

apresentar projetos na Acijs
FABIANE RIBAS

....Vereadores eleitos

participaram ontem

pela primeira vez

da reunião da Acijs

JARAGUÁ DO SUL - A Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul)
convocou o prefeito e vice,
eleitos, Moacir Bertoldi (PL) e

Rosemeire Vasel (PTB), além
dos vereadores da próxima
legislatura, para a reunião da
entidade, realizada ontem. Na

oportunidade, os políticos
reforçaram aos empresários os

projetos propostos no plano de

governo. Em setembro, a Acijs
entregou documento, a cada

candidato, com sugestões dos

empreendedores associados
sobre melhorias para a cidade.

Roserneire lembrou que os

projetos voltados ao trânsito são

prioritários devido aos índices de
acidentes registrados pela
polícia, considerados elevados

para o porte da cidade. "Vamos
focar atenção no anel viário de

J araguá do Sul e no Transfácil,
que são obras urgentes para
melhor o trânsito", disse a vice

prefeita eleita, frisando que a

intenção do executivo é firmar

parceria com a iniciativa privada
para trabalharem "juntos no

desenvolvimento do Município".
Sobre as sugestões apresen- .

tadas pelos empresários, Rose-

Reunião contou com a presença de representantes do Executivo e Legislativo 2005-2008

meire destacou que antes de
receberem o material, já haviam
traçado propostas que contem

plavam os interesses e necessi

dades dos empreende-dores.
"Mais uma vez, explanamos
sobre os projetos e reforçamos
que estamos abertos para

negociações, pretendemos
administrar a Prefeitura de forma

transparente e acessível às

pessoas", discursou.
Os vereadores que inte-grarão

a próxima legislatura - Afonso
Piazera Neto (PSDB), Carioni
Pavanello (PFL), Dieter Janssen
(PP), Eugênio Garcia (PSDB),
Jaime Negherbon (PT), [urandir
Michels (PT), Pedro Garcia

(PMDB), Ronaldo Raulino (PL),
Rudolfo Gesser (PP) e Terres da
Silva (PTB) - tiveram ontem a

primeira oportunidade de explanar,
aos empresários sobre os projetos que'
têm para a cidade.

Até o mês de novembro, a

vice-prefeita eleita informou que
a equipe de transição vai trabalhar'
no mapeamento do secretariado.'
"Estamos analisando uma data'
para nos reunirmos com a atual

administração para começarmos'
a definir essa questão", disse.

PFL, PSDB e PT unem-se para definir o presidente da Câmara:
SCHROEDER - Até a próxima

semana, os cinco vereadores eleitos

que fazem oposição ao governo vão

se reunir para definir o parlamentar
que vai assumir a presidência da
CâmaraMunicipal, a partir de 2005.
Os tucanosUrivalWeiss eNélsonJoão
Zoz; Valmor Pianezzer e Patino Leoní;
do PFL, e o petistaManoel Ednilson

. (

Burgardt, vão negociar o cargo,
votando entresí, mediante acordo de

que cada um vai assumir a

presidência da Câmara no período de
uni ano. Em geral, o cargo dura dois
anos, mas para que todos tenham a

oportunidade de comandar a Casa
de Lei, ao final de um ano, o vereador
renunciará para conceder a vaga a

outro e assim sucessivamente.

Opresidente doPFL, JoséMiguel
Campestrini, informou que os

presidentes dos três partidos vão se
.

reunir até o final dessa semana para
tratardo assunto, mas afumou que os
líderes das legendas não vão interferir
na decisão dos vereadores eleitos.
"Primeiro temos de acertarque oPT
está realmente do nosso lado (PFL e
PSDB), depois vamos avaliar esta
questão, embora acredite que a

decisão seja deles", dizCampestrini,
acrescentando que pretendem fazer

oposição consciente e inteligente
porque não querem prejudicar o

trabalho do Executivo nem o

desenvolvimento da cidade. "Os

parlamentares têm de fiscalizar a

Prefeitura, sempre preocupados com
projetos pertinentes ao crescimento
de Schroeder", destaca.

Favorável à negociação, o

presidente do PT, João reis Filho,
acredita que até a próxima semana
os vereadores eleitos terão uma

definição a respeito do assunto.

"Todos querem presidir a Câmara

pela representatividade do partido na
bancada e pelo poder de decisões,
por isso é importante essa

conversação", considera.O vereador
mais votado, Rudibert Tank, do
PMDB, com 437 votos, vai

encabeçar a votação, no dia 1 de

janeiro.

• Dos nove vereadores

eleitos, quatro fazem parte
do governo reeleito (PP e

PMPB) e os outros cincos
têm chances de se unir

para serem a maioria na

Câmara Municipal.

• Se os cinco

parlamentares se unirem,
podem definir_o vereador

que irá assumir a

presidência da Casa de Lei,
a partir de 2005.
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Supermercados dispensados
de fixar preços nos produtos

MARIA HELENA DE MORAES

�Novo sistema
vai gerar "

economia de tempo
e de dinheiro

JARAGUÁ 00 SUL - A medida

provisória, 'assinada no final da
semanapassada pelopresidente Luiz
Inácio Lula da Silva, dispensando os
supermercados de fixarem os preços
em todas asmercadorias deve gerar
economia de tempo e de dinheiro
aos donos de supermercados. Pelo
menosé essa a avaliação do gerente
doSupermercado Brasão, localizado
naBarra doRioCerro, DinorCalos
Dalmora. Segundo ele, a medida

está sendo bem vista pelos gerentes
e proprietários de supermercados,
que não vai mais usar com tanta

freqüência o remarcador de preços,
economizando em etiquetes e o

tempo do funcionário. A

determinação é de que os preços

sejam fixados nas prateleiras e que
todos os supermercados instalemum

terminal de consultas em cada
corredor.

,

Ainda de acordo comDalmora,
essa medida provisória atende

reivindicação antiga daAssociação
Catarinense de Supermercados.
"Apenas Santa Catarina e Rio
Grande do Sul eramobrigados a fixar
o preço nas mercadorias. Agora,

FOTOS: aSAR JUNKES

Gerente Dinor Carlos Dalmora, do Brasão, afirma que novo sistema vai eliminar possíveis trocas de etiquetas
estamos nas mesmas condições que obrigatório para que o cliente possa Outro benefício é o fato de que as

os outros estados do Brasil", informa saber o preço da mercadoria - será possíveis trocas de preços das
o gerente. Ele acrescenta que no adquirido em breve. Na avaliação mercadorias não vaimais acontecer.
estabelecimento que gerencia, o do gerente do Brasão, a economia O novo sistema não agradou o
novo sistema já está sendo em etiquetas será de casalAnderson ErdmanneMichele

implantado. aproximadamente 17%, sem contar de Carvalho. Na avaliação de
"Continuamos a colocar preços a economia do tempo. "Quando Erdrnann, a ausência dos preços nos

apenas nos produtos de alumínio e temos promoção, nomodelo antigo produtos pode causar confusão e

nos próximos aos caixas", ressalta éramos obrigados a recolher todas as contratempos. "Acho que do jeito
Dalmora, informando ainda que o mercadorias para a remarcação, um que' estava era melhor. Assim

aparelho denominado de terminal trabalho demorado que não serámais demoramosmuito para encontrar os
de consultas, - que se toma agora necessário", argumento Dalmora. preços", justificaMichele.

Jornada Médica começa-essa semana com cerca de 100 inscritos
JARAGUÁ00SuL-AAssociação

Médica promove, na sexta e sábado,
mais uma edição daJornadaMédica,
evento realizado de dois emdois anos

pela entidade. De acordo com o

presidente da associação, Antônio
Carlos Scaramello, o objetivo é trazer

aosmédicos palestras para amelhoria
e qualificação dos profissionais.

De acordo com Scaramello, a

Jornada Médica é uma maneira de

atualização aos profissionais da área,
independente da especialidade. ''Não
vamos segmentar. As palestras e

debates serão abertos a todas as

especialidades", garante Scaramello,
que espera a participante de, no
mínimo, 137 médicos, númerooficial Scaramello informa que o evento é em comemoração ao Dia do Médico

INFORME CP I
... JURíDICO

CargaTributária
A Câmara está analisando o projeto de lei 4033/
04, do deputado Pompeo de Mattos, que torna
obrigatória discriminação na nota fiscal dos

impostos pagos por cada produto. A medida
dará aos consumidores a possibilidade de saber
a carga tributária incidente sobre os produtos
que compra, cujos altos preços costumam ser

atribuídos a produtores e empresários. Citando
estudo promovido pela Associação Comercial,
de São Paulo, em 2003, Pompeo de Mattos
afirma que o cidadão brasileiro chega a pagar
mais de 53% de tributos quando adquire um

produto ou bem. Uma casa popular de R$ 45

mil, por exemplo, tem carga tributária de R$
22.059.

� VIAGEM

Salão do automóvel
o Núcleo das Transportadoras organiza
missão empresarial ao Salão do Automóvel,
no Parque Anhembi, em São Paulo. A saída
será no dia 22 deste mês, à noite, com
retorno no final da tarde de sábado. Marcas
como a Ferrari, Honda, Nissan, Ford,
Volkswaqen, Peugeot,Volvo, GM,M itsubishi,
Audi, Land Rover, Jaguar, BMW, Porsche,
Mercedez Benz, Chrysler e outras, além de
veículos e carrocerias especiais,
motocicletas, scooters e acessórios, pneus,
rodas, lubrificantes, aditivos e outros estarão

em exposição no Salão do Automóvel. É o

evento mais aguardado do ano para as

empresas do setor.

de integrantes da Associação
Médica.A jornada é realizada tam
bém em função do Dia doMédico,
comemoradoontem, dia 18.

Fibrorniaglia, manejo de bolsa
rota, trombose venosa profunda,
obesidade e baixa estatura na

infância, avaliação da dor torácica
na unidade de emergência,
investigação por imagem invasiva
das doenças mamárias, anti
bioticoterapia profilática em cirurgia
e uso clínico dos novos antibióticos
e o papel dos exames laboratoriais
são os temas das palestras oferecidas
durante a JornadaMédica.

-

Mercado Público amplia
ofertas e aumenta movimento

]ARAGUÁ DO SUL - Em um ano

as vendas aumentaram em 100%.
A afirmação é da responsável pela
venda de verduras do Mercado
PúblicoMunicipal, Regina Ruschel.
A informação, é confirmada por
Rosani Bauer, que cuida do espaço
onde são comercializados produtos
da Apeafa (Associação dos
ProdutoresArtesanais e Familiares).
De acordo com elas, o período difícil
já foi superado e desde o ano passado
o movimento tem aumentado

gradativamente.
Na avaliação de Rosani, a

ampliação do número de lojas e

conseqüentemente de produtos
oferecidos à população foi o fator
determinante para o aumento do
volume de vendas. Outro fato que
deve ter contribuído parta o sucesso
do empreendimento é a di-

vulgação. ''/\s pessoas agora jásabem o que podem encontrar
aqui. Depois de mais de três anos
insistindo, finalmente podemos
dizer que o esforço valeu a pena"
sintetiza Rosani, que integra �
Apeafa, que, por sua vez, coloca
produtos no Mercado desde a sua
fundação.

Entre as novidades doMercad�
do Público está a Casa do
Chocolate, que abriu no dia l'
deste mês. A funcionária da loja,
Zilda Emília de Oliveira afirma que
omovimento estámuito bom. Na
quinta-feira' desta semana
inaugura uma loja de vendas cfe
carnes nobres. De acordo com o

sócio-proprietário Adolar [ark, a
expectativa é das mais promissoras,
"Vamos vender carnes de
primeira", informa.

Funcionária da Casa do Chocolate, Zilda Oliveira, confirma' boas vendas

CÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Paulo Cardoso -166- Centro- Fone Fax: (Oxx47) 379-1571
CEP: 891 08-000 - Massaranduba .; Santa Catarina

Faço saber que a Câmara Municipal de Massaranduba aprovou e eu Promulgo a seguinte RESOLUÇÃO de

acordo com o artigo 182 do Regime Interno.
'

ARTIGO 1° - Hca concedido licença ao Vereador Silvio Scaburri, para tratamento de saúde com o prazo de

trinta dias a contar de 15 outubro a 16 de novembro de 2004. '

ARTIGO 2° - A licença que se refere o artigo anterior é baseada no artigo 31 .Inciso II do Regime Interno (RI)
do Município de Massaranduba.
ARTIGO 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revoqarn - se as disposições em contrário,

CÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 15 OUTUBRO DE 2004,

RESOLUÇÃO N" 035/2004

Autoriza o licenciamento ao

Vereador Silvio Scaburri, pelo •

prazo de trinta (30) dias para
tratamento de saúde.

ARMINDO SÉSARTASSI
Presidente
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Mais de 81 mil freqüentaram
05 pavilhões da Schützenfest

Desfile das sociedades foi prestigiado por seis mil pessoas

JARAGUÁ 00 SUL - Depois de

dez dias de folia e diversão, a 16'

ediçãoda Schützenfest encerrou no

domingo. Realizada entre os dias 7 e

17 deoutubro no ParqueMunicipal
de Eventos, a Festa dos Atiradores

não atingiu o público esperado pela
CCo (Comissão Central

Organizadora), que tinha expectativa
inicial de 100 mil pagantes. Os

números oficiais divulgados ontem
mostram que 81.652 pessoas

freqüentaram o evento, quando
foram disparados 111.969 tiros nos
estandes oficiais e de visitantes.

A secretária da CCO, Daniela
Lenzi, afirma que um dos principais
fatores que contribuiu com a

diminuição de público - no ano

, passado foram91.204 pagantes - foio
mau tempo. "Todo o dia choveu, ou
durante o dia ou no horário que o

pessoas estava vindo para a festa",

analisa.No entanto, ela considerou
satisfatório o resultado, principal
mente devido ao grande volume de
turistas que prestigiaram o evento,
inclusive de outros Estados.

O último sábado, 16, foiodiaque
registroumaior público nesta edição
da Festa dos Atiradores, ,14.398
visitantes, que consumiram 11.586
litros de chope e dispararam 11.124
tiros.Osoutros números da festa serão

divulgados até o final dessa semana
pelos organizadores.

DESFILE - No domingo,
aproximadamente seismil pessoas
prestigiaram o Desfile dos Clubes
e Sociedades do Vale do Itapocu,
que percorreu a Rua Walter

Marquardt até o Parque Mu

nicipal de Eventos, envolvendo em
tomo de 2,5 mil pessoas de dez das
21 sociedades existentes na

microrregião.

A 9' Festa da Criança, promovida pelo Stiv (Sindicato
dos Trabalhadores do Vestuário) no último sábado, reuniu
em tomo de duas mil crianças, que participaram de
brincadeiras, assistiram a apresentações de dança e teatro,

, além de receber brindes e guloseimas.

Marista abre inscrições para 2005

GERAL I s I

ALTERNATIVA

Núcleo das Conservas propõe
criação do Horto Municipal

CAROLINA TOMASELlI

... Projeto sugere
abastecer as

indústrias dentro
do próprio município

GUARAMIRIM - Abastecer as

indústrias de conservas commatérias

primas produzidas dentro do

município é a proposta do "Horto

Municipal", projeto que está sendo
elaborado peloNúcleodeConservas,
vinculado à Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de
Guaramirim, e que deve ser

concluídoemnovembro e ainda esse

ano apresentado ao poder público
para ser discutido e aprovado.

Segundo o presidente donúcleo,
Dario Zillmer, as indústrias de
conservas da microrregião estão

passando por dificuldades pela falta
de matéria-prima, que precisam ser

adquiridas em outros estados. "Hoje
se compra pepino de fornecedores de
Minas Gerais e Bahia e beterraba de
São Paulo, por exemplo, mas que

poderiam serproduzidos aqui", revela.
Zillmar explica que a escassez

de verduras e hortaliças não só na

região mas em todo o Estado se
deve há uma transformação na

atividade rural- especificamente
.nas grandes áreas de plantio -, que
está 'envelhecendo' com a

migração dos jovens para as

indústrias, além da falta de
investimentos em tecnologia.
"Com este projeto, queremos
tentar revitalizar a agricultura
familiar e mostrar que essa

atividade é viável", salienta ..

Nesse sentido, o presidente do

Foros: RAPHAEl GÜNTHER

Zillmer afirma que a proposta solucionaria a falta de matérias-primas para as indústrias de conservas

Núcleo das Conservas afirma que
o "Horto Municipal" pode se

transformar numa central de
abastecimento às indústrias locais,
onde estará concentrada a

produção que será feita inclusive
nas propriedades rurais das pessoas
envolvidas. Zillmer não soube
mensurar investimentos do projeto,
que vai necessitar de espaço físico

apropriado, coordenação e critérios
de compra e venda específicos.
"Assim todas as indústrias vão ter o
mesmo custo � a competitividade
vai se dar pelo processamento do
produto", avalia, lembrando que
foi em Santa Catarina que as

primeiras indústrias do ramo se

instalaram e que ainda hoje a

região norte concentra a maiot

parte da produção de conservas.

Identidades Latinas promove
maior integração da moda

]ARAGUÁ DO SUL - A etapa
brasileira do Circuito
Identidades Latinas, realizada
na última semana e encerrada
na 'sexta-feira no município,
mostrou que a moda caminha

para um compromisso de
unicidade política, mas

preservando os aspectos
culturais dos países que integram
o movimento. A constatação
partiu de Celaine Refosco,
coordenadora do curso de Moda
do Centro Universitário de

Jaraguá do Sul e principal
incentivadora da vinda do

projeto para o município, que
concentra expressivo volume da
cadeia têxtil e de confecção.

"Nós imaginávamos que este
seria um movimento que teria

tudo para crescer, a partir desta
etapa. É muito signifícativo
perceber que a idéia de

esparramar é' mais adequada,
pois ela nos permite tirar proveito
das coisas interessantes que
nossos vizinhos oferecem e

também, no nosso caso, levando
a eles coisas interessantes.

Espalhando esse conhecimento
mutuamente vamos estar nos

envolvendo e fortalecendo esta

idéia de uma identidade que
nos tornará mais fortes", resumiu
Celaine, para uma platéia
formada por estudantes,
professores, profissionais de
estilismo e design, e empresários.

Fernando Escuder, designer ,

que coordenou ao lado do

argentino Martin Churba um

dos workshops realizados
durante o evento, disse que
retorna para casa confiante com
a capacidade de realização de
estudantes e profissionais da
moda. "A certeza de que aqui
es tamos conhecendo os

responsáveis por esta identidade
latina que buscamos, capazes de
manter sua particularidade, mas
ao mesmo tempo percebendo o

que acontece ao seu lado. Isto é

importante: as pessoas são

diferentes uma das outras, mas
se consegue ter uma visão

quanto às formas diferentes de

expressão que a moda sugere",
analisa.

Em parceria com o Núcleo da Palmeira Real, também da Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim), o Núcleo de Conservas

está discutindo a implantação de Certificados de Origem, documento
que garante' a qualidade dos produtos comercializados. Atualmente, a

palmeira real é um dos principais produtos comercializados pela
indústria de conservas.

Segundo o presidente Dario Zillmer, a certificação exige critérios como

a não utilização de agrotóxicos, fornecedores cadastrados, funcionários
registrados e não utilização de mão-de-obra infantil, entre outros itens.

"t uma garantia que o cliente tem de que o produto tem origem
conhecida e é leqallzado" acrescenta.
Zillmer informa que uma vez certificada, cada conserva produzida pela
empresa receberá um selo com informações sobre a procedência do

produto. A primeira certificação de empresa na cidade já deve acontecer
no próximo mês.
O Núcleo de Conservas da Aciag conta hoje com 19 associados, oito são
indústrias do próprio município, que comercializam, principalmente,
palmeira real, palmito íucara, ouounha, acaí pepino, cenoura e beterraba.

Governo promete recursos

,para jovens da área rural
FLORIANÓPOLIS - O governador

em exercício, Eduardo Moreira,
assumiu compromisso de alavancar
recursos, dentro do Fundo de
Desenvolvimento Rural, para
melhorar as condições de vida dos
jovens agricultores catarinenses. A
declaração foi feita na última sexta
feira a cerca de 500 jovens
trabalhadores rurais, provenientes
de vários pontos do Estado, que lhe
entregaram uma carta reivin

dicando o desenvolvimento de

políticas para criar melhores
condições de vida à juventude no
campo, durante encontro na sede
da Fetaesc (Federação dos
Trabalhadores naAgricultura) , em

Florianópolis.
Em linhas gerais, a carta

entregue ao governador em

exercício pede recursos para

educação e preservação do meio
ambiente, criação de crédito rural
específico para os jovens e abertura
de linhas de crédito para a

instalação de agroindústrias
familiares. Considerando os pleitos
dos jovens agricultores "dignos de
serem atendidos", Moreira

• No encontro, Moreira

assegurou que dentro de
30 dias acontecerá reunião

entre ele, o secretário da

Agricultura', Moacir
Sopelsa, presidentes da

Epagri, Cidasc, Ceasa, Cepa
e representantes indicados

pela Fetaesc.

�f��:�9iO Mari,sta São Luís está com inscrições abertas desde a Educação
Fiel a

I ao Terceiro Ano do Ensino Médio para o ano de 2005.

canquOS Princípios pedagógicos de São Marcelino Champagnat, o Colégio
'razã Is�a a con�ança de seus alunos, valorizando tanto o sentimento quanto
Educa0., filosofia de vida humana e cristã, na qual o conhecimento começa na

alcanc�a� l?fantIl e não tem data para terminar. Tudo isso para que seu fIlho

Abrac' O)e, os melhores resultados em sala de aula e, amanhã, na vida.

Venhae/ocê também eS,sa idéia I
aZer parte da família Marista.

iradição '

I
e MOdernidade na formação de uma nova geração!"

nscrições b .a ertas, Informações 3710313.

• A intenção é discutir os

pleitos dos jovens
agricultores que o

Governo do Estado

poderá atender de
imediato.

anunciou que nos próximos dias vai
solicitar ao secretário da Fazenda,
Max Bornholdt, a liberação de
recursos para atender as reivindica

ções dentro das possibilidades
financeiras do momento.

O governador em exercício
também citou as ações deflagradas
para conter o êxodo rural o Projeto
Microbacias 2 e a eletrificação
rural, que atenderá integralmente
280municípios.
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'Palestra com Mario Motta abre
a 3a Semana da Comunicação

CELlCE GIRARDI

II- Linguagem usada na

escola e no trabalho
é o principal enfoque
das palestras

JARAGUÁ DO SUL - o

jornalistaMarioMotta (RBS) foi o
.primeiro palestrante da 3ª Selin
(Semana da Comunicação e

Linguagem) que iniciou ontem no

Centro Empresarial de Jaraguá do
. Sul. O apresentador abordou o

tema 'Alínguagem no séculoXXI:
desafios e possibilidades", para o

público formado por acadêmicos
de Letras -licenciatura em Língua
Português e Inglesa e Secretariado
Executivo, além de estudantes do
ensino médio e professores.
Organizado pelo colegiado dos dois
cursos a Selin propõe discussão
entre acadêmicos e professores
sobre a linguagem no mundo da
esc�la e do trabalho.

O objetivo do evento é discutir
a utilização da linguagem nos dois
cursos um com ênfase na escola e

o outro para as organizações.
Segundo a coordenadora do curso

Mario Motta abre a Semana de Comunicação, no Cejas
de Letras, Secretariado Executivo.
e Pedagogia, Rosane Welk, a

Semana da Comunicação e

Linguagem é também uma forma
de dar mais visibilidade aqs cursos,
que apresentam pouca procura. O

principal motivo é a baixa oferta
no mercado de trabalho e falta de
valorização do profissional.

Para reverter este quadro a

Unerj realizamudanças em ambos
os cursos. O primeiro a ser

modificado foi Letras, que desde
o início deste ano passou a ser anual

(vestibular e matrícula uma vez ao
ano) e reduziu de quatro para três
anos. "O principalmotivo para esta
mudança é a necessidade de

cursos mais rápidos, com propostas
mais enxutas, preparando a pessoa
mais rapidamente e em menor

tempo", afirma a coordenadora.
Durante o evento será discutida a

proposta de enxugar o curso de
Secretariado Executivo, passando
dos atuais quatro anos para três.

Ambos os cursos foram implanta
dos em 1993 e formaram desde
então 114 profissionais em Letras e

108 em Secretariado Executivo.

PROGRAMAÇÃO - A
Semana da Comunicação e

Linguagem prossegue hoje nas

salas de aulas do campus da Unerj,
a partir das 19 horas, no bloco C,
com oficinas focando os temas

"Corporeidade e ludicidade" com
Dilma Montagnoli, "Filmes e

formação de professores" com

Rosemérí Maria Lucioli e Rubens
Prawucki e "Oralidade em Língua
Inglesa no contexto empresarial"
com Miriam Hennig. Às 20h30,
acontece uma programação
cultural. Na quarta-feira, a 3ª Selin
encerra com palestra às 19 horas,
no auditório daUnerj, sobre o tema
"Ser profissional da linguagem na

pós-modernidade", com a

participação de ClarissaJordão, da
Universidade Federal do Paraná.

Rex Johnson apresenta Blues
e Rock na Quinta Cultural

Rompimento de adutora
deixa cinco bairros sem água

. JARAGuÁooSUL-Orompimen
to da adutora R3localizada próxima

f'

à Ponte Abdon Batista, no Centro,
deixou cinco bairros sem abasteci
mento de água por cerca de 10 horas.
O problema aconteceu durante a

madrugada e por volta das 7h30
funcionários do Samae (ServiçoAu
tônomoMunicipal deÁgua e Esgoto)
iniciaram amanutenção do cano que
recebe abastecimento daETA (Esta
ção de Tratamento de Água) Cen
tral. Segundo o diretor do Samae,
Nelson Klitzke, os bairrosVila Lalau,

Centenário, Baependi, João Pessoa e
parte do Czerniewicz foram prejudi
cados pela falta de água por causa do
fechamento da adutora que alimenta
a rede e os bairros. "Tivemos ainda
mais um contratempo ao reabrir o

registro, que acabou emperrando por
se tratar de um equipamento mais

antigo, que teve que ser substituído",
explicou Klitzke afirmando ainda

que estes problemas acontecem sem

razão aparente. O Samae não soube

precisar quantas residências ficaram
sem abastecimento. '

aSAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL - Blues e Bali Hai Summer Club, em

Rock and Roll integram a Piçarras (SC) e em Ouaratuba
apresentação do cantor norte- (PR), durante a temporada de
americano Rex Johnson, na verão. Depois conheceu a

Quinta Cultural, dia 21, em Banda Moquiatti. Tocaram
Jaraguá do Sul. O show inicia juntos algumas vezes e o

às 20h30, no Pequeno Teatro do entrosamento resultou na

Centro Cultural da Scar. No gravação de "Easy Rider", uma
repertório, além de composições balada blues que chegou a ficar
próprias, clássicos consagrados entre as dez mais pedidas nas

do blues e interpretações de rádios de [oinville.
grandes nomes do rock como De volta ao Brasil, em 2003,
Eric Clapton, Beatles, Bob o cantor, gaitista e compositor
Dylan e Eagles. gravou, com músicos brasileiros,

Considerado um dos oCD"GreenBellyExpress", que
grandes bluesmen na está sendo divulgado em todo o

atualidade, Rex iniciou sua estado, através de shows.
carreira musical em 1965, Os ingressos para o show
quando aprendeu a tocar gaita podem ser adquiridos a R$ 10,00
e, depois.: violão. Em 1966, - idosos e estudantes, com

formou o grupo "The Palisades". apresentação de documento,
Tocou com Robert Oray e pagam R$ 5,00. A Quinta
Canned Heat, famoso grupo de Cultural é uma iniciativa da
blues dos anos 70. Gravou pela Sociedade Cultura Artística de
primeira vez em 1971 - JaraguádoSulealém da atração
"Kitchen Music", e em 76 internacional a Scar dispõe do
lançou "Rex J ohnson & Arte Bar - um espaço para
Friends". happy hour que funciona a

Sua primeira parada no partir das 18 horas. Mais
Brasil foi em novembro de 1999, informações podem ser obtidas
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CP NOTAS1--_
.... CRIANÇAS
Festa noTrês Riosdo Sul
A Associação deMoradores do Bairro Trê� Rio� do Sul realiza no prÓXimo
domingo, das 1 3h às 17 horas, no Rodeio Crioulo Laço Jaraguaense
'Festa das Crianças: Com apoio da Fundação CUltural, o evento �.�
contar com a presença da Caravana Cultural com o "Ônibus Sonhado�"
cama elástica, piscina de bolinhas, pintura facial, além de distribuiçã

'

gratuita de cachorro-quente, refrigerante, algodão doce, pipoca e boi
o

As crianças que moram no bairro também vão receber presentes, Do�'
ônibus, a disposição durante toda a tarde, vão fazer o transporte da:
crianças, que nesse caso precisam estar acompanhados de resPonSável
até o local da festa.

"

.... WORKSHOP

Novidade será apresentada amanhã
A Raumak promove workshop amanhã, a partirdas 13h30 nas
dependências da Raumak Máquinas, na Rua Araquari, 136, no Bairro Ilha
da Figueira. Na ocasião será divulgado o primeiro conjunto compacto
produzido no Brasil, para encaixotamento automático, batizado de Boxer
Une.Também será apresentada a Raumak Máquinas,com seus 23 anos
de busca pelo aperfeiçoamento e lançamento de novas soluções no
setor de empacotamento e enfardamento, cuja a empresa possui carta
patente da enfardadora e é a única empresa Brasileira no ramo de
empacotamento e enfardamento que possui o certificado da ISO 9001,
Mais informações podem ser obtidas pelo fone 370-4540,

.... TRADiÇÃO
Circulo Italiano promoveJantarMensal
o Orculo Italiano de Jaraguá do Sul promove no dia 22 de outubro o

jantar mensal a partir das 20 horas, na sede social, localizada na Rua dos
Imigrantes 33, Bairro Vila Nova. Será servido o tradicional prato tfpico
com vinho. Os ingressos podem ser adquiridos com os membros da
Diretoria, Conselho, Coral Italiano e na Sede. Informações pelo fone
370-8636.

.... SEGURANÇA
Seminário reúneConselhos Carcerários
Acontece no dia 22 de outubro o Primeiro Encontro dos Conselhos
Carcerários de Santa Catarina. O objetivo é realizar trocas de experiências,
construir um diagnóstico da situação prisiona'l no Estado e planejar a

atuação dos Conselhos neste contexto. O evento terá início às 1 3h30 e

término às 1 8h, no Auditório do Centro dos Direitos Humanos (Rua Dr,

Plácido Olímpio de Oliveira, 660, Bairro Bucarein). Os Conselhos da

Comunidade, previstos pela Lei de Execução Penal (Lei 7210/84), têm
o papel de articular parcerias entre a sociedade civil e o poder públco
que sejam capazes de formular propostas de políticas prisionais eficazes
e que ofereçam efetivas condições de ressocialização do preso e

prevenção à criminalidade. Informações podem ser obtidas pelo fone

(47) 455-3447.

.... SEMINÁRIO

Qualidade no atendimento a clientes
o Senac promove nos dias 25 a 27 de outubro o Seminário "Excelência
noAtendimento ao Público" no auditório do Shopping Center Breithaupt,
das 19h às 22 horas. Na ocasião serão apresentadas palestras sobre

diversos temas como "Conceitos sobre atendimentos';"Estratégias
efic�zes de atendimento e fidelização de clientes';"Qualidade total

semprel=Crfatlvldade e versatilidade na comunicação direta no

atendimento;entre outros assuntos. Os palestrantes serão o psicólogo
empresarial Antonio Carlos Feix Silva, com formação em Moscou (RúSs�a)
e a psicóloga LucianeMargô dos Santos/especialista emPsicopedagogla,
O investimento é de R$ 60,00 para até dez pessoas, acima de dez

funcionários a inscrição é de R$ 50,00, (valor incluso com direito a

participar das seis palestras). As vagas são limitadas. Mais informações
pelo fone\276-1529 com Vivian.

.... APRIMORAMENTO

Unerj promove'Dlrelto Processual Civil"
.,

"Direito Processual Civil" é a mais nova pós-graduação que a Uner]

oferece a partir de 5 de novembro, em parceria com a Universida�e
Regional de Blumenau (FURB). As inscrições podem se� feitas.até o di:
29 de outubro. Com duração de 15 meses, as aulas serao realizadas n

Unerj, nas sextas-feiras das 14h às 18 horas e das 1 8h30 às 22 horas �
aos sábados das 8h às 12h30, no campus da Instituição. O curso e

direcionado a bacharéis em Direito, advogados, procuradores,membr�s
do Ministério Público, magistrados, docentes universitários e ��m�ls
profissionais no campo do Direito. Os alunos que desejarem habllltaça�
para o magistério superior deverão cursar mais 90 h/a dedicadoS a

formação didático-pedagógi_ca e apresentar monografia. Outras
informações no fone 275-8226, ou pelo e-mail pos@unerj.br.

Fone/Fax: (47) 370-8655
���.��It!���Ç����II.t����· V��� ��II!1� �1Ir.�� "'� �!l1 �ªç
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GERAL/ESPORTE

ESPORTIVAS
.. INICIATIVA
Clube Kentucl<y limpa rios da região

I be de canoagem Kentucky realizou, no último sábado, a

o� ueza do rio Itapocu que teve início às 9 horas da ponte do
li g LaçO Jaraguaense até a sede do clube. Durante a descida,
CT

tirados do rio mais de 200 quilos de lixo de diversas

fora�ies. Segundo o Fabio Persuhn, um dos integrantes da
esp:

e em relação aos dois últimos anos, está diminuindo, a
eqUlP ,

- _ .

C'lentização da populaçao aos poucos estao dando efeitos.
cons ,

tube de canoagem Kentucky esta prevendo outras

�ezas ainda este ano em outros rios dacidade. Todo o lixo

.Pado foi separado em sacos e encaminhado para coleta da
retlr ,

empresa responsavel.

.. NATAÇÃO .

Atletasjaraguaenses voltam do Sul-Brasileiro
Encerrou-se neste domingo, em Florianópolis, o Campeonato
Sul-Brasileiro Júnior e Sênior de Natação (Troféu Hugo Yabe).

Esta competição é dividida em duas, sendo que na parte da

manhã acontece o Troféu Hugo Yabe, comprovas das

categorias Júnior 1 (17 anos), Júnior 2 (18 e 19 anos) e Sênior

(acima de 19 anos). Na parte da-tarde acontece o Troféu Open
Sul-Brasileiro, onde os 16 melhores tempos da manhã

competem a tarde em séries A e B. O grande campeão nas

duas versões do Campeonato foi o Grêmio Náutico União

(Porto Alegre, RS), seguido do Clube 12 de Agosto
(Florianópolis) e Clube Curitibano (Curitiba). A equipe Ajinc/
Urbano/FME disputou este campeonato com três, com os

seguintes resultados atletas sendo eles: Thiago Baur (Júnior
l),Talita Hermann (Júnior 1) e Nathália Krelling (júnior 2). Os
resultados foram os seguintes:
Troféu Hugo Yabe:

Thiago Baur (Júnior 1): 19° nos SOm livre, 7° nos 100m peito
e 9° nos SOm peito;

,

Talita Hermann (Júnior 1): 10 lugar nos 400m livre, 200m livre,
100m livre e 200m medley;
Nathália Krelling J (Júnior 2): 3° lugar nos 100m costas e 100m

peito, além de 2° nos SOm peito e 200m medley.
Troféu Open Sul-Brasileiro:

'

Talita Hermann: 2° lugar nos 200m livre;
Nathália Krelling: 2° lugar nos SOm peito, além de 3° nos

100m perto e 200m rnedley.

'. BÚDY ªfJ.LANCê
� BODY COMBAT

U�'ODYJAM
.BODYPUMP
• G,lNAsriCA LOC;,i\tlrt
i MUSCULAÇÃO
• NATAÇÃO ADULTO E iNFANTiL

'POWERPOOL
» HtOROGfNÁsnCA

"�iL.il;)Aº'�º§J!gJtÁRI�!!J;,P..!LM91!�Yº"@"�

'\,!!.GtlNDA À SEXTA, DAS 1" ÀS 241ft SEM FECH�R AO MEU)*DfA

INVICTO

Ajab/Jaraguávence OS três

jogos e conquista a Taça FCB
, -

� Federação
Catarinense convidou e

equipe para participar
da Copa Brasil

}ARAGUÁ DO SUL-A equipe da
AjabIJaraguá venceu, de forma
invicta, oCircuitoNorte da 8ª Taça
FCB de BasqueteAdulto, neste fun
de-semana. Os jaraguaenses
estrearam na sexta-feira vencendo o

SegalaslIndaial por 107 a 41. Na
manhãde sábado, venceu São Bento
do Sul por 84 a 32.A final foi contra

Brusque, onde o placar foi 82 a 58.

Agora aAjab aguarda o vencedor do
circuito Sul/Oeste, para a disputa do
playofffinal.

No primeiro jogo, o ala
Alessandro, jogadormais experiente
da equipe, sofreu uma torção no

tornozelo, que o deixou fora do
restante da competição.Na tarde de
sábado, a partida contou com grande
presença de público, principalmente
dos atletas dos Pólos de Basquete
mantidos pelaAjab.

A partida final foi disputada na
manhã de domingo, novamente

FOTOS: RAPHAEL GÜNTHER

Brusque (branco) foi o adversário da Ajab/Jaraguá na decisão, na manhã de domingo
acompanhada por um bom público de oito pontos, vencendopor38 a 30, regional daCopa Brasil, uma espécie
no Ginásio Arthur Muller. O Areaçãojaraguaenseveiono terceiro de segunda divisão nacional. O
adversário foi a forte equipe do quarto, quando a AjabIJaraguá foi PresidentedaAssociaçãoJaraguaense
Bandeirante/Brusque, que disputa impulsionada por sua torcida e de Basquetebol, Nicolas Foscolos,
vaga nas finais do Campeonato marcou 30 a 9 na equipe visitante, pediu quinze dias para tentarviabilizar
Catarinense e veio com forçamáxima Depois foi só administrar o jogo no a realização da competição em Jara-
para a competição, inclusive como último quarto e comemorar a guádoSul,masjáconfirmouainten-
atleta norte-americanoHasheen, expressivavitória por82 a 58, ção da equipe jaraguaense empartici-

O timevisitante começoumelhor, A Federação Catarinense de pardaCopa. Nesta fase os jaraguaen-
mandando nos dois primeiros quartos Basquetebol convidou a equipe ses terão como adversários as equipes
e virandono intervalo com vantagem Aj abIJaraguá para disputar a fase deMaringá, Limeira e Brusque.

Juventus perde por lxO para o

Figueirense, em Florianópolis
}ARAGUÁ DO SUL - Em um jogo

equilibrado, oJuventusperdeu por 1xO
para o Figueirense B, ontem à tarde,
no Estádio Orlando Scarpelli, em
Florianópolis.Como resultado, o time
da capital joga pelo empate no tempo
normal para garantir a classificação
para a final. O tricolor jaraguaense
precisa vencer no tempo normal e

empatar na prorrogação,
AI, duas equipes começaramcom

cautela, mas buscando o gol
adversário.Aprimeiraboa chance do
Juventus foi com Lelo, que aproveitou
um lançamento de Cris para a defesa
do goleiro Gustavo. O Figueirense
perde oportunidade também com

Rodriguinho, que não consegue

marcar, mesmo como gol vazio.
O jogo continua igual na etapa

Planet Game realiza 1

campeonato de WINNING
ELEVEN 8 DE playstation 2

a Adeptos dos Futebol virtual devem reservar lugar na

dg�da para participar nos dias 6 e 7 de novembro as 9:00hs, do 1 °Campeonato Regional

/ I�NING ELEVEN 8 para Playstation 2 que será realizado na PlanetGame.As inscrições
fiaestao abertas e podem ser feitas até a véspera da competição no estabelecimento que

�c�na Rua BerthaWeege,n° 1 087,na Barra do Rio Cerro ou informações podem ser adquiridase o telefone 047-376-2206

�:gUndo organizador da co�petição, Alex não há idade para participar do campeonato,
assta que os jogadores tenham a mínima noção dos jogos interativos virtuais que hoje são

Plaensa�ão entre a garotada.Alex destaca que é cada vezmaior o número de adeptos do

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

lug
Pode Futebol virtual.As inscrições para o campeonato custam R$ 15,00.,Para O primeiroar o P'

.
'

carr/ remlO será um playstation 2, para o segundo um playstation one e terceiro
Isetaseadesivos eacessórios.VENHA E PARTICIPEVOCÊ NÃO PODE FICAR FORA DESSA.

complementar, mas é Figueira quem
começa pressionando. A primeira
chance do Juventus foi uma

cabeçada do zagueiro Acássio, para
a defesa de Gustavo. O técnico

Itamar Schüller põe em campo
Kulmannno lugarde Sérgio eGrisley
no lugar de Paulo Sérgio. Mas quem
marca é o Figueirense, aos 38

minutos, com Rodriguinho, num
chute forte de direita.

Schüller ainda tenta dar mais

força ao ataque, colocando o

atacanteEdvaldo no lugar do lateral
Pereira, mas não surtiu resultado.

• No jogo de domingo, o
Juventus precisa vencer o

Figueirense no tempo
normal e empatar na
prorrogação para conquistar
a vaga para a final do
Catarinense.

• Na outra semifinal,
Brusque e Concórdia
ficaram no OxO. O jogo de
volta será no domingo, em
Concórdia, onde o time da
casa joga por empates no

tempo normal e na

__ prorrogação.

. Malwee vence Univali e fica
a um ponto da classificação

}ARAGUÁ DO SUL - A vitória

de 5x2 sobre a Univali, no último
sábado no Wolfgang Weege,
deixou a Malwee a um ponto da

classificação para a semifinal do

Campeonato Estadual- Divisão
Especial. A equipe jaraguaense
tem ainda três jogos para garantir
a vaga e o próximo desafio será

no sábado, 23, em Criciúma,
contra a Anjo Química.

Em seu jogo de despedida,
neste ano, o jogador Falcão foi
um dos destaques da partida.
[unt am ent e com o goleiro
Franklin, o ala se junta a seleção

brasileira que treina em Caxias
do Sul, para oMundial de Futsal.
O camisa 12 marcou dois gols e

fez a alegria da torcida com belas
jogadas.

Além de Falcão, marcaram
para ii Malwee, Leco, Chico e

Valença (contra). Os dois gols
da Univali foram marcados por
Chico. O time jaraguaense tem
nove pontos, contra três de
Un iva li e Anjo Futsal. O
Colegial ainda não pontuou
nessa fase. O objetivo da equipe
é terminar essa fase nas primeiras
posições.

Falcão (12), em noite inspirada, tez dois gols para a Malwee

Amigos da
Informação

371 6524 371 2322
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Vitória conquista dois títulos
inéditos na Taça Pomerode

JULlMAR PIVATTO

...Equipe venceu nos

Aspirantes e Titulares,
na primeira vez que
participa do torneio

POMERODE - Dois títulos num
fim-de-semana. A primeira
participação da equipe ,do
Vitória no Campeonato
Pomerodense de Desportos -

Taça Rudolf Siewerdt, trouxe

para aJaraguá do Sul a conquista
inédita nas duas categorias -

Titulares e Aspirantes. O

primeiro venceu, no sábado, em
casa, o Floresta por 4xI. Já os

Titulares, numa partida
emocionante, ganharam do

Água Verde, domingo em

Pomerode, por lxO na

prorrogação, após perderem por
Zxl no tempo normal.

Depois de vencer fora de
casa o Floresta por Ix'O, os

aspirantes do Vitória precisavam
apenas de um empate para

garantir o título, mas venceram
por 4xI, com gols de Maicon (I),
Xuxa e Mabinha. O goleiro
Wagner foi o menos vazado da

competição e Maicon, com 18
gols, foi o artilheiro' da Taça
Pomerode.

Precisando vencer no tempo
normal e empatar na

prorrogação, o time de Pomerode

partiu pra cima e venceu no

tempo normal por Zx 1. O gol do
título foi de Rei, aos 16 minutos
'do segundo tempo da

prorrogação. O presidente do
Vitória, Ilto n Hoffmann,
comemorou o título, ressaltando
o trabalho de base que a equipe

RAPHAEL GÜNTHER

João Pessoa (verde) empatou em OxO em casa com o Flamengo
vem fazendo há cinco anos.

"Temos a escolinha do clube,
onde seis titulares foram
formados nas nossas categorias
de base. Ainda mais na situação
em que conseguimos o título,
deu um gostinho melhor", disse
Hoffmann.

PRIMEIRA DIVISÃO -

Pelo Campeonato Amador da 1 ª

Divisão, o Caxias chegou aos 10

pontos e abriu quatro de

vantagem para o segundo
colocado ao vencer o Botafogo
por 3xO, com gols de Fabinho (Z)
e Fabio Braun. A vice-liderança
está com o Cruz de Malta, com

16 pontos, que folgou na rodada,
e com o Flamengo, que empatou
em OxO com o João Pessoa.

Nos Aspirantes, mesmo

tendo sua partida adiada, o

Vitória continua na liderança
com Z2 pontos. Com a vitória de
1 xO sobre o Flamengo, com gol
de Eurícledes, o João Pessoa

alcançou os 18 pontos. No outro

jogo, o Caxias venceu, de virada,
o B,otafogo por 3xI. Luiz,
Alexsandro e Leandro marcaram

para o CÇl�ias. Cadango e Jair
fizeram para o Botafogo. A
partida entre Vitória x Tupy foi
adiada para o dia I de novembro.
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cl'ação dos ComerciantesAssa, ão d
de Materiais de Constru��o e

Jaraguá do Sul eRegtào

275-7000/275-7019

PREÇO E QUALIDADE
Neste mês de Outubro, a CONSTRUBENNER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO quer comemorar com os moradores de

Jaraguá do Sul e região a Schützenfest e por isso lançou várias promoções. Confira alguns itens: cimento, cal, argamassa,
blocos de cimento, balcões para banheiro, tijolos, entre outras.

Possuímos uma equipe treinada para melhor atendê-Iro, seja na Idja, no televendas, ou na entrega, garantindo que os

produtos cheguem corn.rapídez e segurança à sua casa.
,

-

Contamos ainda com ótimos preços e condições de 'pagamento facilitadas. Possuimos convênios para financiamento de
material deconstrução com as seguintes instituições financeiras: Bradesco em até 24 vezes

Y Banco do Brasil também em até 24 vezes

V Caixa Econômica Federal em até 60 vezes

V Cartão Construcard,

V aceitamos cartões VISA e Mastercard

V em até 18 vezes no cheque

V ou 12 vezes nó carnê.

•

Fornecemos também areias, britas; madeiras em geral, portas, janelas, material elétrico,
hidráulico. Lembramos ainda que temos tijolos 6 furos, maciços e o tijolo macição de fabricação
própria com excelente preço e qualidade.

Faça-nos uma visita à loja e comprove os ótimos preços e atendimento, ou compre sem

sair desua casa através do nosso Televendas: 3762929. Estamos localizados, na Rua J:oão

Planincheck,1832 no início de Jaraguá Esquerdo.
Nosso horárlo de atendimento é das 7:30 às 12:00 horas e das 13:00 às 18:30 horas, e nos

sábados das 7:30 às 12:00horas.

Estamos esperando porVocê!!!!

,Flru:mdamento com cheque
.sem entrada em até I B ve,%'es

(i'V J 2 ve%es no carn·é

AMl••••
_1'",.uus qS�_1'_.,4...

370-4508
370-4997

ltRTELAJE
Nosso negócio é concreto

276 ...2000 275-3462

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUçAo BARRA

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
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2 CORREIO DO POVO cORÍmiô ÓÓ iJóvo '

CLASSIMais

��� ���-��---------------------------------------
.i

Çjan n
-

,.' .. 'e�_
RES.lDENCE

3 D········orms
(1 suíte)

2 garagens
Viver com :rlasse.

60 meses
para pagar
(direto com a Construtora)

PRÉDliO
Tubulação água quente
Churrasqueira na sacada

Co�pleto sistema de segurança
Opçao garagem cl dep, Prlva1ivo

ÁREA DE LAZER
/ Sala de jogos
Sala de ginástica

Sauna cl ambiente de descanso
Ambientes decorados e mobiliados

Salão de festas cl churrasqueira e bar
Piscina adulto e infantil

Home Theater
Playground

. Visite
Apto decorado

Plantão de Vendas na obra
•

. Diariamente das 9h às 19h.
Inclusive Sábados, Domingos e Feriados.

localização da Obra: Rua leopoldo Mahn�e'
(prox. ao Clube Beira Rio)

'construsol
(47) 275 3070
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ÁGUAS CLARAS- vende-se,

alv.Vlora eomb.Tr: 9117-2447

c/Marcos

ÁGUAS CLARAS - vende-se,

aN, 7Om'.R$ 20.000.00.Tr. 370-

57lI6

AMIZADE - Casa Nova com 03

quartos - 75,00 m2. R$

72.000,00. Tr: 9997.2020

BARRAVELHA- vende-se, alv,

ri 185m', nova.Aceita troca por
carro ou casa 'em Jaragua.R$
75.000.00.Tr: 373-6634

BLUMENAU - vende-se ou

troca-se porcasa em Jaraguá,
alv., c/3 qtos, 1 suite, demais

ctepend.Tr: 9983-1925
CENTRO - vende-se, 325m'. R$
200.000,00. Aceita imóvel

menor valor. Tr: 370-6624.

CRECI8844

CURITIBA - vende-se ou troca

se por casa em Jaraguá.Tr:
275-1280 c/ Ana ou 41-249-
4670 c/ Luciano

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

Jguá.Tr. 370-0433
.

ESTRADANOVA- vende-se, ao
lado posto de saúde, casa

mista, c/ 3 quartos.R$
55.000,00-negociáveI.Tr. 371-
2357 - CRECI4936

ILHA DA FIGUEIRA -vende-se,
alv,2 qutos, sala, coz, bwc,c/
35m', terreno c/ 390m'.R$
21.000.00.Tr. 91 03-8045

JARAGUÁ ESQUERDO -

Condominio Hamboyant,
sobrado c/225m' em terreno

c/600m', em construção.R$
1-20,000.00.Tr:371-2357 -

CRECI4936

JARAGUÁ ESQUERDO - vende
se.R$115.000.00.Tr. 9145-6320

JARAGUÁ 99 - vende-se,
sobrado, c/90m', c/2qutos,
sala, coz, 2 bwc, área serviço,
garagem.R$30.000.00.Tr: 376-
4(lj7

JOÃO PESSOA - 110m'
terreno e/520m', esquina.R$
50.000.00.Aceita carro.Tr. 370-
�

PROCURA-SE - casa p/ alugar
na temporada, em Barra Velha,
ttajubá, Piçarras ou Penha.Tr:
370-8526 c/ Airton

PROCURA-SE - pessoa p/
diVidir apto ou casa.Já possui
móveis.Tr. 9997-2369

PROCURA-SE - rapaz p/ dividir
Casa�lalenzi.Tr. 9909-2838 c/
Márcio

PROCURA-SE - moça p/ dividir
a1uguel.Tr. 9975-7291

PROCURA-SE - pensão p/
rapaz.Tr: 370-3142 ou 9142-
742SC/Lucia

PiÇARRAS- vende-se, 3qutos
e demaiS dependências.Aceita

:O.R$ 30.000.00.Tr: 370-
---
PiÇARRAS - vende-se 120m'
3qutos, 2 bwc, garagem p/ 5
:OS.R$ 40.000.00.Tr: 370-
---
RIO MOLHA - vend e-se

�adeira, c/ 2 qutcis, terreno cf230S·700Crn'·R$ 8.000.00.Tr: 371-�
:10 MOLHA - vende-se

d�noc/510m', casa emfas�
15 acabamento.R$
C :o.OO.OO.Tr: 276-3353 c/
nSliano horárto comercial
;----=-===-10�R�EDER I- vende-se, alv,
p

.

m
, de frente p/ asfalto

3���cola.Aceita carro.Tr:
;----4qt��E-SE-c/ 400m', 2 salas,,4 bwc, 2 coz, garagem,

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

Barão do Rio Branco, 620 - Centro

área de serviço, energia
trifásica, terreno c/l 05.000m',
6 lagoas, cachoeira. Tr: 370-
7481 à noite.

-

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

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

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

VENDE-SE - próx. ao centro,
275m', c/ suite, garagem p/ 3
carros, biblioteca c/ escritório,
anexo sala comerciaI80m'.R$
115.000,00 negoc.Tr 9137-
5573MATRICULA 24320

VENDE-SE - de alv., c/167m',
terreno c/ 560m', na rua João
Planicheck. Tr: 370-8097 c/
T1naCREC19839

VENDE-SE - próx. a

prefeitura,4qutos, suite,
garagem p/3 carros e demais
dependências.Aceita casa em

Blumenau ou carro.R$
120.000.00.Tr. 47-32&-6565

VENDE-SE - c/120m', alv,
nova,l suite, 2 qutos, terreno
c/ 41 Om'.Parcela-se.Tr: 9977-
5408 MATRICULA 24320

VILA LENZI- vende-se casa de
madeira c/terreno de 525m'.R$
65,000.00.Tr. 371-2357 -CRECI
8054

VILA LALAU - vende-se ou

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

VILA RAU - vende-se, madeira,
c/ 1 OO.OOm'.R$ 35.000.00.Tr;
371-2357 CRECI8054

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

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

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

CENTRO - vende-se, ed.

Jaraguá, 2 qtos, 1 suite mais
1 depend.R$ 88.000.00.Tr:
9119-7683

CENTRO - vende-se ou troca
se, grande. Troca por imóvel
em Jguá JoinviJle ou Itajai.Tr:
011-697&-9448

CENTRO - vende-se, ED.

lsabella, c/2 suites, 1 quto,
sacada, garagem privativa,
piscina, academia,
playgrond.Aceito proposta por
casa ou apto em Bal.

,"

Camboriú.Tr: 9961-7080 ou

275-3281

CENTENÁRIO - aluga-se,
quartos mobiliados.Tr: 370-
3561

CENTENÁRIO- aluga-se,
kitinetes mobiliadas.Tr:370-
3561

ITAPEMA - vende-se, frente
p/ o mar, mobiliado:Tr: 9103-
1626 c/ Sueli

PROCURA-SE- kitinetes,
quarto, casa ou pensão p/
dividir aluguel.Tr: 370-1541 c/
Diego

PROCURA-SE - moça p/
dividir aluguel no Baependi.Tr:
276-3337 após 18hs

PROCURA-SE - moça p/
dividir aluguel centro.Tr: 9903-
3503 c/ Michele

PROCURA-SE- moça pI
.

dividir apto no centro.Tr: 372-
0327 ou 9993-1498

PROCURA-SE - moça p/
dividir apto. Tr: 276-3422 c/
Greice

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

comb., Tr. 9133-3476

SANTO ANTONIO - vende-se,
2 aptos, c/ sala com.

300m'.R$ 78.000,00�Tr. 9137-
5573MATRICULA 24320

UBATUBA - vende-se, próx.
a praia, c/1 suite + 2 dorm.,
churrasqueira. Tr: 372-3235.

VENDE-SE -próx a carinhoso,
c/ 2 quartos, garagem,
moveis embutidos e demais

depend., um ótimo apto. Tr:
371-6069. MATRICULA 24320

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

ALTO OA SERRA -

vende-se, ct área
92,000.00m2. Vlor a

comb.Tr: 376-1396 ou

9962-1809 cl Marlene

FONE:372-1395 OU 99935437

OPORTUNIDADE
EM PIÇARRASBARRA DO SUL -

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

. TERRENO CI 402M2 PRÓX_

AO HOTEL CANDEIAS POR APENAS

R$ 6_000,00
BARRA VELHA - vende
se, a 200m2 da praia, cl
escritura. Aceita carro

no negócio.Vlor a

comb.Tr: 370-4810 ou

8803-7468

A VISTA

Troca por imóvel próx. a

cidade.Tr: 011-6976-9448

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

9101-3494

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

GALPÃO - aluga-se, el

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

:

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
CFTV (Círcuit9 Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
AIfÚ4 de 641" 4���s� deS� de44(4� �

11e4bi&u.t4.. �t'U em�� __� deS� 4 A«Mu

35.000.00.Tr: 371-2357
NEREU RAMOS- vende- CRECI8054
se, pronto pi construir.R$ --------
15.500.00.Tr: 9104-5927

CENTRO - vende-se
comi, eond. centro, cl
3.900m2, totalmente
aproveitáveis. Tr: 275-
3070. Creei 8950.

VENDE-SE - próximo ao

pama, ótimo 400m2, ct
PiÇARRAS rua calçada. e
OPORTUNIDADE - 5 e s c r i t u r a . R $
terrenos de 400m2 cada, 35.000,00.Tr: 9137-5573.
prox. ao Candeias. R$ MATRICULA 24320
6.000.00 cada Tr.: 372- -------
1395. VENDE-SE OU TROCA-

SE - terreno cl 712 m2,
RIO MOLHA - vende-se, troca por easa.Tr: 372-
ct 969.480m2, 1657
escriturado. R$ --------
180.000,00. Tr: 9112- VENDE-SE - na Rua
5501. (proprietário). Germano Striker ao lado

760. R$ 14.000.00.Tr:
370-6684

FIGUEIRA - vende-se,
el 3.334.00m2, defronte
Indumak, servidão el
4mt.R$ 130.000.00.Tr:
371-2357 CRECI8054

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

SCHROEDER - vende-se,
el 452m2, situado na Rua --------

135 Frederico Trapp. R$ VENDE-SE- 16x28, nas
12.000,00. Tr.: 370-6847. margens da SC 416, 1 Km

após choco - Leite.R$
SCHROEDER - vende-se, 13.000.00.Tr: 376-3386
el 8.500.00m2.R$

NAVEGANTES - troca
se por casa em

guaramirim, próx. A
praia.Tr: 371-0140 de
sego a sexta Alcides ou

370-3561 Cida VILA LENZI - vende-se,
el

'

525.00m2.R$
65.000.00.Tr: 371-2357
CRECI8054APOSENTADO

E PENSIONISTA
DOIRSS

VILA LENZI - vende-se,
el 1.940.00Íll2.R$
140.000.00 (negociável)
.Tr: 371-2357 CRECI8054

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

AGOBAvoeI TEM DINHEIBO
FÁCil E SEM BUBOCBACIA

.4 Até 36 meses para pagar;
..j Sem limite de idade; ,
>I' Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS;

,

>I' Empréstimo sem consulta ao SPC/SERASA (E fazemos empréstimos:
para servidores pubííccs, estaduais ou fsderals, ativos ou inativos).!

fone: 310-6261
Rua Antõiúo Ca.rlos ,Ferrn:iro, 850

Bairro Nova BrastUa - Ja..r-aguã do Sul ." 'Se

Alllga ArIlIlaje

150m', na Rua: Felicia
Bortolini, 210. R$ 550.00.
Tr: 370-8097

LANCHONETE - aluga-se,
pesque e pague,
Garibaldi.Tr: 376-1454 ou

9973-8449

LOJA - vende-se, Rua
Reinaldo Rau.Tr: 9919-
5545 OU 273-1095

LOJA - vende-se, de roupa,
el estoque e móveis.R: Pref.
José Bauer/ Vila Rau.Tr:
371-7222 c/ Elizete.

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

PRÉDIO - vende-se, 2
pisos, c/ sala cotnercial, 2

aptos.R$ 80.000.00.Tr:
370-6929 ou 9125-1242
com Maieon

VENDE-SE - sorveteria e

lanchonete na Praia do
Ervino. Ótima 10c.Tr.: 9101-
0467 c/ Cristiane

VENDE-SE ponto
comerclal p/ venda
automóveis, c/ 3 anos de
faturamento, único no

bairro.Tr: 9109-2185

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

VENDE-SE - lanchonete e

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

VILA LALAU - aluga-se, sala
coml.Tr: 371-3132

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

INSPETOR DE QUALIDADE, (6731 MO)

CALDEIREIRO - (6732 MO

GERENTE DE PRdDUÇÃO- (6746 MO)

MODELlSTA-(6743 EL)

TINTUREIRO - (6733 EL)

AUX. DE DEPÓSITO - Confecções de cesta de Natal

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

ARTERNALSITA (6708 EL)

AUXILIAR DE CRÉDITO E COBRANÇA (6722 EL)

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

ELETRICISTA INDUSTRIAL (6714 ES)

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

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

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

CONFERENTE (6726 MO )

RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO (6699 ES)

PROGRAMADOR DE CNC (6693 ES)

DEPTO PESSOAL ( 6669 ES)

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

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

CONTADOR ( 6661 MO)

ENCARREGADO OU LlDER DE TECELAGEM (6663 ES)

AUX. RECURSOS HUMANOS (6662 MO)

AUX. PCP ( 6744 EL)

ATENDENTE DE FARMÁCIA (6660 MO)

MOTORISTA (6658 ES) com habilitação E

VENDEDORA (6653 EL / 6641 EL 6667 EL)

MARCENEIRO (6644 MO / 6599MA /6418 MO)

AJUDANTE DE MARCENEIRO (6700 MO)

MODELlSTA (6640 MO)

MODELADOR (6637 MA)

MONTADOR (6635 MA)

CALDEIREIRO SERRALHEIRO (6634 MA)

PROJETISTA (6632 ES)

FERRAMENTEIRO .16631 ES / 6528 EL / 6314 EL)

SUPERVISOR DE FERRAMENTARIA (6630 ES)

SUPERVISOR OU LlDER DE PRODUÇÃO (6629 ES)

SERRALHEIRO SOLDADOR (6624 MO)

TÉCNICO DE LABORATÓRIO (6622 EL) ambos sexos

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

TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (6619 EL)

VENDEDOR ( 6524 EL / 6489 MO / 6469 MO)

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

PINTOR (6608 MA)

SERRALHEIRO (6607 MA)

MONTADORA DE PAINÉIS (6604 EL) para Schroeder

PINTOR DE MÓVEIS (6600 MA)

AUX. DE MODELAGEM (6598 MO) para Guaramirim

ASSISTENTE DE VENDAS (6597 EL)
.

AUX. DE ESTAMPARIA (6585 MA)

CONTATO PUBLICITÁRIO (6572 MO)

MONTADOR DE MÓVEIS (6570 EL)

SECRETÁRIA (6564 MO)

SUPERVISOR DE VENDAS (6563 EL)

PROFESSOR DE INGLES (6562 MO) ambos sexos

SOLDADOR ELÉTRICO (6552 MA)

ENGENHEI�O MECANICO (6551 ES / 6668 EL)

MAITRE (6549 EL)

FARMACÉUTICO (6546 MA / 6446 EL)

CONFEITEIRO (6545 ES) ambos os sexos

MECANICO DE MANUTENÇAO (6539 EL)

GOVERNANTA (6508 EL)

OPERADOR DE CALOEIRA (6506 MO)

ENCARREGADO SETOR DE DESTOPADEIRA (6490 MO)

PREPARADOR PARA PINTURA (6448 ES)

RESPONSÁVEL PELO PCP (6434 MO)

RECREADOR (6412 EL) ambos sexos

SOLDADOR (6390 EL / 6694 ES)

ASSISTENTE EXECUTIVA (6359 EL)

ASSISTENTE DE VENOAS (6358 EL)

OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR (6291 EL)

GARÇON (G249 MO)

TECNICO ELETRONleO (6150 MA / 6697 ES)

TECNICO MANUTENÇAO DE TELEFONIA (6041 MO

CHACREIRO (6020 MA)
Rua Jorge (zern;ew;cz, 1245 (Rua Jo Hospital)

(x. Postol200 - CEP 89255-000
Fone (47) 311-4311 Fax (47) 275-1091

recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERÇA- �'---------------------

600.00.Tr: 276-0397 noite
BATERIA - compra-se,
musical.Tr: 372-0665

ADMITE-SE - OFEREÇO-ME - PI
funcionários pi cuidar de pessoas
empresa, em idosas ou doentes.Tr:
Massaranduba.TR: 379- 9153-8224 cl Ana.
1342 cl Gilberto

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

filhotes de: Yorkshire, Shi
- Tzu, Poodle, Beagle,
Cocker, Sharpel, Boxer,
Labrador, Rotwailler.
Dobermann: R$ 400,00 e

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

DOAÇÃO - necessita
urgente de 2 carrinhos de
bebê.Tr: Araceli 275-1640
ou 370-6432

OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como

jardineiro, zelador ou

caseiro.TR: 9111-6855.

PRECISA-SE
empregada doméstica,
próximo Jguá
Esquerdo.Tr: 370-7146

cl Olivete
senac

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

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como

PRECISA-SE - de doméstica.Tr: 370-0097�h"COMPRA-SE - c acara

de pequeno �orte,
distante no máxrrno

10Km do centro, cl casa

e água corrente.Tr:·
371-

'ou 9122-6233
�
RIO CERRO II - vende-

se, cl ± 4.800m2, cl

chalé estilo alpinO,

riacho, 5.000 pes. de

palmeiras real. Acelta

se troca por automovel
ou imóvel. Tr: 372-3235

�
SCHROEDER - vende

se, cl 200.000m2, 5

lagoaS, campo de

futebol, quiosque, em

ótimo est.R$180.000,00
negoc.Tr371-9053
Sítio - com t60.000,00
m2 distante

aproximadamente 9km

do centro. R$ 47.000,00.
Tr: 9997.2020. creci7402

VENDE-SE- uma

excelente área para sitio

c/2 nascentes, 3 riachos

que cortam a área, água
pura, lugar bem tranqüilo
cf 1S0.000m2.R$
65.000.00.Tr: 370-6624

corretor de imóveis,
necessário veiculo

próprio, desejável
conhecimento em

informática. Tr: 9962-
8154

ESTEIRA - vende-se,
elétrica.R$ 270.00.Tr: 9905-

CACHORRO - vende-se, 2385
filhote de Rotwailler, cl 3

------

meses.R$ 150.00.Tr: ETERNITE - vende-se, 70

9137-1939 OU 371-4000. folhas e 20 Sarrafos.Tr:
372-1657

OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como

segurança, ct
experiência.Tr: 376-0085

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como

pedreiro.Tr: 275-1962 ou

9127'6491

Faça a diferença no mercado de trabalho!
QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM CONTABILIDADEPRECISA-SE": de moto

boy.Tr: 9108-1987 cl
Rodrigo

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

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

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como

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

PRECISA-SE - de
serralheiro profissional
cl especialidade na linha

arquitetônica.Tr: 275-
6463 ou 9991-6664

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

371-0431CARRINHO - vende-se
ou aluga-se, hot dog.R$
550.00 3x ou R$ 110.00
por mês aluguel.Tr: 9117-
2447

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

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

OFEREÇO - ME - pi
cuidar de crianças em

minha residência.Tr:
373-0489 CALCULADORA- vende-

FOGÃO - vende-se, 6

se, HP-12c, nova por R$
bocas, ótimo estado.Tr:

300.00.Tr: 370-6624 371-4921 cl Marileni

CAVALO _ vende-se,
GELADEIRA - vende-se,

criolo.Tr: 274-8077 biplex 3201, C6nsul.R$
350.00.Tr: 9113-2661 cl

CELULAR - compra-se _Pa_u_lin_o _

ou vende-se.Tr: 370-2059
GELADEIRA _ vende-se,

ou 9975-8760
3001, um ano uso.R$
500.00.Tr: 275-2322 ou

9914-0402

PROCURA-SE - estágio
área de arq. e

urbanismo, cursando 9'
fase.Tr: 371-1847\ou
8802-8963

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

ramo metalúrgico.Tr:
376-2224 OFEREÇO-ME - pi

trabalhar como

entregador, tem moto.Tr:
9953-2627

PRECISA-SE

representante pi venda
externa ramo de
ferramentas manuais e

elétricas pi material

construção.Tr: 371-6626

CELULAR - compra-se
Motorolla c333, claro ou

Tim.Tr: 370-2059 GUARDA - ROUPA -

vende-se, casal cl 1 mês
de uso. De R$ 1.062.00 por
R$ 450.00.Tr: 370-3142
Lucia

CELULAR - vende-se,
Motorolla c-210.R$
150.00.Tr: 9135-9199

CONSÓRCIO - vende-se,
não contemplado, Ford,
cl 14 parcelas pagas.R$
2.000.00.Tr: 9105-6140
Jean

-
AMPlIFICADOR- vende-
se, LL420, 16 caixas som
TW 50.Tr: 371-7842 cl
José

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

OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como

bibliotecária, cl especo
em tecnologia da

informação, pi trabalhar
em escola, arquivo,
museu ou faculdade.Tr:
372-0253 ou 9996-6434

AR CONDICIONADO - CONTRA BAIXO - vende
vende-se, cônsul, semi se, Phil, profissional, 4
novo.R$ 450.00.Tr: 371- cordas, semi novo, capa,
8684 cl Sandra cabo e pedaleira zoom.R$

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

Maquina digital - vende
se nova da Sony modelo

vista. Tr: 9979-0605. prenda.Tr: 371-0618 ou

SOFÁ _ vende-se, 3e2
9955-5484 cl Patricia

lugares, semi novo.R$ VENDE-SE - cama de
250.00.Tr: 273-6364 casal cl baú/04 gavetas,

uma cômoda 5 gavetas
em cerejeira, madeira

maciça.Tr: 371-3132

ADMITE-SE: -

DSC-P73, com zoam

óptico, 4.1 mega
pixels com

recarregador de
bateria. Preço R$
1.350,00.
Tr: 3706204- apos
as 14:30 horas ct
Djair

Marca solida no segmento de deo colonias e

cosmeticos, com produtos modernos e 20

anos no mercado, contrata pessoas

dinâmicas, boa aparência, que goste de

conversar, para cadastrar revendedoras.

- REMUNç:RACÃO COMPATIVEL

_- PLANO DE CARRERA

- SUPORTE P/DESEMVOLVER ATIVIDADES

SÓCIA - procura, com

50% do capital, para
abrir negócio de

alimentação ou outro
ramo interessante e

lucrativo.Tr: 9909-7562

VENDE-SE - franquia de
uma estética capilar, 1
micro visor de análise, 1
laboratório facial 3 em

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

Maquina digital -

vende-se nova

da Olympus modelo
0-540, com zoam

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

Venda e Assítência Técnica em Computadores,
Redes e Periféricos em Geral TÉCNICO EM CRC

CONTÁBIL - procura
parceria ou empresa.Tr:
9109-5276 VIDEO CASSETE -

vende-se.R$ 180.00.Tr:
376-2393Computadores

completos
TELEFONE:(47)273·6264 -

FALAR Cf CLAUDIA
TORNO - vende-se,
retifica, de disco e

tambor de freio e outros

equipo pi oficina ou

borracharia.Tr: 473-
9818

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

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

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

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

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

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

área para sitio c/ 2
nascentes, 3 riachos que
cortam a área, água
pura, lugar bem

tranquilo cl 150,000m'

Periféricos
Gravador de CD
e leitor de DVD

MODEM - vende
se ADSL
USROBOTICS, 9001,
semi novo, na

caixa.R$ 190.00.Tr:
372-0354 cl Cássio

OURO - compra-se,
qualquer peça,
arrebentada,
quebrada. Paga-se à

TOLDO - vende-se,
semi novo, cinza, cl
2.80m por 5m comp. R$
550.00.Tr: 370-7276 cl
Mateus

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

VIDEOGAME - vende
UNIFORMES - vende- se, Play Station 2, ótimo
se, conjunto Oxford pi, estado, totalmente
empresas.Tr: 371-7606 de s b I o que a do. R $

750.00.Tr: 376-2206

R$ 65.000,00.

Estamos também com curso de
Informática básica e avançada.
Confira nosso método de ensino.
taboratórtos de última s1eração ..

Um micro por aluno

Tel: 370-6624VESTIDO deMaquinas
Di�itais

SUPER MASSA
GRAFITADA

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

Suprimentos ..........

VANTA�E::O�:=i=
....

1
... Re.sistência I
... Rendimento I
... Impermeabilidade I

.....................................�� ��=o�1��i.�t�������: j o produtoGUto ,.ra cu. ·��I

,-.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

TERRAPLANAGEM
� de Pedtas e CMcIeto

CompactaQores de Solo Serviços com Retroescavadeíras

.Colocação de Tubos de Concreto Tratores e Esteiras'

Remoção de Rochas Caminhões Basculantes

Drenagem Compressores de Ar
Pavimentação d Lajotas Loteamentos completos

R: \Ví(fando Menslin - BacJendi 275-1101/9104-2393

SUPERMERCADO
. -

COM CARNES TEMPERADAS

NOS FINAIS DE SEMANA.

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

Dárlo 5 treit

Advocacia
OAB/se 16370

PARA ANUNCIAR
POR TELEFONE: 37'1 '1919
POR FAX: 371 "19"19
PESSOA.LME.NTE:
Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 246

Centrais felef6nlcas Intelbras

Pós-Graduação Loto Sensu

v" GESTÃO ESCOLAR
v" PSICOPEDAGOGIA

Informações: Local d.os cursos e matriculas:

1:108..:'l18.88�88, Instituto Educacional Jangada
Av. Pres, Epitâc'lo Pés$.oa,ô1S _, Centro

Duração 10 .eses
OI encontro semanal

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
..ct Bruno

....._.,.

�

PLAN-=:T GAME
Ir VENDAS *LQCAÇAO * CONSERTOS EM GERAL

* PLAY$TAT10N 2 VENDEMOS E ALUGAMOS
* XBOX TODA A LINHA DE

.

• PLAYSTATION ON.E
VIOEO,. GAMES ,CDS'OREAMCAST

* NINTENDO 64 E ACESSORIOS EM GER�l.
:�::�:g���;2:CE Fone: 376..2206
• NINTENDO GAME CUBe flótariod&ateoollMlo: SlgUildai Slgl#Idadas 10:00 ás22:�

Rua: BerthaWeegue ,1087- Barra- J�raguâ do Sul- E-mail lanetagame@ibestcom.br

TERÇA-FEIRA, 19 de outubro d�

Faça um orçamento
sem compromisso

VLB - Responsável pela pintura i
do Jornal Correio do Povo :

PINTUrV\S <EH GtRM.: PREDIAL - COMEReI1>.L - ReSIOENCI1\1. I
MASSA CORRIDA, Ef'ox. TExroRA, G"RAFlADO :

Aplicação de veneno

contra cupim
e baratas. apHcações no litoral
e na cidade.

-

Roberto Seldel, 50 I - Centro - Corupá - SC

Fone; (47) 37S-257 I ICei: 9973-9355

- .

telefonia e segurança

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 - Centro· Jaraouá do Sul - se

Fone: (4
E-mail: aldano@netuno.com.br

Rua: CeI. Procáplo Gomes de Oliveira,
n" 288· cemso- jaraguá do Sul

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

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)

.

- Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansêe pj centrÇ'lts
Telefones e fax

Apare.lhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de Hgações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sisternas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

RE.DES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técníca)
Cabos (upt cet, õe)
Rack; Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19'
Patch Cable CAI se

Instalação ceceemento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e ímerfones
Cancelas automáticas pj portarias
Fechaduras elétricas e fechos -

Vídeo Porteiros
Monitores {PlB e cotor)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

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

escritório e residência.
.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAME1NTOS
(instalaç.ão e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coteuvo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônleo coletivo
Monitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO 7

...................... : .

•

sem

'�ufO Cinter •
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CLASSIMais

Medicamentos em geral
Manlpul,1Çjo de, fórmulas �dlcJJ

FisiottirJpicos ti
Cosmetkos nlJnipulados

Fone: 371�8298
RtJd o:W Picam t 10 . Centro

HIAI A li A
- 9111-0491-

Nico

TR. 91 22 2149

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

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

prevenção dos DORT.
Móveis,maquinários e acessórios colocados de forma'
correta em um ambiente saudável e com
procedimentos corretos é que proporcionam a real
qualidade de vida dos trabalhadores e uma boa
produtividade dos mesmos.

ai
e
Alguns produtos:

CRISTI'BN
assi

zo anos, olhos claros, total

St�lIltmça ( sigilo absoluto.

TR: 9134:7749

e Vlda

TER A-FEIRA, 19 de outubro de 2004

Estamos Convidando todos os clientes e
'amigos para wnhecer a casa c/
lindas e belas acompanhantes

24 hs 00 seu dispor.

1275-0052/273-1174,
I'REClSAMOS V�; MO�'AS IIR(õEN'1 E

Saiba emaSre,çer S6m
parar de comer.

GÓl1he�a o programa'

DISCIPLINA
ALIMENTAR
Informações: 9973"3814

D/' Donúdla $. E Cur)'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 19 de outubro de 2004

tllB
.:::---=
srRA - vende-se, sedam,A

O GlS, cornp, 4

99'12. Tr' 370-2468 ou

por as. .

�
MPRA-SE - carro'

f�anciado.Entrada + Saldo

Ino 2000 - 2003.Tr: 9602-

�
COMPRA-SE - carro até R$

o.OOO.oo.Tr: 9952-5400
�
CORSA - vende-se,

sedam,2001/2002,
branco, 4p, trava e alarme,

'nico dono.R$
boo.oo.Tr: 370-4810
ou 8803-7468

;MA - vende-se, sedam,

2001, 4p.R$ 16.500.00.Tr:
373-3001
CORSA - vende-se,

super,98, verde, cl trava.R$
3.500.00 + 36x 360.00.Tr:

9975-5167

Frank.

MONZA - vende-se ou

troca-se, SlE, 2.0, 90,4P,
comp, 2' dono .Tr: 276- PAltO-vende-se ou troca-se
0397 ou 9103-5991

por carro menor vlor.Tr: 370-

MONZA - vende-se,93,cl 57Z3

OH, vidro elétrico.R$
-------

7.500.00.Tr: 376-1116 a PALtO-vende-se,97,EDX,4p,
noite ou 9124-9341 ar cond.,R$12.500.00.Tr: 373-

3001
MONZA -vence-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

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

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

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

CORREJO DO POVO

CLASSIMais
gasolina, azul,rodas liga leve,
ótimo estado.R$ 2.000.00 +

36x 290.00.Tr: 9975-5167

GOL - vende-se, 1.6,91.R$
6.600.00.Tr: 9112-3138 ou 379-
1760

KAOET - vende-se,97,GLS,
GNV.R$ 12.800.00. Aceita
proposta.Tr: 371-6000

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

BEltNA - vende-se, II, 80, lOGUS _ vende-se, 96, 2'.azul.R$ 2.300.00. Troca por dono.Aceito carro menor
PAltO - vende-se, EX, 2000, moto.Tr: 8806-9250

vlor.Tr:9962-5885
comp - ar e OH. R$
14.000.00.Tr. 8803-0181.

OMEGA .: vende-se,
GlS,94,GNV, bordo.R$ UNO-vende-se, turbo, preto,
13.800.00.Tr: 372-3255

ano 94, comp., em ótimo

OMEGA - vende-se, 93, CO, est.R$10.500.00Tr: 9135-7729
automático.R$
14.000.00.Tr: 9962-3664

S-10- vende-se, 95 cl ar e

OH.R$ 15.800.00. Tr:
9962-3664

S - 10 - vende-se, luxo,
ano 97, diesel, banco de
couro, cor branca, equipo
Tr: 9993-5946 ou 376-
1678

S-10- vende-se, cabine
dupla, 98,comp, GNV.Tr:
9983-1925

CORSA- vende-se,

se d a m , 9 9 , 4 P . R $ SAVEIRO - compra-se.Ir:
15.000.00.Tr: 372-0230 370-7431

-------

CORSA - vende-se, Wind,
2p 96, azul.R$
10:000.00.Tr: 372-0230
CORSA-vende-se, 94, bom
eSlado, cl som.R$
8.800.00.Tr: 370-2461

CORSA - vende-se, sedam,
mllenlum, 2001/2001,
praia, 27.000Km, único
dono.R$ 18.000.00.Acelta
Iroca carro menor vlor.Tr:
370-7299 ou 9955-3915

ESCORT - vende-se,
HOby,96.R$ 8.500.00. Tr:
9962-3664

MONZA - vende-se, EFI
650,93, 2p, bordô, v.e.,
Iodo original, d.h. R$
8.500,00. Tr.: 371-5157 ou

371-5615 a noite cl
Crisliane.

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

UNO - vende-se, 96/97,4p,
trava elétrica, Iimpldesemb, ar
condicionado.R$
9.500.00.Aceita troca.Tr: 370-
48100u 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, ótimo
estado.R$ 2.400.00 + 32x
276.00.Tr: 371-0202 cl Julio

BELtNA - vende-se, Del Rey II,
OH, reformada, branca,88.R$

MARAJO - vende-se, 83, 5
marchas, GNV, bom

5.300.00.Tr: 276-2134 após estado.Vlor a comb.Tr: 275-
18hs

4073

BRASlltA - vende-se, 80.RS
1.800,00.Tr: 276-0371

CORSEl 11- vende-se, 80, ótimo
estado.R$ 2.000.00.Tr: 273-
5315

OPALA - vende-se, 83,
gasolina,2p,5
marchas,som.R$ 3.000.00.Tr:
371-6913 cl Sérgio

PAMPA - vende-se, 93 cl

CHEVET - vende-se, 86.R$ tração.R$ 8.500.00.Tr: 373-

3.200.00.Aceita carro menor _300_1 _

via r. Parcela-se.Tr: 374-5342 PARATI- vende-se, G3,16v,
ESCORT - vende-se, 98,4p, comp, 2000.R$ 22.500.00.Tr:

comp.R$12.900.00.Tr: 370- _995_3_-99_6_6 _

2461 PASSAT - vende-se ou troca-

.FUSCA _ vende-se, 71.R$ se, 81, bom estado.Troca por

1.800.00.Tr:9962-3664 carro malar vlor.R$
2.600.00.Tr: 372-1543

FUSCA-vende-se, 73, branco, PASSAT _ vende-se, 84,1.6,UNO - vende-se, 95,2p, bom estado.R$ 2.500.00.Tr:
álcool.R$ 3.500.00.Tr: 9962-SAVEIRO - vende-se, eletronic.R$ 7.600.00.Tr: 9962- 9135-7729
36641.8,2001.R$ 3664

19.500.00.Tr: 9953-9966 FUSCA vende se bordo
-------

-

, -, 'SANTANA - vende-se, ano

��300.R$ 2.200.00.Tr: 9135-
91 ,GlS, compl.R$ 8.1 OO,OO.Tr:
371-6238

VECTRA - vende-se,
GLS,95, rodas esp,
comp.R$ 13.300.00 ou R$
3.900+ 36x418.00.Tr:
9123-7355 F - 250 - vende-se, XL,

2000/2000, prata, único
VECTRA - vende-se, CD, dono.Tr: 9979-1437
97, menos teto. e banco de
couro, ótimo estado.Tr:
371-2666 ou 9125-7399

VECTRA - vende-se,GL, (cl
todos os opcionais do GlS),
98,2.0, comp.R$
21.000.00.Tr: 275-8033 cl
Adriana

VECTRA - vende-se, 97,
prata, comp.R$
18.800.00.Tr: 370-9922

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

SANTANA - vende-se,

7 quantum, 97, comp, super14.R$2. 00.00.Tr:376-1758
inteiro, de particular.R$
16.000.00.Tr: 376-3386GOlF - vende-se, Gl,MI, 1.8,

F- 4000 - vende-se, 95, branco, 4p, comp,
cinza, 2', dono, impecável.Tr: 371-8153 ou

impecável.Tr: 9979-1437 _91_22_-62_33 _

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

KA - vende-se, cl limpl
desemb, ar quente, vidro
e trava elét.
I m pe c á v e I . R $
13.300.00.Tr: 9961-0343

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

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

9103-5991

SANTANA - vende-se, Cl,
comp, 95,2p.R$ 11.500.00.Tr:

GOL - vende-se, 89, 1.6, 9953-9966
álcooI.R$4.900.00.Tr. 370-6266

-------

VERONA - vende -se ou troca-
GOL - vende-se, ct, 1.6, 91.R$ se, euwpeu,96,4p,gasolina.Tr:
6.500.00.Tr: 9112-3138 9928-2981 ou 370-5627

GOL - vende-se,92,1.6,

CORREIO DO POVO 9
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(371-1970)
Compra - Vende
Troca - Financia

Motos acima de 1998 até 2002 -

financ. em até 36 x si entrada

Horario de Funcionamento

Das 8:00 ás 19:00

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

cUo AUTHENTIQUE 1.0 8V 2P 04/05
Ar quente, Barras de proteção lateral, Faróis com duplo refletor óptico,
Vidros Verdes.

IPVA + LICENCIAMENTO
E MAIS:

TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS
OU PINTURA METÁLICA

Titan KS Aiul

Zx I I Preta 1994

..... ,..._- ",.
CB 450 DX Cinza 1988

,,_rl�I .....••'tf,fIIlt _
Sahara 350 Roxa 1997

_S:Q��
Tornado 250 Vermelha 2002

�J.I'M •
XT 225

.

Prata 2000
.êll�"i" _
CBX 200 Strada Azul 1997

_"1\..\1_ I". II U@..
CBX 150 Aero Vermelha 1989
_...."1'......1115 _
Ti tan K.S , Preta 2004

__r�__�tDII
Titan KS Verde 2002
_:$ml iIItn.,.,.. n_
Titan KS Azul 2002

�a1jíiM@ ._
Titan KS Vermelha 1000

_.@-
2000

Titan ES Vermelha
BfàOU_7)l@!Imli U.
Titan 125 Vermelha

2001

1998

Tltan 125 Azul
��, �

'1íI
Titan 125 Azul

Tltan 125

Tltan 125 Cinza

1998

1997

1995

XLRES
CBXStrada
CARROS

2001
2001

preta
preta

(5) Fabricados no BraSil.
SCêniCAli� 1.6 16V 110 cv 04/05
Air Bag Duplo, Ar-condicionado, Computador de bordo,
Direção hidráulica, Travas e Vidros eíétricos.

2 ANOS DE GARANTIA

TAXAO,49� ENT.+24xTOda Linha Clio e Scénic (3)

com Pintura Metálica GRÁTIS (veículos em estoque) TAX"1),49� ENT+24x

Rede Renault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil,

Liberte BLUMENAU
322·8800

ITAJAí'
346 - 7400

Vale do Itajai e Litoral Norte - S

I'.JO.INVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370 - 6006 Financeira Renau

gn,upt) 8CI Banque

�l:;eço a_Vista do Clio Authentlqua 2 portas 1.0 8V 04/05 sem Air Bag duplo, cor sólida, sem opcionais. Válido somente para veiculas adquiridos pela Internet. Frete incluso para todo o Brasil. (2) IPVA + licenciamento Grátis e mais Travas e Vidros Elétricos ou Pintu

ant .Ica, validos somente para o ClioAuthentique 1.0 8V 04/05. (3) Toda Linha Clio e Scénic em estoque na Concessionária com Pintura Metálica Grátis. (4) Taxas de juros válida para as Unhas Clio ( exceto Authentique 04/04) e Scénic 04/04 e 04/05, Megane 04/05
BOlenores II Kangoo 04/04 e anteriores, O km, nas seguintes condições: Financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 60% do valor a vista + saldo financiado em 24 vezes com Taxa Cliente prefixada de 0,49% a.m. + IOF + RS 2,15 por lâmina (

alteet�Bancário. Financiamento Renault através da Cía. de Crédito , Financiamento e InvesUmento Renault do Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Taxa de abertura de crédito (TAC ) não Inclusa. consulte o valor para sua região. As taxas poderão s
Prera as Se houvermudanças significativas no Mercado financeiro sem prévio aviso. (5) Preço a vista do ScénicAlizé 1.6 16 V 110cv 04/05. cor sólida sem opcionais. Não estão inclusos os valores de frete, pintura metálica e opcionais Pintura metálica e opclonals. (
Vai

ço a Vis!a do ClioAuthentique 2 portas 1_0 ev 04/05_ sem Air Bag duplo, cor sólida, sem opcionais.Fotos para fins publicitários. Alguns itens rncstradcs elou mencionados são opcionais e/ou acessórios e/ou referem-se a versões especificas. Modelos, códil
ores eslão sujeitosa alterações conformepolitica de comercialização da Fábrica. A Renaultreserva-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 vida

},Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VVotora.'_1 finanças

Asrtra + Couro GLS impecavel 4p
.

5-10 compl. + couro estendida
F-l000 4.9·
Tempra compl. 8 v 4p Impecavel
Corsa Sedam impecavel
Silverado
Corsa Wind
GOl4p
Gol4p
Palio Ar 4p
Palio ELX 1.0
Blazer DLX

Rural4x4

S-10 Comp
Mondeo comp
Fusca 1.300

00
96
97
93
99
98
98
99
98

04

97
97

75

00

98

86

preto G
preta GNV
Vermelha GNV
preto G
branco G
bordo D
cinza G
verde G
verde G

cinza G
cinza G
branca D

branca G

prata GNV

marrom metalico G

branco G

Av. Waldemar Grubba
CLlORL 1.0AR
CELTA 1.0
BLAZER DLX 4.1 COMPL.
VECTRAGLS

32��A5WAC)ON GLS

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

370-3113
Jaraguá do Sul· se

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

<'
�----------------------------------------------------------�

Fiat

Ford

Uno Mille

Escort GL

Escort CL c/ ar

Fiesta

Escort c/ ar

Vectra GLS completo
Pick Up corsa

CELTA

Vectra

Omega GLS

Chev\'te
Corsa

Gol 8v 4p
Goll.6

Goll.0

Parati GI

GM

VW

93

97

98

97

95

95

96

01

97

93

89

99

00

92

95

90

Grafite R$ 6.800,00

azul R$ 13.000,00
vermelho R$ 14.500,00

Prata R$ 9.500,00
Prata R$ 9.800,00

dourado R$13.000,00
Bordo R$10.500,00
Prata R$ 15.400,00
CINZA R$ 18.500,00
cinza R$ 12.900,00
azul R$ 4.900,00

Bordo R$ 12.500,00

Bordo R$ 16.800,00
Azul

Azul

Prata

R$ 7.500,00

R$9.000,00
R$ 7.000,00

Classe A 160
Honda Civic LX Aut.

Corsa Sedam
Honda Civlc LX Autm.
GoIGII18V
Clio RL c/ ar
Bonanza c/ Kit gás
Corsa GL 1.6 SW
Escort GL 16V compl.
Vectra GLS compl
Uno Mille Smart

Gol 16V
Escort GL 1.6 I

Renaut 21 TXE

Gol
Santana GLS

Monza SL/E 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

Faça parte da BV
financeira

você também

Ceita 4p
Celta 4p c/ ar
Clio RN cornpl. -v.e.
Fiesta Class 4p

..

Corsa Sedan ac/te
Corsda Sedan
Escort Hobby 1.6
Uno SX 4p c/ opc.
Vectra GL 2.2

Vectra GL comp.
GolGlil
Goll000 16v c/ 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

373-0806
373-1881

G
G
G

G
G
G

A
G

G

G
G
G

G

q
G

G
G

G/GNV
G

Sundown Hunter

Astra

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - [araguá do Sul

Veículos

1.8/2p/compl.

1.0 -16V/4p

1.8/4p/SL

1.0/4p/Milenium

2p

1.6/4p/ comp.

SX/2p

EU(j2p

1.0/2p

450 ;;R

125

azula0

azul 98Gol

Ipanema GL

Corsa Sedam

cinza 95

prata 01

branco 03

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Celta

Tipo

Uno

cinza 95

dourado 00

azul 95

.LD veículos 373-4047

Uno

Gol Special

Honda CBR

cinza 03

bra/verm, 90

vermelha 04

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

1994

1992
1994

1989

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

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

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

R$ 13.500,00
R$ 7.500,00
R$ 9.BOO,00
R$ 5.900,00

Palio EDX

Marea ELX

Uno S

Uno.EX 4p
TempralE Bv compl.
Elba Wekend 4p
FORD
Escort GLX 4p compl
Escort GL

verde
branca

branco

branco

Branca

vermelha

1997

1999

1991
1999

1993

1993

prelo
cinza

praia
marrom

azul

1998

1987

1993
19B7
1990

Escort GL 1.6

F- 1000 Dupla Turbo Diesel

Verona GLX 1.&
VW

Fusca 1,300 L
Gol CU 1.6 cf opcionais
Goll.0 8Ve 4p
Parati cu 1.6 - ar

Logus cl! + dh

Paraf cll.8
GM

Omega Suprema GLS
Kadelt Sl 1.8 Ale.

Monza GL 4pfalc/compl
Monza SLE

bege
verde

brancal
branca

1981
1996

1999

1997

1995

1993

verde

azul

cinza
azul

cinza

verde

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

Vectra GLS 2.2 compl + ar digital
Gol GI1I2000 1.0 4p
Senic RT 1.6 2000 compl
Escort SW 1.8 GL 1997 compl
Vectra CD 2.0 1994 corno!
Uno Mille 1991
Palio Fire 1.0 2004 Limp/Desem.
Corsa Milenium 2001 4p Limp/Desem
Goll.6 1991
Renaut Clio1.0 2002 Basico 4p
Ford Ranger 2001 4p turbo diesel eompl
Omega 3.0 eompl
Uno 20011.0 4p o/Trio eletricc
Pick Up Corsa 1.6 1999 c/ RLL
Corsa 1.0 2001 4p Limp/Desem/AQ/AC
Lcgus CL 1.8 1993 AQ/Desem
Palio Wekem 1.0 16V Fire 2003 ccmpl
Celta 2004 4p 1.0 Limp/Desem/AÇ/AQ
Siena Fire 2001
S-10 2.5 Turbo diesel 1996 corno!
Fiesta 4p 1998 Limp/Desem/AQ
Siena 1.6 1999 4p compl
Gol 1.0 1996 Llrno/Desen/Aõ
Astra GL 1.8 2001 comer
Kangu 1.6 2003 compl
Senic 1.0 2004 Alize compl + couro

Kangu 2001 cf AC
Sente 1.6" 2000 compl
Vectra GLS 1997 Com I Ar Sa CO

Faça parte da �
financeira

você também

_DVermelho

Cinza

branca

praia
cinza

Ford Ranger2.5 CD

GoIGII14p
Saveiro GNV

Gol1.8

S-10compl
VectraCD2.2

.

Veclra GL 2.0 comp.

Golf2p cornp, GTI

Monza4p
Fusca 1300

C8X200

Uno

branco

G

G

G

G

Azul

prela
vermelho

Branco

Vermelha

vermelho

Barraca pi camping completa

Audi A3 1.8
Blazer DLX-4x4
Frontier 4x4

Sportage
Corsa Wagon
Corsa Wind 1.0
GolCL
Parati CL
Tempra IE 8v

Quantum
Vectra GLS
Kadett si

Logus GLS
Mercedes 608

gas
die
die
die

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
alc
die

2000
12000
2003
1995
1997
1996
1994
1996
1995
1997
1998
1992
1993
1983

brari
bra�
brari
pra1i
verdi
venr
pral;
ver�
alui
cinJO
bran'
pra10
alui
bra�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VEICULOS
370-7516

c om P�.� .,'< "d '(18509!:à
, .....' t'a.!t�M�i;"';\j �.i�;;�:C�;MR��Jw..tt�rL,M!Iq�AL!.!.;,.%.........•,,'" ",!!JJ!",!".lq,�".!!. ".!boc, .1IJ!,gg, .•Jt., .,ut:'l:.., .. ,Ç,f1 '

Cinza 98
Verde 98

Golf2,ocompl.
Pick up Corsa compl.
CorsaWind 2p Bordo

Vermelha

Bege
Cinza

branca
Azul

Prata
Cinza

Cinza
branca
branca
verde
'cinza

96
94

89
93

96
92

98
97

96
00
95
86

97

Pampa
Saveiro Diesel
Hilux Sw4, diesel

Rorino furgão
Santana GLS cornpl.
Courier 1.3
Parati 2p 1.6
L-200 Diesel
Corier 1.3 Furgão
Rorino pick up
Monza SLE
Gol1.6 MI

�,
'

370-4224
CLASS IC Rua Erwino Menegotti, 869,
:--'-----:-:-:::-:-::--:-:- - Vila Rau - Jaraguá do Sul- se

YfVotoraBllml Finanças

Ãrduíno
Veículos 371·4225

logus Prata G 95 R$ 10,500,00
Fusca Branco G, 71 R$2,300,00

Faça
Gol Azul 85 R$4,000,00

1l;

parte da BV
Kombi Bege Gás 95 R$ 4.000,00 ,+26 x 400
Selina Prata G 90 R$ 6.500,00

i;':: Varianl Bege G 78 R$ 3,500,00
Monza Branco G 87 R$ 4,500,00

�;i: Marajá Azul G 87 R$ 5,200,00

I�
Saveiro Bege 83 R$ 4,000,00

financeira
Caravan Bege A 85 R$ 3,500,00
Calibra Grafite G 95 R$ 17,000,00
S10 Branca G 95 R$ 16,500,00
Corsa el A,C, Verde G 2,000 R$ 18,000,00
Chevette Dourado G 84 R$ 2,900,00
Opala Azul G 87 R$ 5,500,006 eilidros

JA..

também
Tipo Preto G 95 R$ 8,000,00

voce Uno Vermelho 2004 R$ 18,000,00
Pick Up Fiorino Branco G 93 R$ 8,000,00
Prêmio Preto 91 R$ 3,000,000+ 29 x 255

já
Palio Weekend Cinza 2,000 R$17,900,00
Palio Prata 2002 R$17,000,00
Del Rey Dourado A 85 RI4,000,00
Escort Prata 93 R$9,000,00
Pampa Prata G 97 R$ 4,OOO,00,+32x370'y1 0:10ABN
Bis Sundown Preto G 97 R$1,300,00
CG 125 Azul G 99 RI3,200,00

E MUITO MAIS

275·1184 Rua Prel. Waldemar
Grubba. 3121
Bairro Vieiras

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

�eno Clio 1,6 Compl
Celta 2p cf ar A.C. Vermo 2003 Gas.
Gol Power 1.0 4p cf A.C. Beo 2003 Gas.

Omega GL cornpl. R$ 12,800,0016v/top de linha 2001 garfite Corsa Sedam cf A.C, Bco 2002 GNV 94
eno Clio 1 O VT Shadom 600 cc Preto 2002 Gas. Corsa Super_ 98 R$ 13,000,00

Gol
' c/ar/tr/4p/alarme 2001 Corsa 2p/ 1.0 campo Preto 2002 Gas. Corsa 4p compL 98 R$ 13,800,00

Gol Special 1 O
4p/16v/ar 1999 branco

Fiesta GL 4p 1.0 Bco 2001 Gas.
Astra GLS Sedam/campo Beo 2000 GNV Tempra 16v ouro 93 R$ 9,000,00

c/ ar cond. 2003 branco 81azer campo 2.2 Beo 1999 GNVGOl trend GIII
.

Omega GLS 2.2 comer Bcc ' 1998 Gas.
Verona LX 1.8 ale 94 R$ 9,000,00

�esta C/ dh 4p 2002 branco Hesta 4p azul 1999 Gas. Palio EDX 98 R$ 12,000,00

Marea HLX
2001 prata

Corsa Super azul 1998 Gas Perua Swcompleta +GNV 98 R$ 16,500,00Silverado BJazer 4.1 Bco 1998 Ale.

Celta 1.0 VHC
cornp, 1999 preta Parati 1.0 16v 2p Vermo 1998 Gas. Perua SW cornpl G 97 R$ 14,500,00

C/ ar + pers. Gas 2003
Quantum 4p 1.8 Beo 1995 Gas. Veetra GLS eomp 94 R$ 12,800,00Uno EP 1.0 preto Vectra GLS 2.0 compl. Bcc 1997 Gas.

Saveiro 18 4p, c/ ar 1996 cinza Corsa 1.0 Bcp 1997 Gas. Vectra GL eompl '+ GNV 97 R$ 21,000,00
Palio ED 2p 1.0 Cinza 1997 Gas. Monza SLE 90 R$ 5,600,00F ' '

c/ dh Gas. 2001 branco Golf Gl1.S 4p compl. Vermo 1995

M
1000 motor MWM

Gas.

c/vidro.teto.dh 1992
Calibra compl. Vermo 1994 Gas. Monza 89 R$ 5,300,00

Onla SL 2 O
l 200 4x4 campo Azul 1993 Dre Asia Towner furgão 95 R$ 5,500,00

CGTOday
, 2p, Gas. 1993 prata L 200 4x4 compl. Azul 1995 Oie

L· 200 4x4 GLS compl preta 2000 Oie Uno 86 R$ 3,600,00
CG gasolina 1991 vermelha F 1000 Cab dupla Vermo 1990 Die Bote lnflavel R$ 1.000.00

�t PI trilha 2001 prata
Ka 1.0 c/ trio Prata 1997 Gas.

Alfa Romeo 164 comp.+ TetoVariant Azul 1974 Gas. 95 R$ 15,500,00

1986
Gol CL 1.6 Prata 1994 Gas. Trailler Angola cf 1 eixo 90 R$ 6,500,00nO Sx Gol1.0 I Bordô 1996 Gas.

2P/Gas 1998 cinza Uno Mille SX compl AZUL 1997 Gas Kambi stander cf 11 lugares 95 R$ 8,900,00
5·10 Deluxe compl preta Ore

''VEICULes
Novos e Usados 370-0013

2002/2003 FIESTA 4PTSAR BRANCA GASOLINA

2002/2003 F250 XL L PRATA DIESEL

2002/2003 CORSA 1,0 COMPLETO BRANCA GASOLINA

2002/2003 1 PALIO FIRE VERMELHA GASOLINA

2002/2003 CELTA 3 PTS VERMELHA GASOLINA

2002/2002 GOL 16VPOWER PRETA GASOLINA

2002 SAVEIRO PRATA GASOLINA

2000/2001 VECTRA CHALLENGE CINZA GASOLINA

1999/1999 ASTRA GL VERDE GASOLINA

1998/199� MAREA WEEKEND VERDE GASOLINA

1998/1999 ESCORT GL 16V H CINZA GASOLINA

Particulares

""c" Vendemos seu veículo a re o de mercado!"

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

Faça parte da BV
financeira

você também

311-0802
311-8281

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 • Centro· Jguá do Sul
Kadett completo ,vermelho 1998
810 de luxe completa prata 1997
Corsa Super 4p cl opc. vermelho 1997
Corsa Wind cl opc. branco 1996
Corsa Wind cl opc. azul 1995
Gol GIII el ope prata 2004
Gol Plus Comp, GNV '

bege 2002
Gol GI1I8V cinza 2001
Gol GIII 16V eomp prata 2001
Gol GIII completo prata 2001
poro Classic comp bege 2001
Gol Power menos AC branco 2002
Gol GIII 16V 4p el AC branco 2000
Parati CL 1,6 eomp branco 1999
Palio Week. Comp branco 2001
Palio ELX el ope preto 1999
Palio cl opc prata 1997
Crio Prtvltége come prata 2003
Scenic RT 1.6 comp bege 2002
cuo RN 1.0 el opc preto 2001
Scenic RXE 1.6 come cinza 2001
Clio RL el AC dourado 2000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
TER A-FEIRA, 19 de outubro de2004

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

)( - 1
R.: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

Corsa Sedam 2003 VEITElRL Novo Ono Mille 2005 OKM

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

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

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

Gesica

TITAN - vende-se, cl
partida elét..R$
4.300,OO.Tr: 9953-
2627.

TITAN - vende-se, ano
2003.R$
4.100,OO.Tr: 370-
6526

Flesta 99 AC/AQ/AL Goll 97 GIAIOT/lT MareaWekend 99 Compl.
+,Couro

TITAN - vende-se,BIZ - vende-se, preta, cl $
Partida,2004.Tr: 9997-

125, 2003, prata.R
1.500.00 + 18x

5557 cl Kinho 205.00.Tr: 9123-7355

BIZ - vende-se,OKm, cor TITAN - vende-se,
a escolher entrada R$ eG, ,ES, (partida e
3.300.00 + 18x R$ freio a disco), 2000,

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

comb. Tr: 371-4978 ou 91 09-
fi:fJ7

compra - vende - troca
financia - novos e usados

VENDE-SE - VW-8-150, único
dono, 2002, branco, cl
17000Km,carroceria arco e

lona.Tr. 9111-1996

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

Av_ Pret_ Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

·i

Truppel Car
.

VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183MONTANA
MULTI-MARCAS Compra - vende - troca - financia

I_�_�,,,,,,,,,�. �""""1"" �
'"

t
IMPORTADOS

�C2a) 94 a::uo �

ave EX 'J7 at� b7iK:o
PEI.XE)'I' 1{6 00 1.o!l q It:lbaz azul

PEIX?EOf3.'6 xs 'J7 � 00lI1OO

PEIX?EOf4:6 ln � . �
PB.X?êOT4:6 BREIlD< 94 � !lela
APA..AlEE 94 �61 00lI100

01AR,t>C€ 00 4pI'c:doo fleIO

NACIONAIS

Rua Erwino Menegotti,1530 � Vila Rau � Jaraguá do Sul
&10
Brasilia 75 impecável verm. .

R,S:;A 00 1&0 bcno

ESPECIAIS

Escapamento - Geometria � Balanceamento
..... ,." .. " .. w •• "'.,w .. , ,"""" ••• , '", w m.<"'w " "" " "" .. """"· .. ,,""-,,_ .. ,, .. �··,,·_,,·-·,,

Injeção Eletrônica � Mecânica em Geral

III l.Ii:o dm�.e
70 l.Ii:o dro trpoc.a.e

Auto-elétrica - Com. de Pneus

0' ® d

Rua: Prefeito José Bauer,826
Vila Rall - Jguâ do Sul- se

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376-1678

AUloniZAdA:
CM, VW,
fiAI' FORd

ótimo estado.R$
3.600.00.Tr: 47-9117-
5839 Eder

Celular Gradient�·
NEO promoçao

. R$350.00 tel99021907
Alexandre

AROS - vende-se, 4, de liga Saveiro, de fibra.R$ 350.00.Tr:

leve, 14, com pneus,n"185. Vlor �2_75_-4_1O_Oc_m_1 _

a combinar. Tr: 372-0713 cl ROÓAS d 15
Fern d

- ven e-se, aro ,

an o.
esportiva, Gireis.R$ 750.00.Tr:

CAPOTA - vende-se, pi 9991-3000c/Hélio

VENDE-SE- DT- 180,90,
pi trilha, freio a disco,
comp, acompanha par
de joelheiras.R$

. 900.00.Tr: 372-2843 ou

9143-8334

-
�

TWISTER - vende-se,
preta, 2002, 250cc,
ótimo est, cf 24.000 Km
rodados.R$ 7.500.00.Tr:
9104-6677 cl Luis

VBR - 2003, par!. Elétr.
R$ 1.500 mais financ. Tr: APARELHO OE CO- vende-se,
370-9209 após 18 horas novo pi carro, cl manual,

Kenood.R$ 350,00.Tr: 9145-
6320

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

Fone (47) 374-0548 - autounica@pop.com,br
Rua:'Mal. Ca,telo Bra

Se

VBR 2003.R$
4.100.00.Tr: 379-1200
ou 370-3329 cl Leandro APARELHO DE CD - vende-se

pi carro Pioneer, clMP3, modo '

4650, cl controle, novo, na
caixa. R$ 565,00. Tr: 376-
2206 ou 9111-9968 cl
Alexsandro.

VIA
OHICÃ

XT - 225 - vende-se,
pi trilha, 2 pneus novos,
roda de alumínio.R$
3.800.00.Tr: 9962-3664

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




