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MISSÃO DIFfoL

Enfrentar rivais modernos é a

dura tarefa do Nissan Sentra

• CLASSIMAIS VErCULOS

REAÇÃO BOLSHOI

PT deve

expulsar
Mussinato

'por traição'

BRA$ILlO WILlE

o apoio declarado ao tucano Vicente Caropreso nas eleições
municipais deve custar ao ex-sindicalista Jair Mussinato a

erpulsâo do PT de Jaraguá do Sul, partido do qual foi um dos

fundadores e presidente.
A Comissão de Ética do Partidos dos Trabalhadores se reúne

esta semana para analisar o pedido de punição encaminhado

por filiados, que o acusam de ter traído a legenda.
Mussinato, que está licenciado do PT até janeiro de 2005,
disse que não foi comunicado oficialmente sobre o assunto. "O -

estatuto não impede de apoiar outro partido", garante.
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A guerra imposta ao

Iraque pelos falcões de

Washington, com o intuito

de combater o terrorismo

entre outras bobagens,
apresenta resultados inver

sos. Segundo o relatório
anual do Instituto Interna
cional para Estudos Estra

tégicos, aumentou o risco de
atentados terroristas contra o

Ocidente, ao menos no curto

prazo. O documento rela
ciona diretamente o au

mento à invasão e à

ocupação militar no Iraque.
"Os Estados Unidos mostra

ram seu desejo de alterar o

status quo político no mundo
árabe a fim de proteger
interesses políticos e es

tratégicos dos norte -ameri

canos", diz um trecho do
relatório.

O esforço global para se

evitar a guerra contra o

Iraque, além de contestar as

justificativas da Casa
Branca, alertava para a

FRASES

c
•

posstbtlidade do conflito
desencadear rapidamente a

intensificação do recru ta

menta pelos patrocinadores
da [ihad e a motivação da AI

Qaeda para encorajar ope

rações terroristas. Líderes
árabes chegaram a prev�r que
a guerra geraria centenas de
Osamas bin Laden, refe
rindo-se ao aumento do

""" ,�,."""'"."""'"."'''''" .. , .. ,'',, .. ,,; .. ,,'''''''''''''''',, .. , ,, " ..

'QUINTA.FEIRA,21 de outubro de 2004 "O�\Ja("IItlg'lj••

humanidade
d�l guerra - cada vez mais

distante do desfecho pro
gramado pelos estrategistas
do Pentágono. Aliás, nin
guém mais duvida da ver

dadeira intenção da invasão

e da ocupação do país árabe,
segundo maior produtor de

petróleo do mundo e uma das
maiores reservas mundiais de

gás natural. Além do mais,

... As cenas e as informações que chegam do

Iraque mostram um país destroçado e sem

qualquer expectativa num futuro próximo
sentimento anti-americano e

à "obrigação" dos muçul
manos em combater os

"infiéis". Mais, o relatório

garante que a AI Qaeda tem

ainda cerca de 20 mil
militantes treinados.

O relatório, divulgado
esta semana, reforça as

críticas à aventura militar dos
Estados Unidos no Iraque.
Também é mais um argu
mento a favor dos opositores

nos últimos anos, o ex

presidente Saddam Hussein
havia substituído o dólar pelo
euro nas transações
comerciais do Iraque.

Apesar de todo aparato
tecnológico e bélico, a

poderosa máquina de guerra
dos Estados Unidos não

conseguiu sufocar
resistência iraquiana, que
vem causando sérios prejuízos
materiais e humanos ao

a

império. Também não con

seguiu garantir a segurança
no país nem resolver os

problemas de milhões de
famílias, que continuam sem

água tratada, esgoto, luz e

um mínimo de dignidade. As
cenas e as informações que
chegam do Iraque mostram

um país destroçado e sem

qualquer expectativa num

futuro próximo.
Sem encontrar armas de

destruição em massa e sem

conseguir resultados po
sitivos no combate ao

terrorismo os Estados Unidos
enfrentam uma crescente

onda de opositores no mun

do inteiro. Todavia, para os

falcões de Washington, o

que importa são seus

interesses. Pior, a América
não descartou ações mi

litares contra o Irã e a

Coréia do Norte, além das
ofensivas econômicas contra

outros países, inclusive o

Brasil.

liA atitude de Mussinato nestas eleições foi totalmente contrária aos princípios políticos do PT.
Ele traiu o PT e a sua própria história"

• Leone Silva, presidente do Diretório do PT de Jaraguá do Sul,justificando o pedido de expulsão do ex-sindicalista JairMussinato do

partido

Mundo I Pessoas & Fatos I
... INDIA

País anuncia nova fase
de relações com vizinho
Antigos inimigos, fndia e China anunciaram
ontem que entraram numa "nova fase" de suas

relações, com Pequim apoiando uma ação mais'
ampla de Nova Délhi no âmbito da ONU

(Organização das Nações Unidas) e com os dois
lados concordando em levar adiante a busca pela
solução de uma disputa fronteiriça de quatro
décadas ..

O alto diplomata, Tang Jiaxuan, e o ministro
indiano das Relações Exteriores, Natwar Singh,
reuniram-seduranteduas horasemeia para discutir
a melhora das relações e o fortalecimento da

cooperação entre as duas nações asiáticas. (AE)

... INDONtSIA

Yuc{hoyono toma posse
como presidente do país
o ex-general Susilo Bambang Yudhoyono,
primeiro presidente eleito pelo voto direto na

história da Indonésia, tomou ontem prometendo
combater a pobreza, acabar com os conflitos

separatistas e tornar o país menos vulnerável ao
extremismo. Ele fez o juramento.de posse em

cerimOnia solene realizada no Parlamento
indonéslo.Jurou "obedecer à lei e àConstituição
e servir à nação" em nome de Deus. Depois da

cerimOnia,Yudhoyono repetiu as promessas de

campanha que lhe renderam uma arrasadora
vitória: gerar empregos, combater a corrupção,
enfrentar a insurgência islâmica e recuperar a

economia da Indonésia. (AE)

... COLOMBIA
<'

GarciaMárquez lança
novo livro aos 90 anos
"No ano de meus noventa anos, quis presentear
me com uma noite de amor louco com uma

adolescente virgem':Assim começa Memória de
Minhas Putas Tristes, o novo romance do
colombian�GabrielGarciaMárquez,Prêmio Nobel
de Literatura em 1982, que foi lançado ontem na

América Latina, na Espanha e nos Estados Unidos.
O livro, cujo lançamento estava previsto para a

semana que vem chegou às iivrarias mais cedo
devido à circulação de cópias piratas nas ruas de

Bogotá. A decisão foi anunciada na semana

passada, por Moisés Melo, editor da Norma de

Colombia, que publica os livros do autor. (AE)

... JAPÃO

Tempestade tropical
deixa 18mortos
Dezoito pessoas morreram e 13 continuavam

desaparecidas no Japão por causa de fortes

tempestades que provocaram deslizamentos de

terra, enchentes e obrigaram milhares de pessoas
a abandonarem as casas. Um dia depois de ter,

atingido o Japão, o tufão Tokage perdeu força e

transformou-se em tempestade tropical.Mesmo
assim, o fenômeno é um dos mais letais da

temporada de tufões a atingir o país em 2004.

Imagens exibidas pelas emissoras locais de
televisão mostravam uma árvore sendo
arrancada pela raiz, carros submersos pelas águas
e a terra das encostas deslizando nas regiões sul
e central do país. (AE)

... EUA

Tevêexibirá partesdo
documentário anti-Kerry
Ameaçado por acionistas, o grupo Sinclair
Broadcast não vai transmitir na íntegra o

documentário que critica as atividades antiguerra
.

do Vietnã de John Kerry, incorporando apenas
partes do filme "Honra Roubada: Feridas que
Nunca Fecham" num programa jornalístico
especial examinando o uso de documentários

para influenciar eleições.
O anúncio foi feito horas depois que acionistas
denunciaram que os planos do grupo de transmitir
o filme de 42 minutos poderiam prejudicar seus
investimentos. Críticos também haviam defen
dido um boicote de anunciantes ao grupo. (AE)

� ARGENTINA

Avião presidencial fa�
pouso de emergência'
"Vamos cair, vamos morrer todos!" gritou o

ministro do Planejamento, Julio De Vido,
quando viu as chamas saindo da turbina do avião
presidencial argentino, um Boeing 757,
conhecido comoTango 01.0 presidente Néstor
Kirchner tentou mostrar-se impassível: "SÓ se

você morrer. Eu me salvo': O incidente aéreo

começou minutos antes, quando o avião
decolou rumo à província de Entre Ríos. Pouco

depois, a 200 metros de altura, foi sacudido por
uma dezena de explosões. O piloto mudou de
direção e realizou, 15 minutos depois, um pouso

-

de emergência na base aérea de EI Palomar, na
Grande Buenos Aires. (AE)
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SUA OPINIÃO

A força dos pequenos
/

negocIos

Alessandro Coelho*

Notícia interessante foi divulgada recentemente pela
imprensa. Segundo o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, de um total de 19.796
empresas que exportaram no ano passado, 47,9% (9,479
mil) eram micro e pequenas empresas, Conforme a

informação, o governo pretende divulgar a cada três meses

um balanço das vendas externas do País por porte de

empresas. Segundo a última estatística oficial, em 2003 o

Brasil registrou o ingresso líquido de 456 novas empresas
no mercado das exportações. Desse total, 342 são micro e

pequenas empresas.
A tese reafirma uma verdade absoluta: os pequenos

negócios contribuem, sim, de maneira marcante para o

incremento da balança comercial. De acordo com o mesmo

documento divulgado, as micro e pequenas empresas
foram as que registraram maior incremento nas vendas
externas no ano passado. As exportações desse segmento
cresceram em 30,1% em 2003 em relação ao ano anterior,
somando US$ 1,736 bilhão. No mesmo período, a média de
crescimento das exportações brasileiras foi de 21,1%.

Mais: com esse incremento das vendas por parte das
micro e pequenas empresas, em 2003, a representatividade
desse segmento no valor exportado subiu de 2,2% para 2,4%.
No mesmo período, a participação das grandes empresas
no valor exportado caiu de 90% para 89,5%. Em relação a

destinos, a União Européia foi o principal destino para as

exportações dessas empresas (28,3%), seguida pelos Estados
Unidos (23%), Mercosul (12,8%) e Ásia (12,3%).

Não há nenhuma dúvida do potencial que o segmento
desfruta em termos de mercado externo, especialmente
porque o movimento das micro e pequenas se caracteriza
não somente por produções de itens isolados ou no contexto
das cadeias produtivas. Então, pode-se imaginar que ainda
há uma capacidade reprimida no quediz respeito à inserção
dos nossos produtos no mercado internacional.

,

Cabe aos empreendedores investir na melhoria de seus

processos, na adequação de seus produtos de acordo com

os padrões internacionais, enfim, na competitividade de

seus negócios. São valores agregados que somam muito na

conquista de clientes externos .

Através da nossa organização associativa ou do trabalho

integrado com parceiros importantes que atuam na

capacitação, o movimento das micro e pequenas empresas
vem dando significativa contribuição para que se reduza

cada vez mai's a distância com clientes externos. Trabalho
este que é continuo e que somente se sustenta se pudermos
contar cada vez mais com o engajamento e participação
dos nossos associados e daqueles empresários que ainda .

não conhecem a uossa entidade.
É um convite, então, para que os empreendedores

venham se juntar a nós, fazendo do associativismo uma

energia única para o crescimento dos nossos negócios.

*Presidente da APEVI - Associação das Micro e Pequenas

Empresas do Vale do Itapocu
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fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem
coma

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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MOSAICO �Maurfllo deCarvalho---------------------------------,

� Números
o PFL de Jaraguá do Sul precisou de

pouco mais da metade dos votos

necessários para eleger o segundo
vereador. O partido fez 9.831 votos

nas eleições proporcionais. Como o
.

quociente eleitoral era de 6.495,

sobraram exatos 3.336 votos, 88 a mais

do que a metade do quociente eleitoral.
por outro lado, a aliança PSDS/PV

obteve 14.285 votos e elegeu tarn

bém'dols vereadores. A soma dos

votoS obtidos pela aliança dá dois quo
cientes eleitorais e ainda sobraram

1.295.

�Mais números
Já o PP, que também elegeu dois
vereadores, conquistou 11.517 votos.
Subtraindo os 6.495 do quociente
eleitoral sobram 5.022 votos, 1.473 a

menos para completar o segundo
quociente. O bloco PL/PTS/PDT/PPS fez
13.439 votos, 449 a mais do que dois
quocientes eleitorais.
A aliança PMDB/PSB obteve 9.116 votos,
2.621 a mais do que o quociente eleitoral
e 715 a menos do que o PFL. Porém, 56
elegeu um vereador. A coligação PT/
PCdoS fez 13.259 votos, 269 a mais do
que dois quocientes eleitorais.

�Repeteco
O préfelto Irlneu Pasold (PSDB) voltou a

cobrar do deputado Dione! da Silva (PT)
provas de que se recusou a recebê-lo e

de que não participou de eventos

promovidos pelo gabinete do partamen
tar."Que ele (Dlone!) apresente um

único protocolo�repetlu Pasold,lrrltado.
Talvez Dlonel não tenha os tais
documentos que Pasold exige, mas
somente o ex-chefe de gabinete, Srlvlo
Celeste, recebeu, em mãos, dois convites
para o prefeito participar de discussões
sobre Desenvolvimento Sustentável e
Solidário.

� Cantilena'
O desabafo da secretária da Comissão
Central Organizadora da Schützenfest,
Daniela tenzl, feito em carta enviada II

Imprensa regional, mostra o quanto
alguns ainda Insistem em desmerecer o
trabalho dos outros.
Apontar/lfalhas'; sugerindo alternatlvas
para corrigi-Ias, é uma coisa, mas torcer
para que a festa fosse um desastre para
creditar aos organizadores a pecha de
Incompetentes, é Jogar contra o

patrimônio e mostrar-se pequeno
diante do desafio de contribuir para
com a cidade.

�LDO
A Câmara de Jaraguá do Sul aprovou
ontem a LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) para 2005. A proposta
recebeu três emendas aditivas do
vereador Petras Konell (PMDBL
acrescentando as estimativas das
receitas relacionadas II lei do Refls
municipal.
A bancada do PT apresentou outra,
substituindo a Insta lação do Pama 3 da Ilha
da Figueira para o Bairro Francisco de Paula.
A emenda recebeu parecer contrário da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final e foi rejeitada pelo plenário.

Devigilli é expulso do PMDB

por assumir pasta naPrefeitura
GUARAMlRIM - o PMDB

registrou essa semana o primeiro caso
de expulsão na história do particlo.A
Comissão deÉtica da legenda avaliou
a conduta de Valeriano Devlgill! e
deliberou por unanimidade a

expulsão do militante, na segunda
feira.A decísâodo conselho deve-se
ao fato de o ex-peernedebísta ter

aceitado assumir a Secretaria de

Agricultura da Prefeitura, que é

administrada por um politico que faz

oposição ao partido. Ao assumir a

pasta, Devtgilli provocou o

descontentamento dos lideres da
Executiva, da qual também fazia
parte, emotivou o diretório a solicitar
que o conselho analisasse sua conduta
e deliberasse pela punição.

O presidente do PMDB, Ivo
Ranghette, frisa que os filiados têm
de demonstrar fidelidade ao partido
e não apresentar comportamento

político alheio, que indique
favorecimento aos adversários.
"Infelizmente, tivemos de tomar esta
medida por urna questão-de ética

partídáría", destaca. Na avaliação de
Ranghette, Devigilli deixou o partido
de lado em prol de interesses pessoais.
"Depois que ficou sabendo, pelos
bastidores, que havia sido expulso, ele
imediatamente solicitou a desâlação
do partido". Legalmente, o ex

peemedebísta tinha cinco dias para
recorrer e apresentar defesa, mas
preferiu solicitar a desflliação,

Além da expulsão, houve dois
casos de exoneração. Silvio Fmardí,
que era assessor parlamentar na Câ
mara de Vereadores, e GiSele Ronchí,
que era assessora legislativa, foram
exonerados dos ca�gos de confiança,
também por apresentarem comporta
mento contrário à candidatura de
NilsonBvlaardt (PMDB).

CONSEQUtNCIA

Jair Mussinato vai enfrentar
a Comissão de Ética do PT

FAslANE RIBAS

.,Petista abandonou
a campanha do partido
e apoiou candidatura
de Vicente Caropreso

]ARAGuA DO SUL - A
Comissão de Ética do Partidos dos
Trabalhadores vai avaliar ainda
esta semana o pedido en

caminhado por militantes da
legenda de avaliação de conduta
do petista Jair Mussinato, Na
definição dos candidatos que iriam
concorrer a vagas no Legislativo
ficou fora da indicação, o que o

deixou descontente com partido.
Como protesto, declarou apoio à

coligação encabeçada por Vicente
Caropreso (PSDB), um dos
principais adversários dos petistas.
A conduta revoltou alguns dos
militantes, que fizeram baixo
assinado solicitando ao conselho
"as medidas cabíveis",

O assunto foi pauta de
discussão na reunião da Executiva
Municipal, realizada na segunda
feira à noite. O presidente do PT,
Leone da Silva, destaca que é
difícil de aceitar um filiado que

apóia abertamente projetos de

políticos de partidos de direita, "Se
ele (Mussinato) acredita e

defende propostas de candidatos
que não fazem parte da nossa

legenda, então é mais ético que

troque de partido", considera

Jair Mussinato diz que apoiar outros partidos não infringe ao estatuto do PT

Silva. O pedido foi entregue à
Comissão de Ética ontem. Segundo
o presidente do partido, o petista
pode receber suspensão ou ser

expulso. "Penso que a expulsão seria
a melhor decisão", opina,

Ex-vice-presidente da
Confederação. N acionai dos
Metalúrgicos da CUT, Mussinato
está licenciado do partido até 19

de janeiro de 2005 e diz que até o
momento não foi informado sobre
o assunto. "Desde que me licenciei
não tive mais contato com os

integrantes do diretório, então não
estou sabendo de nada", declara,
mostrando-se tranqüilo com

possibilidade de expulsão. "Se isso

realmente acontecer, vou reavaliar
se vale a pena ou não recorrer aos

meus direitos, Ainda não sei se vou
continuar num partido liderado por
uma meia dúzia de pessoas que não
têm escrúpulos", critica, Segundo
Mussinato, o fato de ter apoiado
ou tro partido no período de

campanha eleitoral não infringe o

estatuto do PT. "Não existe artigo
algum que proíba apoio a outros

políticos", defende-se.

Vereadores eleitos prometem fiscalizar ações do Executivo
JARAGUÁ 00 SUL-Seis dos 11

vereadores eleitos para a próxima
legislatura representam renovaçãona
Câmara MunicipaL No discurso,
prometem que vão fiscalizar as ações
do Executivo e trabalhar emprojetos
que contribuirão com o

desenvolvimento da cidade. Os dois

parlamentares do PT, Jaime
Negherbon e Jurandir Michels
participaram de disputa política pela
primeira vez e garantiram vaga no

Legislativo com 1.678 e 1.505 votos,
respectivamente. Apesar de

representaram oposição, ambos
destacam que a intenção é aprovar

projetos da administração pública,
desde que "sejam favoráveis à

população e não a interesses pessoais
ou partidários".

Depois de oito anos atuando na
Associação de Moradores do Bairro
São Luis, Negherbon afirmou
conhecer as necessidades dos
munícipes daquela localidade e

bairros vizinhos, Durante a campanha
eleitoral, ouviu as reivindicações da
população e diz que pavimentação é
uma das obras mais solicitadas.
Entretanto, o petista discursou sobre
o trabalho que deseja fazer para
melhorar a educação, saúde e lazer.

"Precisamos proporcionar
qualidade ao atendimento nos postos
de saúde para evitar que pessoas
tenham de sair de casa de
madrugada para pegar senha e

esperar pela consulta no decorrer do
dia", destaca.Outra medida urgente,
segundo o futuro vereador, será a

alteração nos horários das creches,
possibilitandomais horários para que
as unidades de ensino possam atender
mais crianças. "Também penso na

instalação de um posto policial na
Barra do RioCerro"; informa.

O vendedor autônomo,
Jurandir Michels, o Lika, também
destaca as três áreas (educação,
saúde e lazer) como foco principal
do trabalho na próxima legislatura.
Depois de presidir por três anos a

Associação dos Moradores do

_

Bairro Rio Cerro, Lika pretende
trazer mais recursos para o esporte
amador. ''A atenção está muito
voltada para o esporte profissional,
mas precisamos nos preocupar mais
com as ca tegorias de base",
considera.

• Depois de oito anos
atuando na Associação de
Moradores do Bairro São
Luis, Negherbon afirmou
conhecer as necessidades
dos munícipes daquela
localidade e bairros
vizinhos,

• O vendedor autônomo,
Jurandir Michels, o Lika,
também destaca as três
áreas (educação, saúde e

lazer) como foco principal
do trabalho na próxima
legislatura.
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Leite da região será vendido

para o Programa Fome Zero
MARIA HELENA DE MORAES

..Produtóres
pretendem aumentar

os pontos de venda
'na cidade

JARAGUÁ DO SUL - Em seis

meses de funcionamento, a

miniusina de leite ampliou sua

produção de 360litros por dia para
cerca de 1.800 litros e está

negociando com uma ONG de

Joinville para colocaro produto local
no Programa Fome Zero, do

governo federal. O condomínio de

produtores também está solicitando

empréstimo, com a ajuda da Epagri,
para a compra de um ho

mogeinízador; orçado em R$ 32mil
e que promove o fracionamento das
moléculas do leite de 20 para dois
micra. A ampliação dos posto de
vendas com a contratação de mais
um vendedor e outro caminhão
também estão nos planos dos

produtores.
De acordo com o chefe de

operações agrícolas da Prefeitura,
Raimundo Rahn, que presta
assistência administrativa ao

Condomínio de Produtores de
Leite de Jaraguá do Sul, a marca
Vale Colonial está sendo bem
aceita no mercado local, com
distribuição em

100 pontos de vendas no

Miniusina foi inaugurada em maio com uma produção de 360 litros/dia.Hoje são cerca de 1.800 litros/dia

município. Rahn ressalta que neste
primeiro ano de atividade a

Prefeitura se comprometeu a

prestar ajuda ao Condomínio, mas,
num futuro próximo, a empreen
dimento será administrado pelo
Condomínio, sem a· ingerência do
poder público.

.

Outra boa novidade, segundo
Rahn, é a contratação de mais um
médico veterinário, responsável por
prestar assistência técnica junto aos

produ tores namelhoria do rebanho
leiteiro e conseqüente aumento da
produção de leite por dia.
Atualmente 26 produtores
integram o Condomínio, que
iniciou com apenas 19. "Temos
mais três produtores interessados
em fazer parte do grupo", anuncia
o assessor administrativo, que
também informa sobre o

desenvolvimento de novos

produtos, como queijo, nata e

iogurte, a partir do ano que vem.

Na avaliação de Raimundo

Rahn, o município de Jaraguá do
Sul está tendo o incentivo neces

sário para retomar a atividade lei

teira, que já foi forte. "Há 20 anos

Jaraguá do Sul tinha aproximada
mente 700 produtores de leite.

Hoje, estamos tentando resgatar a

atividade, mas, por enquanto, não
chegamos a 100", compara o asses

sor administrativo doCondomínio.

Escola do Teatro Bolshoi faz apresentação especial em Jaraguá do Sul
JARAGUÁ DO SUL - O grande

teatro da Scar ficou com

pletamente lotado ontem

durante o ensaio geral da Escola
do Teatro Bolshoi no Brasil.
Aberto para todas as crianças da
rede público de Jaraguá do Sul,
portadores de necessidades

especiais, idosos e imprensa, o
espetáculo "Atos de Dança" faz
parte das comemorações de 85
anos de instalação da Rhodia no

País. Hoje à noite, às 20 horas,
acontece o espetáculo oficial,
com a participação de uma atriz,
cerca de 42 alunos que
executam a arte da dança
acompanhados por um trio Alunas do Bolshoi apresentam dança do século 19, no Centro Cultural

INFORME CP

I

.. SUPERMERCADO

Inadimplência diminui
o segmento de supermercados apresentou
índice de cheques devolvidos de 2,13% em

setembro, queda de 2,3% em comparação com

agosto (2;18%). É o terceiro melhor indicador

.de inadimplência registrado este ano no

segmento, segundo pesquisa mensal da

Telecheque. Em relação a setembro de 2003, a

queda chegou a 12%. Ainda de acordo com a

pesquisa, o índice de cheques honrados no

ramo, em setembro, foi de 97,39% e o de

cheques roubados, de 0,48%. Para medir a

inadimplência, a Telecheque leva em conta os

valores dos cheques emitidos e não a

quantidade de folhas de cheques devolvidas.

.. CRESCIMENTO'
Bretzke investe no consumidor
A Bretzke Alimentos tem investido na

valorização do consumidor direto e lançou
recentemente um livro de receitas entregue
aos seis mil consumidores cadastrados este ano.
A empresa também está promovendo cursos

de culinária em grandes supermercados de

Santa, Catarina, Curitiba (PR) e Rio Grande do
Sul. A Bretzke tem como carro-chefe o

achocolatado Muky, que é responsável por 50%
do faturamento, com produção de 1 mil
toneladas por mês. A Bretkze Alimentos

exporta cerca de 15% de sua produção para

Portugal, França, Espanha e agora para países
do Mercosul.

musical composto por piano,
violino e violoncello.

Entre as coreografias
apresentadas estão "Polonaise",
do século 19; variações de ballets
renomados como Coppélia, Don
Quixote e O Lago dos Cisnes
uma "Mazurka" com música de

Chopin; Danças Folclóricas e um

estudo coreográfico contem

porâneo, quando é executada a

Valsa da Dor, de Vílla-Lobos.
Além das composições de

Tchaikovsky farão parte do

programa peças de Minkus,
Delibes, Rebikove Piazzola.
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Raumak lança nova-linha de
,

. .

maqumas para enCaIXotamento
}ARAGUÁ DO SUL - A Raumak

- única empresa brasileira no ramo
do empacotamento e enfar
damento que possui o certificado
da ISO 9001 - lançou ontem a

"Boxer Une 500", que se trata do

primeiro conjunto compactado
prod uzido no Brasil para
encaixotamento automático.

Construído com tecnologia
jaraguaense, o conjunto completa
o ciclo de equipamentos da

empresa, que já fabrica máquinas
para enfardamento e empa

cotamento automático.

Com esta iniciativa, a diretoria.
da empresa espera agregar 30% a

mais no faturamento anual, o que
deve dar um retorno a médio e

longo prazo ao investimento, que
foi de R$ R$ 500 mil. A máquina,

única produzida no mercado
nacional, está sendo comer_
cializada ao preço de R$ 200miL
Começou a ser projetada em 2002
e finalizada em junho deste ano

Para o lançamento da
máquina a Raumak convidou
clientes de todo o Brasil e ontem
mesmo já garantiu a fabricação
de três conjuntos. De acordo com .....

o diretor-presidente da Raumak
Raulino Kreis Filho, a ca:
pacidade do equipamento é de
encaixotar de 15 a 40 unidades
por minuto. Entre as vantagens,
Kreis Júnior aponta a economia
gerada pelo selamento com cola
quente. "Usando a cola
gastamos R$ 8,00 em mil caixas:
Com fita adesiva, gastamos R$
29,00", exemplifica.

"Boxe r Line": Capacidade para encaixotar 15 a 40 unidades por minuto

24 - 30 - 37

concurso: 462

,

Adeptos dos Futebol virtual devem reservar lugar na

agenda para participar nos dias 6 e 7 de novembro as 9:00'hs; do 10Campeonato Regional
deWINNlNG ELEVEN 8 para Playstation 2 que será realizado na PlanetGame.As inscrições
já estão abertas e podem ser feitas até a véspera da com petição no estabelecimento que
fica na Rua BerthaWeege,n° 1 08l,na Barra do Rio Cerro ou informações podem ser adquiridas
pelo telefone 047-376-2206.

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

a sensação entre a garotada.Alex destaca que é cada vez maior o número de adeptos?O
playstation 2 e do winning eleven 8, que transformam o Vídeo Game num verdade�ro
campo de Futebol virtual.As inscrições para o campeonato custam R$ 15,OO.,Para o prime�ro
lugar, o prêmio será um playstation 2, para o segundo um playstation one e terceiro

camisetas e adesivos e acessórlos.Vêrcl-lAf PARTICIPEVOCÊ NÃO PODE FICAR FORA DESSA.

Planet Game realiza 1

campeonato de WINNING
ELEVEN 8 DE playstation 2
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Nove bandas, d<:_ região fazem

show na Praça Angelo Piazera
JARAGUÁ DO SUL - Nove bandas

. orregião se apresentam no

da !!Ucr
,

.

o sábado, no palco da Praça
proxun "E d
Ângelo Piazera, no ncontro e

d "promovido pela escola de
Banas, .

músicaBichoGrilo.
A Banda Elfadarma, de

I der abre o evento a partir dasSe uoe ,

2h �,com40minutosdeshowno1 ,o,,,,,,
,

til pop rock, Ponto deApoio sera o41 o
d

próximogrupo asubir
nopalco, segui o

das bandasG,Xokee, l..eftover Soup,
1heSeres, Epicentro,�nbo da Lu�,
Alta Rotação e Kanaa, a maiona

bandas punks que terão uma hora

mostrar seu trabalho, com
para
intervalos de dez minutos entre as

apresentações, com previsão para

terminar às 22 horas,

Com apoio da Fundação
Cultural, o "Encontro de Bandas" foi
realizado pela primeira vez em 1997

e, em 2002, teve sua última edição,
quando foi prestigiadopor umpúblico
de mais de 10 mil pessoas. '�gente
sentiu a necessidade que as bandas

têm de tocar,mostrar seu talento, mas

quegeralmente não tem essa chance,

Então começamos a promover esses

encontros", explica adiretoradaBicho
Grilo, BruIÚ Schwart,

BruIÚ informa que a ÚIÚcabanda
inédita a se apresentarno evento será
a G-Xokee, grupo punk rock de

Jaraguá do Sul. Acrescenta que os

eventos promovidos não se restringem
a grupos com integrantes que
estudaram na escola de música,
"Nunca fechamos as portas pra

ninguém, porque nosso objetivo é fazer
com que todas as bandas mostrem
seus trabalhos", declara, revelando
que em novembro a Bicho Grilo

pretende fazer novo encontro, desta
vez apenas com bandas que nunca

se apresentaram e que já estão

cadastradas no site www.

escolabichogrilo.com.br.
A escola de música também está

se programando para realizar a terceira
edição do Festival Alternativo, que

.' deve acontecer em julho do próximo
ano. "Temmuitas bandas que já estão
se cadastrando agora para tocar.

Tomara que consigamos apoio danova
administração. É para o bem da

juventude, que quer e gosta",
comenta.

RAPHAEl GÜNTHER

Bruni espera que pelo menos quatro mil pessoas prestigiem o evento

Educação Infantil Marista:

inovação e compromisso
Aeducaçãoéo processo através do qual o indivíduo toma a história em
suas própriasmãos a fim demudar o rumo damesma. E é acreditando
no educando, na sua capacidade de aprender,descobrir,criar soluções,
desafiar,enfrentar,propor,escolhere assumir as conseqüências de sua
escolha,queoGrupo de Estudosda Educação Infantil das EscolasMaristas
do Distrito Federal, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (GEEI) trabalha
colaborativamente há três anos, utilizando-se de perspectivas
pedagógicas, psicológicas, curriculares e organizacionais, promovendo
apesquisa,o estudo ea reflexão sobre as diversasvertentes da pedagogia
da infância com vistas à renovação do ensino e à constante construção
do projeto pedagógico de qualidade para a Educação Infantil das
unidades escolaresMaristas.
Como continuidade deste processo de estudo e reflexão, todos os

educadoresmaristas atuantes na Educação Infantil, estarão presentes
no II ENCONTRO DE EDUCADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL que
tem como tema �PEDAGOGIA POSSíVELENECESSÁRIAPARAANOSSA
INFANClA"e que acontecerá no dia 23 de outubro,noTUCA - PUCPR,
em Curitiba.
AS,educadoras da Educação Infantil do Colégio Marista São
lUIS que vem participando destas discussões e reflexões, também
estarão presentes, acompanhadas pela coordenadora Pedagógica Soeli
lPereira.A qualidadedo trabalhodocente realizadocomas criançasé
Conseqüência direta do envolvimento do educador com o estudo,
reHexãoepesquisa. NoMarista; a formação continuadadoprofissionalda Educação e a sua valorização realmente acontecem, ressalta a

Coordenadora,

GERAL
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Feira de Medicina marca a

Semana Nacional de Ciência
CAROLINA TOMASELLI

� Escola Abdon Batista

promove sábado
mostra de trabalhos
relacionados ao tema

]ARAGUÁ DO SUL
Reabertura do Laboratório de
Física e Feira de Medicina
Caseira integram a programação
de eventos promovidos pela
Escola de Ensino Médio Abdon
Batista para marcar a Semana
Nacional da Ciência e

Tecnologia, que está acon

tecendo em todo o país com o

objetivo de popularizar a

ciência.
As atividades começaram na

segunda-feira, quando os 1,1
alunos da escola - que oferece
exclusivamente ensino'médio -

assistiram a uma apresentação de
teatro na Scar (Sociedade
Cultura Artística) e à palestra '�

linguagem no século XXI:
desafios e possibilidades",
ministrada pelo jornalista Mario
Motta no Centro Empresarial. Na
terça-feira, a Companhia de

Professor e alunos da escola no Laboratório de Física inaugurado ontem
Teatro Bagagem Cênica, de

Itajaí, apresentou na escola a'

peça "Angu e Caviar - a

liberdade ao alcance de todos".
"Estamos tentando proporcionar
atividades interessantes não só
dentro do conteúdo

programático, mas com temas

que vão além", afirma a diretora
Berenice Rodrigues, informando
que por isso a escola acrescentou'
os temas cultura e arte à semana.

Ontem, o dia foi marcado

pela reabertura do Laboratório de

Protesto vai fechar a BR-280
]ARAGUÁ00SUL-Os moradores

da Tifa dos Monos pretendem
interditar o trecho da BR-280 que
dá acesso ao bairro no próximo dia 6

para chamar a atenção da
. administração pública sobre a

necessidade de investimentos no

local. Conforme uma faixa colocada
às margens da rodovia dias antes das

eleições municipais, a comunidade
exige "acostamento, sinalização,
iluminação, rotatória ou ilha".

Segundo o comercianteValdecir
Ropelato, a preocupação dos
moradores é em relação ao número

de mortes registradas na BR,
passagem obrigatória para o bairro
Nereu Ramos, onde fica a escola

freqüentada pelas crianças da tifa.
"Há um mês faleceu um rapaz. Só
nessa passagem, foram umas oito

vítimas e na reta mais de 20

morreram", enumera. Valdecir
informa que há três anos os

moradores fizeram abaixo-assinado
com mais de mil assinaturas e

entregaram à administração pública
reivindicando uma rotatória, "mas
eles colocaram no trevo principal de
Nereu Ramos", ressalta.

Na mobilização do dia 6, além
de paralisar a rodovia e confeccionar
faixas e cartazes de protesto, os

moradores vão realizarumamissa nas
margens da BR-280 emmemória às
vítimas de acidentes.

ALEXANDRE BaGO

Valdecir diz que mobilização tem apoio dos moradores de Nereu Ramos

Física da instituição, que em

períodos extraclasse será utilizado
por equipes de alunos para o

desenvolvimento de projetos e

pesquisas. "Foi uma iniciativa

para que os alunos tenham um

nível de conhecimento
equiparado às escolas

particulares, porque temos

condições e estamos tentando
lutar", explica o professor
responsável pelo laboratório,
Roberto Thompsen. Ele
acrescenta que só foi possível

viabilizar o laboratório com apoio
da nova administração da escola
e de indústrias do município, que
há cerca de dois anos forneceu os

materiais necessários para entrar

em funcionamento, orçados em

mais de R$ 30 mil. A iniciativa
também tem parceria da Udesc

(Universidade do Estado de
Santa Catarina), que forneceu
computadores com programas da

área, com a qual a escola

pretende manter intercâmbio.
Ainda ontem, os alunos assistiram
a uma palestra com o físico da

Udesc, Luciano Martins, além de
uma apresentação da Escola de
Balé Bolshoi, na Scar.

No sábado, acontece a Feira
de Medicina Caseira, que reunirá
50 mostras de matérias-primas,
receitas e utilizações de plantas
em forma de chás, pomadas e

cremes, a partir das 8 horas. O
tema foi trabalhado na disciplina
de geografia com alunos do

segundo ano. "Fizemos uma

pesquisa de conhecimentos
culturais dentro das famílias
referente à produção e uso das

plantas medicinais, promovendo
a valorização do regionalismo",
explica a professora responsável,
Iolanda de Barros.

Convênio quer coibir atividade

ilegal de corretor de imóveis
FWRlANóPOUS - Disciplinar a

atividade de corretor de imóvel em
SantaCatarina e fiscalizar a ação de
falsos corretores que costumam atuar

nesta época do ano no Estado,
principalmente no litoral. Estes são os
principais objetivos do convênio
assinado entre a Secretaria da

Segurança Pública e Defesa do
Cidadão e o Creci (Conselho
Regional de Corretores de Imóveis).
Segundo o secretário Ronaldo
Benedet, a ação da polícia também
será de prevenir e reprimiro exercício
ilegal da corretagem de imóveis em
território catarinense.

Pelo convênio, as denúncias de
exercício ilegal de profissão poderão
ser feitas através dos telefones 190

(Copom da PolíciaMilitar) ouo 147,
da PolíciaCivil.O convênio também

prevê o encaminhamento do autor
do fato delituoso para a delegacia de
políciamais próxima, onde deverão
ser feitos os registros legais.
Já o Creci/SC irá manter um banco
de dados referentes às transações
imobiliárias realizadas por seus

corretores em Santa Catarina,
permitindo seu acesso aos órgãos da
Segurança Pública. "Desta forma,
iremos proporcionarmelhor seguran
ça para a população flutuante e fixa

de Santa Catarina", explicaGilmar
dos Santos, presidente da regional
catarinense doCreci. Parao secretário
RonaldoBenedet, a parceria entre as

polícias Civil e Militar e o Creci irá
permitir que a atividade de corretor
de imóvel sejadisciplinada no territó
rio catarinense, já que, especialmente
nesta época do ano, falsos corretores
aproveitam a chegada dos turistaspara
exercer uma �tividade ilegal,
colocando em risco os próprios
profissionais que atuamneste setor, e
turistas que chegam para aproveitar
as férias no litoral catarinense.

• Em anos anteriores, a
Secretaria já registrou casos

de falsos corretores que
alugam imóveis para
turistas, principalmente,
estrangeiros, e aproveitam a

sua ausência para praticar
arrombamentos e furtos.

• Alguns chegam a fazer

cópia das chaves e agem à

noite, não levantando

suspeitas e dificultando as

investigações policiais. O
convênio tem prazo de
validade por cinco anos.
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Realinhamento do esqueleto
é a proposta da Quiropraxia

CELICE GIRAROI

...Técnica usa terapia
manual para prevenção
e tratamento de males
musculares e dos ossos

JARAGUÁ DO SUL - Pouco
difundida no país, a Quiropraxia é
tida como uma profissão esquisita.
Mas émais simples na sua concepção
do que o nome. O profissional da
Qulropraxía se dedica ao

diagnóstico, tratamento e prevenção
dos problemas do sistemamúsculo
esquelético sem a utilização de
cirurgias oumedicamentos, dando
ênfase na terapia manual. Apesar
de pouco divulgada, no Brasil duas
instituições oferecem a graduação:
oCentroUniversitário Feevale, em
Novo Hamburgo (RS) e a Univer
sidadeAnhembiMorumbi (SP).

Em Jaraguá do Sul, a técnica
vem conquistando cada vez a mais
a simpatia e aceitação tantoporparte
das pessoas que sofrem com

problemas' de coluna quanto por
profissionais da saúde. O professor
de Educação Física José Maria
Nunes se dedica há quatro anos a

Quíropraxia. O contato com a

técnica aconteceu porque ele
mesmo sentia, aos 31 anos, muitas
dores nos joelhos e costas. Depois de
muitos exames e nenhum
diagnóstico Nunes começou a se

tratar com a Quíropraxía. E, aos 46 ,

anos, voltou a participar de
maratonas. "Passei a me sentir tão
bem com o tratamento que resolvi
conhecermelhor sobre o assunto",
relembra. Nunes fez o curso técnico
em São Paulo e, há quatro anos,

atende outras pessoas, corrigindo
problemas de postura e suas

conseqüências .

DEPOIMENTOS A

empresáriaAlineSampaio sofria com
constantes dores de cabeça e de
estômago desde a infância. Os
exames não apontavam problema
algum. Há 10 anosAline conheceu
a Quíropraxía e há quatro vem se

tratando com Nunes. "Antes
precisava tomar remédios, hoje me
sintomuitomelhor. Quando começo
a sentir alguma dor, faço uma sessão

quememantém sem problemas por
meses:', revela. Enxaqueca também
sentia a empresáriaNairMilbratz. Há
10 anos tratava da doença com

remédios e idas constantes aos

médicos, até saber da existência de
um quíropraxísta na cidade. Depois

, de algumas sessões se viu livre do
problema. "Eu acho étímo como ele
consegue tratar de problemas que
parecem não se relacionar, com
algunsminutos de terapiamanual",
comenta surpresa. "Faço reali
nhamento do esqueleto, que corrige
problemas como enxaqueca, dores
abdominais, de coluna e muitos

outros", explicaNunes.
O engenheiro eletricista Ivair

Neves tratou de hérnia de- disco
com o quiropraxísta. "Tinha um

colega que estava prestes a fazer
cirurgia de hernia de disco. Depois
de algumas sessões, cancelou a

cirur-gia. Aí me apresentou o

.Nunes. Pude deixar de lado os

remédios que tomava. E hoje,
quando começo a sentir alguma
dor, faço sessão de Quiropraxia e

passo meses sem lembrar do

problema. Até minha esposa fez
para realinhamento da postura.",
revelou.

Orquestra Sinfônica do Paraná
é atração de domingo na Scar

]ARAGUÁ DO SUL - A
Sociedade Cultura Artística
promove no domingo, dia 24,
concerto da Orquestra Sinfônica
do Paraná. O espetáculo acontece
às 18 horas, sob a regência do
maestro italiano Alessaridro
Sangiorgi. Com 69 músicos

tnregrantes, a orquestra conta com
repertório que ultrapassa 700 obras
catalogadas com mais de 200
autores. Entre as peças, estão

montagens de óperas, balés,
primeiras audições mundiais, sul
americanas e brasileiras.

A Orquestra Sinfônica do
Paraná iniciou seu processo de

criação, em 1985, com a seleção de
61 músicos, realizada através de um
concurso nacional. Naquela época
tinha a regência do maestro

paranaense Alceo Bocchino, hoje
maestro emérito da OSPR. No

primeiro concerto, realizado em 28
demaiode 1985, foramapresentadas
obras como a Abertura da ópera
Anacreon, de Luigi Cherubini,
dirigida pelo maestro assistente, e

Opus 92, deBeethoven, dirigida pelo
maestro titular Alceo Bocchino.
Dezenove anos depois, a orquestra
totaliza mais de 500 apresentações

em cidades do Paraná e por todo o

Brasil. O resultado do trabalho está
nos dois CDs e em um LP que a

orquestra gravou.
Após a aposentadoriadomaestro

Bocchíno, outros maestros titulares
o sucederam, como o maestro

Roberto Duarte, maestro Jamil
Maluf e atualmente o maestro

Alessandro Sangiorgi. Diplomado
em piano e com estudos nas classes
de composição e regência, omaestro
Alessandro Sangiorgi adquiriu
experiência internacional, a partir de
1989, quando regeu a Jerusalém
Symphony Orchestra. Em 1990, o
regente começou a atuar em São
Paulo. A experiência brasileira
aumentou, pois Alessandro
Sangiorgi também regeu as

sinfônicas Brasileira, de São Paulo, a
da Universidade de São Paulo, a da
Bahia, aOrquestraExperimental de
Repertório (SP), a Orquestra
Cultura (SP) e a Orquestra
Sinfônica do Teatro Municipal do
Rio de Janeiro. Os ingressos para o
Concerto daOrquestraSinfônica do
Paraná podem ser adquiridos nos

valores de R$ 20,00 - idosos e

estudantes, com apresentação de

documento, pagamR$10,00.

Técnica consiste em realinhar o esqueleto, sem medicamentos

A prática da Qulropraxla concentra-se principalmente em alterações do
sistema neuro-músculo-esquelético, como dores nas costas, dores no

pescoço, dores de cabeça, alterações de postura, hérnias de disco,
problemas musculares como distensões e tensão exagerada, O
tratamento com Qulropraxia não se utiliza de medicamentos ou cirurgias.
Terapias manuais são a principal forma de tratamento. Entre elas, o
ajustamento articular. Após um detalhado exame da mobilidade de
cada, articulação, o quiropraxista diagnostica qual é o segmento articular
que necessita deste tratamento, A manipulação é então realizada. Trata
se de um movimento rápido e preciso, normalmente acompanhado por
um estalido da' articulação manipulada. O objetivo da manipulação é
restituir a mobilidade normal da articulação afetada. Após um

ajustamentó'bem realizado, observa-se normalmente redução da dor e
sensibilidade local,melhora domovimento e redução da tensão muscular,

Municípios da Região Norte
discutem tabagismo em fórum

]ARAGUÁ DO SUL

Representantes da saúde do Vale do
Itapocu e região de [oínville,
estudantes e professores de escolas

participaram ontem do Primeiro
Fórum sobre tabagismo. O encontro

foi organizado pela Gerência de
Saúde da Secretaria Regional de
Desenvolvimento, em parceria Com
as secretarias de Saúde dos

municípios de [araguá do Sul, Barra
Velha, Corupá, Guaramirim,
Massaranduba, SãoJoão do Itaperiú
e Schroeder. Médicos, enfermeiras,
e profissionais da saúde que traba
lham na prevenção e tratamento do

tabagismo realizaram palestras para
um público de cerca de 300 pessoas.

Segundo Denise Thum,
coordenadora municipal do

programa de tabagismo em Jaraguá
do Sul, a mobilização da sociedade
acerca do assunto é uma das
necessidades do setor de saúde. O

Programa de Tratamento de
Fumantes, que deve iniciar em

novembro aguarda recebimento dos
medicamentos' para distribuir aos

fumantes que necessitam de ajuda
medicame�tosa. O programa conta

com 200 inscritos até agora.
Estudos apontam que 20% da

• Segundo a OMS, a cada

ano morrem

prematuramente cerca de
4 milhões de pessoas em

todo o mundo devido ao

consumo de tabaco.

• No Brasil, são estimadas

mais de 200 mil mortes/ano
decorrentes do tabagismo. O
Ministério da Saúde aponta
que 13% de fumantes são

do sexo masculino e 7% do
feminino.

população é fumante. Em [araguá
do Sul são 26 mil fumantes. Ainda

segundo estatísticas de controle do
tabagismo, destes 26 mil, 20 mil

desejam parar de fumar, sendo que
40% precisam de ajuda
medicamentosa.

Na palestra da enfermeira da
secretaria de Saúde de Schroeder,
Marisa Bom, falou sobre amudança
de cultura realizada pelomunicípio,
que trocou em cem por cento a

cultura do fumo pela de banana.

Hoje Schroeder é considerado
referência pelo Inca (Iristituto
Nacionai do Câncer) .

... 4.° Seminário Interno
da Qualidade

o Núcleo da Qualidade convida seus Integrantes para 04'
Seminário Interno da Qualidade, a ser realizado dia 25 de Outubr
(segunda-feira), das 15 às 17 horas, na Sala Indústria do Vestuárl�
do CEJAS, Emllio Gazanlga Neto, engenheiro qulmlco (ÚFPR) com
atuação nas áreas de Qualidade, Melo Ambiente, Segurança do
Trabalho e Sistemas de Gestão nas Normas ISO 9001,150 14001 e
OHSAS 18001 profere a palestra Implementação de Sistemas
Integrados de G,estão - Desafios, Finalizando o encontro, os
engenheiros Robson L. de Carvalho, Gerente de Segurança
Qualidade e Melo Ambiente e Maria Thersza Martins, Engenhelr�
Sênlor do Sistema Integrado de Gestão apresentam o case Empresa
RIGESA Soluções em Embalagens MeadWestvaco - Fábrica da
Rlgesa em Três Barras - SC, primeira empresa certificada de Santa
Catarina de forma Integrada nas normas ISO 9001 :2000, ISO
14001:1996 e OHSAS 18001 :1999. Gratuita, a partlc:lpaçêo requer
Inscrições até o dia 22/10 (sexta-felra), com lcnlmera, na ACIJS,
fone (47) 275 7012 ou e-mail núc:leos@ac:lJs.com.br.

COMEx
... MERCOSUL - UNIAo EUROPÉIA
O Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul � União Européia é uma

possibilidade para o futuro imediado, informada pelo diretor do Depto
de Negociações Internacionais do Itamaraty, Régis Arslanian, em evento
da Associação de Empresas Brasileiras para a Integração de Mercados
(Adebim), e está fundamentada em dois cenários:
(a) Em 29 de setembro último o bloco sul-americano Indicou como
"inaceitável" a proposta realizada pela UE, sendo esta uma contra-proposta
à oferta do primeiro bloco, feita no dia 24 de setembro, Na visão européia,
o setor agrícola de'exportação do Mercosul seria baseado em cotas que
aumentariam em um prazo de 10 anos, porém a serem gerenciadas pelos
europeus,
(b) Para o bloco de sul-americano, "o acordo é inviável nessas bases':
Como existem linhas de negociação e ambos os lados conhecem seus

limites, o perfodo de negociação será até 31 de outubro e a posição do
Mercosul poderá ser revista se houverem concessões da UE. Os segmentos
que sofreriam tais revisões não foram divulgados, porém acredita-se
haver uma margem possível, em relação aos serviços.
A visão brasileira que preside o bloco é mais conservadora em relação às

negociações. Em linhas gerais existe possibilidade de um acordo até o

dia 31 de outubro e a UE está empenhada no processo. Assim, isto força
o Mercosul a continuar as negociações, tendo somente dois caminhos:
conclui-Ia até o fim deste mês ou suspendê-Ia portempo indeterminado,
Uma das dúvidas sobre as negociações é se os termos terão aditivos a

negociar ou não. Para Régis Arslanlan.sàs vezes é melhor esperar dois,
três, ou até seis meses para fazer um bom acordo, do que ter que pagar
por um acordo ruim para o resto da vlda'De qualquer maneira,nota-se
profissionalismo por parte de ambas as equipes em terem

salvaguardados os seus interesses, mas também chegar a este melhor
acordo possível.
CURSODE IMERSAo EM INGL�S EM SBS
No próximo sábado, dia 23/1 O, a InLinguae estará promovendo um Curso

de Imersão em Inglês, no Novotel em São Bento do Sul. O público-alvo
são executivos, coordenadores de área e analistas que atuam na área de

comércio internacional. Nós da CAMBRA participamos de uma edição
anterior eficamos impressionados com o profissionalismo e a efetividade
do curso. Maiores informações podem ser obtidas com Nara Haslinger,
no fone (47) 275,7040.

'

5°.SEMINÁRIO ESTADUALDE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS-JOINVILLE
No próximo dia 21 /1 O a Associação Comercial e Industrial de Joinville, em

parceria com o Banco do Brasil realizará o SO Seminário Estadual �e
Negócios Internacionais no Centro de Eventos Rudnick. A programa��o
incluirá temas relativos à atualização cambial, Mercosul- ALCA

- Umao

Européia e o presidente da Artefarna,ÁlvaroWeiss, com o tema "História
de Sucesso na Exportação de Móveis': '

Maiores informações podem ser obtidas na ACIJ, com Miriam, no (47)
461.3370.

'

SITE DOMINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Para profissionais interessados em conhecer mai.s sobre o cO���,i�
exterior brasileiro, vale dar uma boa olhada no Site do MDIC�www.mdic.gov.br).quetraznotíciasatualizadassobre a Balança ComerCia,
notícias e estatísticas que podem auxiliar profissionais da área, Com�
tudo o que é contatado uma primeira vez, pode parecer grego, mas

a

medida que haja familiarização com o site, há dados extremam:nte
interessantes sobre mercados específicos, o que pode ajudar - e mUlto-

às empresas.
'

II ENCONTRO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS- NOVEMBRO/2004
'd

Numa parceria entre a UNERJ; a ACIJS e a CAMBRA, verr: sendo constru;1;
o II Encontro de Negócios Internácionais, a ser realizado de 29/11 a 02. t'.,

- tará prevn a
no Centro Empresanal de Jaragua do Sul. Na programaçao es

b
uma noite para questões da União Européia, outra para questões 50 as
ALCA e Mercosul, bem como workshops com profissionais e empresa
do ramo.

, focO
Uma medida que deu certo no I Encontro, em julho passado, falo de
realmente empresarial nos temas e abordagens. É algo que se preten
manter para este segundo evento.

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe súas dÚV�:'S,
sugestões ecríticasparanosso e-mailcambra@portalcambra.com•

I
,

d cursodeAlex Becker é Diretor de Negócios da CAMBRA e Professor o

Comércio Exterior do Centro Universitário de Jaraguá do Sul.

e-mail:alex@portalcambra.com.br
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ENTREGA

Alunos recebem premiação do
Circuito Escolar de Natação

JULlMAR PIVATTO

..A edição deste ano

reuniu 419 alunos
de 14 escolas de

Jaraguá do Sul

}ARAGUÁ DO SUL - Alunos e

professores das 14 escolas
participantes do 5º Circuito
Interescolar de Natação - Troféu
Ernani Volpi Coitinho - se

reuniram namanhã de ontem para
a cerim.ônia de entrega da
premiação geral do evento.' O
evento aconteceu no Colégio
Divina Providência, campeão geral
de 2004. A competição é dividida
em três etapas e, além do colégio
campeão, são premiados os três
melhores atletas do ano nas cinco

categorias disputadas, em ambos os
naipes.

Nas três etapas, 14 escolas
participaram, envolvendo 419
alunos de Jaraguá do Sul. O
técnico da equipe Ajinc, Ronaldo
Fructuozo, lembrou que o evento

vem crescendo a cada ano. "Para
2005, a expectativa é aumentar a

participação de atletas em 50%",
disse.A partir da próxima segunda-

Palestra

Auditório do Centro Empresarial
R. Octaviano Lombardi, 100 - Centro

Jaraguó do Sul - SC

Data e Hora:
. 26 de outubro de 2004
das 19:45 às 22:00 hrs

Investimento:
1 a 5 inscrições - R$ 28,00 (cada)
6 a 14 inscrições - R$ 26,00 (cada)

15 inscrições ou mais - R$ 24,00 (cada)

Informações e inscrições
Ligue grótis

0800 707-8707
Vagas limitadas

Tópicos abordados:
Aumentando as vendas através do
estabelecimento de metas;
Vestindo a camísa da empresa;
Vetldedor ou consultor de vendas?
Corno a rnudonço de mentalidade
Pode melhorar o desempenho.Corno transformar compradores
Ocasionais em clientes fiéis;
Quem é o cliente? Quais suas
necessidades e como satisfazê-Ias;

Encantando o cliente - A impôrtancia dos
detalhes;
Conhecendo as carocterísticas e vendendo
os benefícios de cada produto;
Transformando desafios em oportunidades:
Fazendo a diferença. Qual a missão de quem
trabalha com vendas?

R e a I i z a ç ã o :

KaerneBrasil

CESAR JUNKES

Cerimônia de premiação reuniu os 30 atletas premiados nas cinco categorias disputadas
feira, 32 alunos começam a fazer
um estágio na equipe e os melhores
serão integrados na Ajinc.

Os critérios de seleção foram,
por ordem, classificação no

ranking, idade e categorias de base.
"Não temos capacidade para
continuarmos com todos os atletas
no ano que vem. Nossa estrutura

não tem como trabalhar com tanta

gente, por isso os alunos passam por
esse estágio", informou Fructuozo,
lembrando que o período dos
treinamentos será de 26 de outubro
a 17 de dezembro.

Para a coordenadora de
eventos da Fundação Municipal
de Esportes, Cleide Mosca, o

evento atingiu o número

esperado de atletas. "Cabe aqui
ressaltar o trabalho da Ajinc e dos
professores das escolas par
ticipantes que, mesmo não tendo
onde treinar, incentivam os alunos
a praticarem a natação",
comentou. Veja ao lado os 32
convocados para a Ajinc.

Adesc entre os oito melhores do Estado
SCHROEDER - A Adesc/

A nge rô/Orameyer /M ime

conquistou, no último fim-de
semana, a vaga para a 6ª fase do
Campeonato Estadual de Futsal
Infarlto-Juvenil. Com o resultado
a equipe já está entre as oito
melhores da competição e,

atualmente, tem a segunda
melhor campanha, com 68
pontos. A 6ª fase começa nesta

sexta-feira, onde a Adesc joga em

Criciúma, onde enfrenta, além
do time da casa, a Planor/São
Bento do Sul e Ba lne ár io
Camboriú.

Depois de conquistar quatro
pontos no turno, a Adesc
conquistou duas vitórias no

último fim-de-semana (4x3
contra Planor e 3x2 contra

Chapecó) e garantiu a vaga. O
técnico da equipe, Glauco
Behrens, tem vários problemas
com a escalação da equipe, já
que o ritmo de jogos deixou três
atletas lesionados. Éder e Felipe
estão com fratura e Léo sofreu
uma distensão e ficam três
semanas fora do elenco. Já
Lombardi se recupera de uma

lesão e deve jogar em Criciúma.

c u I t u r a & desenvolvimento

ARQUIVO/CtSAR JUNKES

Adesc começa a disputa para a semifinal nesta sexta-feira
"Contra Chapecó, estávamos CATARININHA-Aequipe

sem quatro jogadores, mas todos da Adesc foi convidada para
os atletas corresponderam e participar do Torneio Catarininha
atingimos nosso objetivo. Não de Futsal, que acontece de 26 a

pretendemos levar jogadores do 30 de outubro, em Joaçaba, e

infantil para compor o elenco, pois reúne atletas até 16 anos. As sete
os nossos reservas estão motivados melhores equipes do Estado
com a oportunidade de poder estarão presentes na competição,
jogar", informou. junto com o Atlântico, de

A outra chave da Erechim (RS).
competição, que será disputada Para esta competição, Behrens
em Joaçaba, é formada por pretende usar mais o time reserva,
Timbó, Rio doSul, CRC/Apach para dar ritmo de jogo para os

e o time da casa. Para as atletas. "Nossa prioridade é o

semifinais, classificam-se os dois Estadual e, nessa fase decisiva,
primeiros de cada chave, que queremos ter todo o plantel em
fazem o cruzamento olímpico. condições de jogo", informou.
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por e.mail
poracaso@netuno.com.br

por acaso - Cachaça riaÁgua Doce
Música ao vivo com Peninha (Pomerode).

por Max Pires e Ricardo Daniel Treis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Enquanto não chega a nova versão, o Sentra ganhou
retoques na parte frontal que o faz lembrar vagamente
um Renault. A traseira não exibe muita ousadia,
tornando a briga frente a concorrentes tão mais belos

que ele um tanto desequilibrada. Rodas aro 15" e bom

pacote de acessórios e ótima qualidade no acabamento,
por outro lado, favorecem o modelo que leva o estigma
dos carros japoneses, conhecidos pelo minucioso
controle de qualidade. O modelo exibido nesta matéria
terá leves alterações em relação ao trazido para o Brasil
como, por exemplo, a ausência de
revestimento em couro no volante.

detalhes mais

ousados, como as

lanternas de ré,
dispostas ao lado da placa.

Por dentro, agradáveis surpresas.
O acabamento tem boa qualidade;

afinal, trata-se de um carro que tem como destino os

exigentes mercados dos Estados Unidos e Canadá. Ótima
também é a ergõnorrirã; com algumas soluções bem
práticas, como o porta-objetos com tampa, no centro do

painel e sob o apoio de braço do motorista. Uma estratégia
usada pela Nissan foi equipar o modelo com assessórios

que, nos concorrentes, são vendidos como opcionais. De
série, o Sentra oferece trio elétrico, rádio com CD player
com seis alto-falantes e subwoofer, banco traseiro bipartido,
regulagem de altura do volante, ar condicionado, quatro
porta-copos, câmbio automático e rodas aro 15" em liga
leve. Os assentos possuem duas regulagens manuais de
altura e seguram bem o corpo nas curvas.

O espaço geral é adequado, porém menor que nos

concorrentes.

Menor também é a capacidade do porta-malas: 328 litros.

Já no quesito segurança, ele também está bem equipado,
munido de freios ABS nas quatro rodas e air bag duplo.
Quanto à motorização, nada de super: um 1.8 16V que
desenvolve 'llScv de potência, apenas 10cvs a mais que o

GM Vectra, por exemplo. A meta da Nissan é vender
cerca de 60 unidades/mês do modelo, que deve custar
R$ 58 mil e, com isso, preparar o terreno para a nova

versão, esperada para o final de 2005.

J'

!
,r

• Preço (estimado)
RS 58 mil

<,

Motorização 1.8 16V
Porta-malas .328 litros

• No mercado norte
americano existem
várias versões do
modelo, entre elas

uma�Qortiva�,c=o�m�__
165cv de potência.

Na edição de 14 de outubro do Classimais Veículos, na matéria

Sedução à francesa, nos referimos ao modelo conversível
Peugeot como sendo 306, quando o correto é modelo 307.

*

•

[uros
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BLAZER OLX
COMPLETA

1997 I
I

•••••••••••••••m }

VECTRA GLS 2.0
COMPLETO

1997

Corsa Sedam 2003 VEITE/RL

INJEÇÃO ELETRÔNICA
A. " ...a·""'Â I

1/euIta�� '-W�.

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Novo Uno Mille 2005 OKM

ou 371-5615 a noite c/
Cristlane.

MONZA - vende-se, 90, em
ótimo est R$5,300,00, Tr.: 371-
2001 ou 9916-8927 c/ Frank,

MONZA - vende-se ou troca
se, SLE, 2,0, 90,4p' comp, 2"
dono ,Tr: 276-0397 ou 9103-
5991

MONZA -vende-se,93,c/ OH,
vidro elétrico.R$ 7,500,00,Tr:
376-1116anoite ou 9124-9341

MONZA -vende-se. 93, OH,
vidro e trava elétrica.Rê
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

OMEGA - vende-se, 93, CO,
autornático.Rê 14.000,00.Tr:
9962-3664

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

r ') 376-1772/ 273-1001
r.'

��í't@ C�nii'.[jS LT�&
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- se CAMlJilHONI!T_

Gol 1.0 16V
oer i.s MI

Saveiro
•.

Goll.6
Gol CL 1.6

Astra GLS
Corsa Super 4p
Pick UP Corsa
Vectra GLS

Corsa Wind

Vectra GLS
Vectra CD

Chevette DL

Focus completo
Fiesta

Escort Hobby,

VOLKSWAGEM

Branco
Branco

Dourada

Preto

branco

(II'

bran.__

preto
verde
azul
cinza

FORD

prata
prata
prata

FIAT

branco

Cinza

PICK-UP

grafite
branca
Verde
verde

branca

branco

prata
Vermelha
vermelha

Branca

G 2000
G 1998
G 1995
G 1992
G 1989

()

_j 8
..lJ9ó

,
GNV 1997
G 1995
G 1995

G 1994
G 1992

G 2002 PAJERO SPORT 2001 PRETA

G 1997
G 1994

G
G

2002
1998

D 2002
G 2000
D 2000
G 1998
D 1997
G 1996
D 1995

1993
D 1992

1986
VECTRA CD 1994 AZUL

COMPRA-SE - carro CORSA - vende-se, CORSA- vende-se,
financiado,Entrada + Saldo ano sedam,2001/2002, branco, 4p, sedam,99,4p,R$15,000,00,Tr:
2000 - 2003.1r: 9602-6353 c/ trava e alarme, único dono,R$ 372-0230
Clovis ou Elaine 17,000,00,Tr: 370-4810 ou

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

8803-7468 CORSA-vende-se, Wind, 2p,
COMPRA-SE - carro até R$ 96, azuLR$10 000 00 Tr: 372-
5,000,00,Tr..9952-5400Cristiarl CORSA - vende-se, sedam, 0230

-

2001, 4p,R$16,500,00.1r: 373-
3001CORSA - vende-se, pickup, 96,

comp, ar, ótimo estaoo.asASTRA - venqç.-Sei'Sedam; 11.800.00,Tr: 370-3574' ou99, 2,0, GL�, c�mp, 4
9123-7355

portas.lr: 370-2468 ilu 9953-
1717

milenium, 2001/2001, praia,
27,000Km, único dono.R$
18.000,00.Aceita troca carro

menor vlor. Tr: 370-7299 ou

9955-3915

ESCORT - vende-se,
Hoby,96.R$ 8.500,00, Tr: 9962-
3664CORSA - vende-se, 94, bom

estado, C/ som.R$ 8,800,00.1r:
CORSA -vende-se, super,98, 37G-2461

verde, c/trava,R$ 3.500,00 + �-----------

36x360.00.1r: 9975-5167 CORSA - vende-se, sedam,

MONZA - vende-se, EF1650,
93, 2p, bordá, ve. todooriginaJ,
dh R$ 8.500,00. Tr.: 371-5157

w w W.

Moreo Wekend 99 Compl. Palío ElX 2005 Flex KV!I(I/AQ
+Couro

NXR Broz 2003 Tempro 99 Compl. Digital
RLI.,IAC

Truppel Car
VEíCULOS MUlTIMARCAS

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

.f0Y.fft:t/ .

:'-"/ 't::::>

20Ôr
. "

b�l,Iric(lCelta 1.0 2(>
CGKS
Corsa l.04p
Palio I.02p
0011.8 2p
Saveiro 1.8

2()03
1998
2000

1997
2{101

\ierde
verde

praht
vermelho
brllnco
aZul
branco
branco

prata

Omega GLS 2.0, ci;mpl.(-tdlt) ]f.l94
Uno Mille 4p 20!)1
Corsa Sedam Super 4p 2001
Palio 4p EDX 1998

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

• Até três contemplações
mensais: 1 por sorteio, 1,

livre e 1 por
iladoem'15.

colas:
• Redução das parcelas após
oontemplação."

• Carência de 2 meses após
contemplação,

• Você poee utilizar até.l0%
do Crédito para
licenciamento e seguro,

• Utilização de até 30% do
crédito como lance, (lance
ef11butido)

• Sem taxa de adesão.

Consórcio

Breifko f
Sua melhor opção em consórcio
47 371·7887 ·371-8309

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



- CHEVET - vende-se, 86.R$ FUSCA - vende-se, 76,
2.500.00.Tr: 9135·7729

= J

3.200.00.Acelta carro menor branco, cl pneus novos, motor FUSCA - vence- se, bordo, ,

vlor. Parcela-se.Ir: 374·5342 em bom estado.Tr: 371·2656 74,1300.R$ 2.200.00.Tr: 9135·

BELlNA - vende·se, II, 80, ESCORT - vende-se, 98,4p,
após18hs 4229 PALIO - vende-se ou troca-se

por carro menor vlor.Tr: 370·azul.R$ 2.300.00, Troca por comp.R$12.900.00.Tr: 370· FUSCA - vende-se, 75, FUSCA· vence-se, 71,1500, 5723

� 2461 1300.R$2.500.00.T� 273-1231 branco, estofados de celta, aro

BRASILIA- vende·se, 80.R$
após 18hs 14.R$ 2.700.00.Tr: 376·1758 PALIO-vende·se, 97,EDX, 4p,

FUSCA - vende-se, 71.R$
FUSCA - vence-se, 73,

arcond.,R$12.500.00.Tr: 373·1.800,oo.Tr: 276·0371 1.800.00.Tr: 9962·3664 3001
branco, bom estado.R$

. SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
I"I� de'541"' 4-�� d64�. des� de <t-.z� (14

.

"RetUdêH«4. � eHJ.�__�deS�4A�

Wille (ar Fones: 3715917/91490840
Joaquim Francisco de Paula - Lote 16

Alfa Romeu 164 94 preta Gas R$ 15.000.00

Serviços de: 73 branca Gas R$ 2.900,00

• Suspensão Fusca 75 azul meta Gas R$ 2.500,00
Chevy 88 branca Gas R$ 4.500,00

• Frei Belina 2 81 vermelha Gas. R$ 2.500,00
0-60 Carroçeria 73 .branco Oíe R$ 9.500,00
Voyage 83 dourado Gas R$ 3.400,00
DT trilha. 82 branca Gas R$1.200,00
Brasília 74 bege Gas R$1.600,bo
Chevette Rach 80 azul Gas R$1.500,00
Brasilía 78 vermelha Gas R$ 2.000,00

QUINTA-FEIRA, 21 de outubro de 2004

�oros
r

(371-197QJ
Compra - Vende
'Troca - Financia

Motos acima de 1998 até 2002 -

financ. em até 36 x s I entrada

Horario de Funcionamento

Das 8:00 ás 19:00

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
[araguá do Sul .. se

l

CORREIO DO rovo

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

branco, gasolina, único
dono,1.0.R$ 8.700.00.Tr. 9602"
9353

est.R$ 1 0.500.00Tr: 9135·
7729 UNO - vence- se, 96/97,4p,

trava elétrica, Ilmp/desemb,
.

ar condlclonado.R$
9.500.00.Aceitatroca.Tr: 370·
4810 ou 8803·7468

TIPO - vende-se, 95,comp
ar, 4p.R$ 6.000.00 + flnanc.Tr:
370-6050

1.6016valv., PALlO-venda·se, EX, 01 ,Flre,
0.Ou.Tr.373· 2p, rodas esportivas, CD.R$rálio comi ou

15.500.00. Tr: 370.3574 ou
------ 9123·7355

------

UNO - vende-se, Smart,
2001, 2p.R$ 2.800.00 + 31x
428.00.Tr: 370·3574 ou 9123·
7355

PALIO - vende-se, EX, 2000,
comp - ar e DH. R$ UNO-vende·se, turbo, preto,
14.000.00.T�8803·0181. ano 94, comp., em ótimo UNO - vende- se, 95/96,

275-3711·
372-19,19

XT 225 2000
��� Jf'

CBX 200 Strada Azul 1997

I�OO;S:"j�XJlk'_I,'iW�"í�I;I1�
CBX 150 Vermelha 1989

VectraGL

VectraGL$
.

VectraGL
VectraGLS'

Omeg�CDM Manual, ;

Omega GLS-I: .GNV
Corsa Wind 2p cl opcs

; CorsaWind 2p cl opcs
Pick Up Corsa

'

KadettGL

Titan KS Verde 2002

Títan KS Azul 2002
�.-.v__..�m_
Titan KS Vermelha 2000

Títan 125 . Azul
.��II�&ai__lIaiLV�êM.a......
Titan 125

.
Azul 1997

Titan 125 1997Verde

'SEGURANÇA PATRIMONIAL

IILUIIMVNIZAÇA.

Guarda de Portaria
" Recepcionista
Serviços de limpesa e Conservação

!
, SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televlsão)
Monitoramento de Alarme

Aplicação de veneno
contra cupim
e baratas, aplicações no litora!
e na cidade .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



00
96
97
93
99
92
98
99
98
97
97

75

00

98

86

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

cinza G

branca D

branca G

prata GNV

marrom metalico G

branco G

Asrtra + Couro GLS impecavel 4p
S-10 compl. + couro estendida
F-l000 4.9
Tempra compl. 8 v 4p Impecavel
Corsa Sedam impecavel
D-20
Corsa Wind
Gol4p
Gol4p
Palio ELX 1.0
Blazer DLX

Rural4x4

S-10 Comp
Mondeo comp
Fusca 1.300

• Jaraguá do Sul • se
PRATA
VERMELHO
BRANCA
PRETO
CINZA
AZUL
VERDE
PRATA
BRANCO
BRANCO
CINZA
AZUL
VERDE
Prata
Branco
verde

prata
prata
branca

2003
2002
1997
1997
2000
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1994
1988
1998
1994
2000
1999
1998
1999

CLlO RL 1.0AR
CELTA 1.0
BLAZER DLX 4.1 COMPL.
VECTRAGLS
CORSA WAGON GLS
ASTRA GLS, COMPLETO
CORSA WAGON GL 1.6
PEUGEOT 106, COMPLETO
VECTRA GLS 2.2
PALIO 1.616V, COMPLETO CITETO
SANTANA QUANTUM 2.0, COMPLETO
MONZA GL, CI TRIO 4P
MONZA SUE
UNOSX
PAMPA I
Palio WekendStile
Santana eompl
Veetra GLS
Corsa 4p

Palio EX 2p
Tipo 95 4p
Fiesta

Escort cf ar
Ford Ka

Vectra GLS completo
Vectra GLS compl
Pick Up corsa

Omega GLS

Chevete

Corsa

Corsa Super
Corsa

01

95

97

95

01

95

97

96

93

89

99

98

97

Fiat prata

prata
Prata

Prata

vermelho

bege
cinza

Branca

cinza

azul

Bordo

verde

branco

R$ 8.500,00
R$ 9:800,00
R$ 9.500,00
R$ 14.800,00

R$13.500,00
R$ 18.500,00

R$10.500,00
R$ 12.900,00

R$ 5.500,00
R$ 12.000,00
R$ 12.500,00
R$ 10.800,00

Ford

GM

vw

92

00

azul

branco

R$ 8.000,00
R$ 18.000,00

Goll.6

Gol4p
Motos

03 cinza R$ 1.500,00

+17x205,00
R$ 3.400 00

CG titan

02 vermelhaBiz c artida

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$6.300,OO
R$ 5.000,00

'Classe A 160

Honda Civic LX Aut.

Corsa Sedam

Honda Civic LX Autm.

Gol GIII 8V
Clio RL cj ar
Bonanza cj Kit gás
Corsa GL 1.6 SW
Escort GL 16V compl.
Vectra GLS compl
Uno Mille Smart

Gol16V
Escort GL 1.6 I

Renaut 21 TXE

Gol
Santana GLS

Monza SLjE 1.8

Faça parte da BV
financeira

você também

Celta 4p
Celta 4p ej ar
Clio RN cornpl. -v.e.
Fiesta Class 4p
Corsa Sedan se/te
Corsda Sedan
Eseort Hobby 1.6
Uno SX 4p c/ ope.
Veetra GL 2.2

VectraGl, eomp.
GolG111
Gol1000 16v c/ ope.
Go11.8
Astra Sedam 1.8 GL eomp.
PalioWekend Stile

Palio EX 4p e ope.
Reno Senic RT eomp.

Ranger Splash eompl (6 cc)
Omega GLS 2.2 eomp

vermelho 03

prata 03
vermelho 00

prata 99

cinza 01
Prata 00

vermelho 93

bordô 99

prata 99

Azul 97
verde 00
Cinza 00

branco 96

Verde 99

Preta 99

Verde 01

Cinza 00

preta _ 94

cinza 97

G
G
G
G
G

G
A

G

G

G

G
G
G

G
G
G

G

G/GNV
G

<'

Escort GL 1.8j4pjcomp - Ar prata

05
Die

98

02

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Veículos
R

Fax ?k()1 c o p 1J�p91al flexp ra a prz{fo 2
Gol e c ra ile niu1.O - 16Vj4p azul

Gol power 1.0j4pjopc branco

1.8j4pjSL

2p

1.0j2p

1.0j2p

450 SR

125

4pjopc

cinza 95Ipanema GL

Celta branco 03

branco 99

98

Uno SX

cinza 03,Gol Special

Honda CBR brajverm. 90

vermelha 04

LD veíeulos 373-4047

Sundown Hunter

dourado 00

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

Palio EX

1994

1992

1994

1989

R$ 11.500.00
R$ 21.000,00
R$ 10.900,00
R$ 8.900,00
R$ 6.900,00

R$ 9.400,00
R$ 4.600,00
R$ 14.800,00
R$ 8.900,00
R$ 18.500,00
R$ 6.700,00

R$ 13.900,00
R$ 5.900,00
R$ 7.500,00
R$ 2.800,00
R$ 7.500,00
R$ 13.500,00
R$ 13.700,00
R$10.300,00
R$ 8.900,00

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

FIAT

Palio EOX cf opc verde

branca

branco

Branca

vermelha

1997

1999

1999

1993

1993

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

Vectra GLS 2.2 compl + ar digital
Gol GII12000 1.0 4p
Sente RT 1.6 2000 eompl
Escort SW 1.8 GL 1997 cornp!
Vectra CD 2.0 1994 compl
Uno Mille 1991
Palio Fire 1.0 2004 Limp/Desem.
Corsa Milenium 2001 4p LimpjDesem
Gol 1.6 1991
Renaut Cliol.0 2002 Basico 4p
Ford Ranger 2001 4p turbo diesel compl
Omega 3.0 compl
Uno 20011.0 4p cjTrio eletrico
Piek Up Corsa 1.6 1999 el RLL
Corsa 1.0 2001 4p Limp/Desem/AQ/AC
Logus CL 1.8 1993 AQ/Desem
Palio Wekem 1.0 16V Fire 2003 compl
Celta 2004 4p 1.0 Limp/Desem/AC/AQ
Siena Fire 2001
S-10 2.5 Turbo diesel 1996 compl
Fiesta 4p 1998 LimpjDesem/AQ
Siena 1.6 1999 4p cornpl
Gol 1.0 1996 Llmp/Desen/AQ
Astra GL 1.8 2001 compl
Kangu 1.6 2003 eompl
Senic 1.0 2004 Alize compl + couro

Kangu 2001 el AC
'

Senic 1.6 2000 compl
Vectra GLS 1997 Com I Ar Ba CD

�����elali� !Ui

���aMetalicc
Bordo
Branco
Prata
J�ata
Branco

Azul Metalito
Azul Metalico
Branca
Branco
Azul Metalicc
Prata
Prata
Azul Metalico
Azul
Verde
Verde Metalioo
Prata
Prata
Prata
Prata
Azul
Cinza Metalico
Cinza

Marea ELX

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

Fiesta CLX 1.0

Beltna II

Escort GLX 4p compl
Escort GL 1.6

F� 1000 Dupla Turbo Diesel

Verona GLX 1.8

VW

Golf GTI campo
Gol CL 1.6

Gol CL 1.6 Ale.

Fusca 1,300' L
Gol CL 1.6

Go11.0 8Ve4p
Paraf CU 1.6 � ar

Logus di comp + GNV

Parati cl 1.8

GM

Omega Suprema GLS

Kadett SL 1.8 Alc.

Monza GL 4p/alc/compl
Monza SLE

branca

prata
preto
prata
marrom

azul

1996

1989

1998

1993

1987

1990

Branca

branca

Bege

1995

1990

1992

1981

1992

1999

1997

1993

1993

bege
prata
branca'

branca

azul

azul

cinza

azul

cinza

verde

Gft

Faça parte da BVt�:
Co

financeira �

você também

Ford Ranger 2.5 CD

Gol GII14p
Saveiro

Vermelho

Cinza

branca

prata
cinza

D

G

GNV

G

D

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

2000

2000 '.

2000

1994

1995

1997

1994

1994

1982

2000

1993

2003

1994

1998

2001

1999

Go11.8

S-10compl
Vectra GL 2.0 comp,

Golf2pcomp. GTI
Monza4p
Fusca 1300

CBX200

Un01.0

Celta4p
Logus 1.8 compl.
Corsa Sedam 1.6

Corsa Super 4p
Corsa Super 4p cl Ar

Pampa 1.8

Azul

preta
vermelho

Branco

Vermelha

azul

vermelho

Vermelho

prata
branco

branco

branca

BARRA VEICULOI
Rua: Angelo Rubini s/no Barra do Rio Cerrol

gas
die
die
die

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
alc
die

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

branca
branca
branca
prata
verde
verrn

prata
verde
azul
cinza
branca
prata
azul
branca

Audi A31.8
Blazer DLX 4x4
Frontier 4x4

Sportage
Corsa Wagon
Corsa Wind 1.0
Gol CL
Parati CL

Tempra IE 8v
Quantum
Vectra GLS
Kadett si

Logus GLS
Mercedes 608

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



V Votorandm I finanças

4rduíno 371·4225 ®Veículos w. BREITKOPF
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi Caminhões e Ônibus

Fiesta 4p 2003 Prata

4.l
Gol Power 1.0 2p 2002 Prata- I#)

ri)

e
e

;;..
C

Corsa Wind 1.0 4p 2002 Branco =�C-
ri) =

Uno SX 1.0 4p 2000 Cinza = ri)

�i
Courrier 1.3 1998 Branc "QW

� �
Escort GLX 1.8 16\.1 4p 1997 Prata ;;..

rI).=.-

C=.-
Uno S 1.3 2p '1990 Branco I: E

QJ 4.l

Voyage GL 1.8 2p 1989 Prata
=rI)
:II

275·1184 Rua Pref.Waldemar
Grubba,3121
Bairro Vieiras

Rua Angelo Schiochet 99 310-238189251·600 • Jaraguá do Sul
Celta 2p el ar A.C. Vermo 2003 Gas.

Gpl Power 1.0 4p el A.C. Beo 2003 Gas. Omega GL eompl. 94 R$ 12.800,00
16v/top de linha 2001 garfíte Corsa Sedam cl A.C. Beo 2002 GNV

c/ar/tr/cp/alarme 2001 VT Shadom 600 cc Preto 2002 Gas. Corsa Super 98 R$ 13.000,00
Gol 1.0 16v 4p branco 1999 Gas Corsa 4p eompl. 98 R$ 13.800,00

4pf16vfar 1999 branco Fiesta 4p GL 1.0 branco 2001 Gas Tempra 16v ouro 93 R$ 9.000,00

cf ar cond. 2003 branco Astra GLS 4p Sedam Comp branco 2900 GNV Verona LX 1.8 ale 94 R$ 9.000,00Blazer campo 2.2 branco 1999 GNV

cf dh 4p 2002 branco Omega GLS 2.2 eomp branco 1998 ·GNV Palio EOX 98 R$ 12.000,00

2001 prata Fresta 4p 1.0 azul 1999 Gas Perua Sweompleta +GNV 98 R$ 16.500,00

1999
Corsa Super azul 1998 Gas Perua SW eompl G 97 R$ 14.500,00

comp. preta Silverado Blazer 4.1 branco 1998 Ale

cf ar + pers. Gas 2003 preto Palio 1.0 4p comp bege 1998 aas Veetra GLS eomp 94 R$ 12.800,00

4p, cf ar 1996 cinza
Palio 1.0 2p verm 1998 Gas Veetra GL eompl + GNV 97 R$ 21.000,00
Vectra GLS 2.0 comp branco 1997 Gas Monza SLE 90 R$ 5.600,00

cf dh Gas. 2001 branco S·10 OLX eompl preta 1997 Die Monza 89 R$ 5.300,00
c/vidro.teto.dh 1992 Suprema compl 2.2 bcrdô 1996 Gas

Calibra compl verm 1994 Gas Asia Towner furgão 95 R$ 5.500,00

2p. Gas. 1993 prata GOl CLll.8 verde 1996 Gas Uno 86 R$ 3.600,00

gasolina 1991 vermelha Omega GLS 4.1 eompl verde 1995 Gas Bote Infiavel R$ 1.000,00
Quantum 1.8 4p branco 1995 Gas

Alfa Romeo 164 eomp.+ Teto 95 R$ 15.500,002001 prata L-200 4x4 compl azul 1993 Die

1986 F·l000 e.dupla verde 1990 Die Trailler Angola el 1 eixo 90 R$ 6.500,00
Ka 1.0 c/tno prata 1997 Gas Kombi stander el 11 lugares 95 R$ 8.900,00

2p/Gas 1998 cinza Variant azul 1974 Gas

Financiaoltlpra
lua WaHerMarquardt, 1850

- Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - se
..

Cinza 98

Verde 98
Bordo 96

Pampa
Vermelha 94

saveiro Diesel Bege 89

Hiluxsw4, diesel Cinza 93

Morino furgão
branca 96

SantanaGLS compl.
Azul 92

courierl.3 Prata 98

parati2pl.6 Cinza 97

l.200 Diesel Cinza 96

Corier 1.3 Furgão branca 00

Morino pick up branca 95

Monza SLE verde 86

Gol1.6MI cinza 97

leBICR
11!1z--:z.IZ...:I!t_A
CARROS NOVOS E USADOS·

GM
�·1O comp, C'oupla prata 2002 Die

Vectra Milenium prata 2001 Gas

Corsa Recth 4p ct ar bran 2002 Gas

VW
",- I GII14p 8V bran 2000 Gas

Gol Especial 2p 8V bran 2002 Gas
Gol GTI GIII compl prata 2003 Gas
Parati cf DH cinza 2001 Gas
FORD

�anger 4x4 C'oupl compl bran 2000 Die
erona GLX comp 4p verm 1996 Gas
fiesta 4p cinza 1998 Gas

Novos e Usados 370-0013
2003/2004 XSARA PICASSO GX AZUL GASOLINA
2003/2003 KA GL BRANCA GASOLINA
2002/2003 FRONTIER 4X2XE PRATA DIESEL
2002/2003 CORSA 1.0 COMPLETO BRANCA GASOLINA
2002/2003 PALIO FIRE VERMELHA GASOLINA
2001/2001 GOL 1.0 PLUS CINZA GASOLINA
2000/2001 VECTRA CHALLENGE CINZA GASOLINA
2000/2001 CELTA PRATA GASOLINA
2000/2000 CORSA SEDAN BRANCA GASOLINA
2000/2000 PALIO EX BRANCA GASOLINA
2000/2000 GOL 1.016V 4PTS CINZA GASOLINA
1999/1999 UNO EX 4PTS VERDE GASOLINA
1998/1999 FIORINO PICK UP BRANCA GASOLINA
1998/1998 VECTRA CD 16V BRANCA. GASOLINA
1998/1998 GOL 16V PRETA GASOLINA
1998/1"998

.

ESCORT GL 16V F PRATA GASOLINA
1997/1998 CORSA GLW PRATA GASOLINA
1997/1997 PARATI GTI16V BRANCA GASOLINA
1995/1995 UNO ELX ELX AZUL GASOLINA
1993/1993 LOGUS CL VERMELHA GASOLINA

Veículos de Particulares
Compra / Vende / Consigna / Financia

: ; ·1";:FrooeZiJi�x::(4Z) 37:0-0164 .ôu:2Z5-61Z9��'· .

�� "''':1 �Rua:t>Joãõ Planincheck 293 ...
< Bairro: �Nov:a Brasília"" :::.:

Fusca Branco G 71 R$2.300,00
Gol Azul 85 R$4.000,00

Faça da BV
Belina Prata G 90 R$ 6.500,00

parte
Variant Bege G 78 R$ 3.500,00
Santana 4p .

marrom G 90 R$ 6.500,00
Maraió Azul G 87 R$ 5.200,00
Saveiro Bege 83 R$ 4.000,00

financeira
Calibra Grafite G 95 R$ 17.000,00
S10 Branca G 95 R$ 16.500,00
Corsa c/ A.C. Verde G 2.000 R$ 18.000,00
Chevette Dourado G 84 R$ 2.900,00
Opala Azul G 87 R$ 5.500,00 6 cilidros

você também
Tipo Preto G 95 R$ 8.000,00
Uno Vermelho 2004 R$ 18.000,00
Pick Up Fiorino Branco G 93 R$ 8.000,00
Tipo 1.6+ AR Cinza G 97 R$ 10.600,00
Fiesta vermelho G 95 R$"1.500,00 + 33x315,76
Palio Prata 2002 R$ 17.000,00
Del Rey Dourado A 85 R$ 4.000,00
Escort 1.8 Prata 93 R$9.000,00
Bis Sundown roxo G 97 R$ 1.30p,00
CG 125 vermelha G 79 R$1500,00

E MUITO MAIS
" "Vendemos seu veículo a re o de mercado!" ," A�'

Faça parte da BV
financeira

você também

311-0802
311-8281

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - JgDá do Sul
Kadett completo vermelho 1998
S10 de luxe completa prata 1997
Corsa Super 4p el ope. vermelho 1997
Corsa Wind el ope. branco 1996
Corsa Wind el opc. azul 1995
Gol GIII el ope prata 2004
Gol Plus Comp. GNV bege 2002
Gol GIII 8V cinza 2001
Gol GIII 16V eomp prata 2001
Gol GIII completo prata 2001
Palo Classie eomp 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 el opc prata 1997
Clio Privilége eomp prata 2003
Seenie RT 1.6 eomp bege 2002
Clio RN 1.0 el ope preto 2001
Seenie RXE 1.6 eomp cinza 2001
Clio RL el AC dourado 2000

'.1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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----------------------.... TITAN - vende-se, eG,
ES, (partida e freio a

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

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

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

compra. - vende - troca
financia - novos e usados

Revendedora exclusiva da ,-eglâo
,

de Reboques Pirâmides

BUGGY - compra-se, novo
ou estourado.Tr: 372-0665

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

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

comb. Tr. 371-4978 ou 91 09-
5067

F-4000- vende-se, 93,
baú.Tr. 9984-5430

GAIOLA - vende-se, cross,
p/llilha.R$1.000.00.Tr. 9146-
2fD7

JEEP - vende-se, 62, 6cc, 3
marchas, original.R$
7.000.00.Tr. 9962-3664

1113 - vende-se, cf munck
1600Kg, 81 ,.R$ 38.000.00.Tr:
37G-7144

(3

(3
(3
(3
A

VBfI 2003.R$
4.100.00.Tr: 379-1200 ou

370-3329 cl Leandro

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

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

1113 - vende-se, truck, 77,
pneumático, graneleiro, freio
ar.Tr: 9979-1437

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

MONTANA
MULTI-MARCAS

I M P O R T A O O S

MAR:EES C 22) 94 a;uo \IOOlil

avt: EX 'J7 ar� .I:xancx:l

PE.UEJT100 00 tOarq ltltaz azul

PEU?E<Jf:m XS 'J7 � I:xancx:l

PEU?E<Jf� ro � pata
PEU?E<Jf� 008\CK 94 � peta
.Af'A..ALS: 94 4jMkímYl6i I:xancx:l

a-iARAI:€ 00 4pltxl3:J p'elO

NACIONAIS

F1@

&10

oo�w
'J7 cWxuef.rtt lm::3

lançamento

1113 - vende-se, turbinado,
carroceria.R$ 28.000.00.Tr:
37G-4863

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

TlTAN - vende-se, cl
partida elét..R$
4.300,00.Tr: 9953-2627.

Brasilia
.

75 impecável vermo

ru::cA 83 10Cú lnnn

ESPECIAIS

R..ro\

�

VARVINT

65P1�

fi utpd:rn�
70 utpd:rn�

1314 - vende-se, Mercedes,
87,reduzido,motor, caixa,
referencial novo,toco.R$

. 45.000.00.Tr. 370-7144

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

TITAN - vende-se, ano

2003.R$ 4.100,00.Tr:
370-6526

14
MONTANA
�_.) '. r �,f} .>: 1\ c ... $

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376·1678

Camera Digital
Olympus 390
A Vista R$ 699,00
ou 1+5 R$ 116.50
no cheque

Nokia 1100
no Pré-Pago
A Vísta R$198,OO
ou 1+9 de R$19.80
no cheque

Temos tambem outras marcas

e modelos de cameras digitais
_�"'" """ ,'&"""'i .. ,� "" �y""",_=,.,,_� "'7;;;>''''' =h � �"'" � �Yffij �*' ",-, __

'FÁLI COM UM DOí NOaJgíC�NIUL'ORI5 DlvlNDAS

___"·__.lt3@I)IJtQ.lrlt!' ,,1lItt..
.

..,

BIZ - vende-se, preta, TITAN - vende-se, 125,
cl partida,2004.Tr: 9997- 2003, prata.R$ 1.500.00
5557 cl Kinho + 18x 205.00.Tr: 9123-

7355
BIZ - vende-se,OKm,
R$ 3.300.00 + 18x R$ TITAN - vende-se, ES,
106.00.Tr: 370-2385 ou 2001, partida elétrica,
9973-8955 freio a disco.R$

4.000.00.Tr: 9973-8955
CBX 200 - vende-se
strada, verm., 98,
impecável. Aceito troca.
Tr. 9103-7895 ou 9103-
2613.

TROCA-SE - moto 20021
2003, por carro.R$
4.000.00.Tr: 9111-9666

,
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CELULAR - vende-se, Siemens
A-50.R$150.00.Tr: 370-2059 i�f;Údano Contabilidade

i�
CELULAR - vende-se, Nokia I." Declararão de imposto1221.R$ 100.00.Tr: 9.075-8760

".
z : derenda

CELULAR - vende-se, Molorolla I
C-200.Tr 9975-8760 '* Abertura de firmas

CONDICIONADO - vende-se,
AR

ITr 371-8684 cl Sandro

�
ARE lHO ABDOMINAL - vende

AP
. 371-3459 ou 9124-7950
�
CIClETA - vende-se, 18

81
nas masculina, vermelha,

marc s'ladoRS 80.00.Tr: 371-
ótimO e .

�
CHORRO - vende-se filholes

:: yorkshire, Shi - Tzu,. Poodle,
Beagle, Cocker" Sharpel, Boxer:
L bradar, Rolw3IlIer.

Dobermann.

R� 400,00 e Pi! Buli: R$ 400,00,

Mallês: R$ 750,00. Todos cl

vacina, contrato de gar,antla. e, �u
pedigree, 13 consulta vetennana

�
CACHORRO - vende-se, filhote

de Rotwailler, cl 3 meses.ns

150,00.Tr: 9137-t939 OU 371-

4000•

.::,_-----

CELULAR - vende-se, Motorolla
V-120TR$130,00.Tr: 9975-8760

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

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:
9105-6 t 40 Jean

CONTRA BAIXO - vende-se, Phil,
profissional, 4 cordas, semi

novo, capa, cabo e pedaleira
zoom.R$ 600.00.Tr: 276-0397
noite

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

DOAÇÃO - necessita-se de

roupas e calçados pi familia
carente. Tr: com Leticia no 370-
8526 pela manhãCAIAQUES - vende-se de fibra:

azul (miSlral cl quilha) e

amarelo/branco- um saiote e doIS

remos, os dois por R$ 350,00

(aceilO bicicleta). Tratar 273

1525,

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

EQUIPAMENTO - vende-se, para
panaria.Ir: 9117-2926CARRINHO - vende- se ou aluqa

se, hot dog,RS 550.00 3x ou R$

110,00pormês aluguel.Tr: 9117·

2447
ESTEIRA - vende-se, elétrica.R$
270.00,Tr: 9905·2385

CAVALO - vende·se, crlolo. Tr: ETERNITE - vence-se, 70 folhas

274·B077 e 20 Sarrafos.Tr: 372·1657

CELULAR - vande-se. Nokia FAÇO FILMAGEM OE FESTAS EM
22BO,R$IOO,OO,Tr: 370·2059 GERAL.· Tratar: 273·1826

CELULAR - vende- se, Nokia FREZA - vende-se, KF30, Koni,
3320,RS 100,00,Tr: 370·2059

Oração a Nossa Senhora Aparecida
"Querida Mãe Aparecida, vós que nos amais e nos guias
todos QS dias. Vós que sois a mais bela das mães. quem eu

amo com todo Q coração. eu vos peço mais Ijm<l vez que
me ajudeis a alcançar esta graça, por m�js' dura que

�eja(cit�'o pedido), Sei que vós rne ajudareis alcançar e

m�ac�m(lan�lr�,is,ar,é ii ho�� de minha mot:te'; Faça essa

or�ção 'por }'d,i,�S '$eguidos ,e,,

1 Pui ,no\.5�H! I, Ave Muri
Inal�de publicar a' oraçuo,

:" Contratos .. Contabilidade
.. Custos

.. Dlstratos

Fone; (47) 3Tl 2425· Fax 2750197
E-mail: aldano@·nctuno.com.br

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

90mm de mesa.ótimo estado.Ir:
376-3568 ou 371·0431

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

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

GELADEIRA - vence-se, biplex
3201, Cónsul.R$ 350,00.Tr:
9113-2661 cl Paulino

GELADEIRA - vende-se, 3001,
um ano uso,R$ 500.00,Tr: 275·
2322 ou 9914·0402

GUARDA - ROUPA - vende-se,
casal cl 1 mês de uso. De R$
1.062.00 por R$ 450,00.Tr: 370·
3142 Lucia

GUITARA - Phil, prolissional, 2

oitavas, sistemas Cloyal rouse,
cornp.Bs 750,00,Tr: 276·0397
noite

Maquina digital- vende-se nova

da Sony modelo DSC-P73, com
zoam, óptico, 4.1 mega pixels
com recarregado r de bateria.

Preço R$ 1,350,00.
Tr: 3706204· apos as 14:30
horas cl Djair

Maquina digital- vende-se nova

da Olympus modelo 0·540,
com zoam óptico, 3.2 mega
plxels, Preço R$ 850,00, 370·
6204- apos as 14:30 horas c!
Djair

MAQUINA - vende-se, lava

louças, ótimo estado.Tr: 371-
3459 ou 9124-7950

MESA - vende-se, centro,
espethada.Tr: 372·1448

MESA - vende- se,
'
jardim,

artesanal.Tr: 372-1448

CORREIO DO POVO

CLASSIMals

Sua habilitação
com maior rapidez

CORREIO DO POVO 7

Centro de Formação
de Condutores
1 a Habilitação

- Alteração de categoria
- Renovação

- Carteira provisória
- Segunda via

Fone (47) 374·0548 - autounita@pop.tólll.br
Rua: Mal. Castelo Branca, 1884· - Schrocdet··SC

�
Marque horário e mude seu visual

• :*--:±'

9131-8648
I R: Major Julio Fer�eira, 170 - Vila lclou
0354 cl Cássio

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

SOFÁ - vende-se, 3e2

lugares, semi novo.Rs
250.00.1r: 273·6364

SÓCIA - procura, com 50% do

capital, para abrir negócio de

alimentação ou outro ramo

interessante e lucrativo.Tr:
9909-7562

TÉCNICO EM CRC CONTÁBIL
procura parceria ou

empresa.Tr: 9109·5276

TORNO - vende-se, retifica,
de disco e tambor de freio e

outros equipo pi oficina ou

borracharia.lr: 473·9818

TORNO· compra-se. semi -

novo.Tr: 376·2224

TOLDO - vence-se; semi

novo, cinza, cl 2,80m por 5m

como. R$ 550.00.Tr: 370·7276
cl Mateus

UNIFORMES - venda-se,
conjunto Oxford pi empresas.Ir:
371·7606

VESTIDO - de prenda.Tr: 371·
0618 ou 9955·5484 cl Patricia

VENDE·SE - cama de casal cl
baú/04 gavetas, uma cómoda
5 gavetas em cerejeira,
madeira maciça.Tr: 371-3132

VENDE·SE - franquia de uma

estética capilar, 1 micro visor
de análise, 1 laboratório facial
3 em I.Tr: 371·5725 ou 370·
6127 cl Nadir

VENDE-SE maquina
fotográfica cl zoom e um

celular Tim.R$ 470.00.Tr: 371·
3369 ou 9991·0709 cl Sandro

VIDEO CASSETE -venoe-se.as
1 80,00,Tr: 376-2393

VIDEOGAME- vende-se.as
120.00.Tr: 376·2393

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcasl, cl 2 contr. e 3 jogos,
R$350,00. Tr: 376·2206.

� PLAN�T GAME
�.� * VENDAS *LOCAÇAO • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• PLAYSTATION 2
• xaox
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENOO GAME CUBE h�áriodea�lO: $!9undaa segW1dadas 10:00 !s�:oo

Rua: Bertha Weegue ,1087· Barra· Jaragua do Sul· e-maU planetagame@ibest.eom,bt

Mármores e revestimentos Uda. - ME

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

Revestimentos: Grafiato, Textura, Massa Corrida e Pintura

Escapament�_:__��o.�"�tria �.. �91_����_?�.��to
Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

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

..................................... .),,_
.••................ _ ....

Toda Linha Clio e Scénic (3)

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

Liberte

Rede Renault, Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

BLUMENAU
322 - 8800

ITAJAí
346 - 7400

(5) Fabricados no BraSil.
SCêniCAl1Zé.- 1.6 16V 110 cv 04/05
Air Bag Duplo, Ar-condicionado, Computador de bordo,
Direção hidráulica, Travas e Vidros elétricos.

2 ANOS DE GARANTIA

TAXAo,49re ENT·+24x

Vale do Itajaí c Litoral Norte - SC

1·.JOINVILLE
43,5.- 3700

JARAGUÁ DO SUL
370 - 6006 Financeira Renault

U) Preço a.vista do Clia Authentique 2 portas 1,0 8V 04105 sem Air Bag duplo, cor sólida, sem opcionais. Válido somente para veiculas adquiridos pela Internet. Frete incluso para lodo o Brasil. (2) IPVA + Licenciamento Grátts e mais Travas e Vidros Elétricos ou Pintura

a etá�lca, validos somente para o Clio Authentique 1.081/ 04/05, (3) Toda Linha Clio e Scénic em estoque na Concessionária com Pintura Metálica Grátls. (4) Taxas de juros válida para as Linhas Clio (exceto Authentique 04/04) e Scénic 04/04 e 04105, Megane 04/05 e

8n]enores e 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 do

al� eto Bancário. Financiamento Renault através da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Taxa de abertura de crédito (TAC) não inclusa, consulte o valor para sua região. As taxas poderão ser

p
eradas se houvermudanças significativas no Mercado financeiro sem prévio aviso. (5) Preço a visla do ScénicAlizé 1.6 16 V 11 Ocv 04/05, cor sólida sem opcionais, Não estão inclusos os valores de frete, pintura metálica e opcionais Pintura metálica e opcionais, (5)

v��ço a vls�a do Clio Authentique 2 portas 1.0 8V 04/05, sem Air Bag duplo, cor sólida. sem opclonais.Fotos para fins publicitários. Alguns Itens mostrados e/ou mencionados são opcionais elou acessórios elou referem-se a versões especificas. Modelos, código
ores estão sujeitosa alterações conforme politica de comercialização da Fábrica. A Renault reserva ·se ao direito de alterar as especificações de seus Veiculos sem prévio aviso, Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags salvam vidas.
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C
371-4000

Promoção valida até 26/10, ou enquanto durar o estoque PrestamitaTaxa de 0,99 subsidiada pela Caragua com seguro

E
8
...,

�
1.0

,+
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�

I

por imOvel om JQYUr: aiO,
am lilMitlilfii' ENCANADOR &'eletricista

(47) 9975-5659�
Cf Bruno

.._,.

�

�eTRAOA NOVA � vondo'io, se
lido pOita de i,Yde, oee,
mleti, el a QYiflOI,R$
��,OOO,OO � neQooiáveLir:m·
mi�CmlmB

o mais compl�o Cet1tro

be serviços para seu Aumiso
'l:Hospedag�m com �eoreaçâo

.........--.i Comênlo com CI/nlcas VeterlnJrlas
UM � Adestramento e Escolínha

tiCJIlJlflOrOe ti:Reserva de Filhotes, pemumente
ti:Pista de Game Oog eAgI/lty
tServIço de leva e 7íãz

� � � I I � I �I

ILHA DA fIGU�IRA � vendO-lO,
ilv, ª QYtOI, IIla, 001, bWG,i1
3�m!, twono 01 aBOmi,Rm
21 ,OOO,OO,ir: Ql 03,804D

JARAGUÁ �aQU�ROO �

Condominio Flamboyftnt,
lobrido C/ 22�mi em torrena cl
6ºOmi, em conltryçáo,R*
m,ooo,OO,Tr:3iHm �

CR�CI ma

"10 MOLHA � vende,.e, torrena
01 �10m!, o,eft em fm de
ftoftbftmonlil,R$ 1 UOO,OUr:
m,33õ3 cl Cri.li,no horário
eomerei,l

I. se
ehYfrftiqyeirft, ir: 3i2,am,

8CHROGD�" I· vondo'ie, alv,
1 OOml, do frente pi iifillo, prlix,
i moli,Aeolta ewo,Tr: 3i4,
5444

V�NO�-S� - prlix, ft eftrlnhoio,
c/2 qyorloo, Qftf,Qom, mmli
embYlldei o dem,ll depend"
ym ólimo opiO, Tr: m -6060,
MATRICULA 24320

JARAGUÁ nQU�ROO � mde
oo,Am 11 MOO,OO,ir: e1411,6320

JARAGUÁ DD � vonde-Io,
lobrado, el BOm', cl 2qYIOI,
101ft, COI, 2 bwe, are, lorviço,
QarHQom,R$ ag,gOO,gg,Tr: m·
4g�i

&CHRO�g�" - alugft,§O apto,
na o@nlm, IDmi ·mob ,01 a
iuiloo maio dip@nd, Vlor a
comb, , Tc: em-3m

SANTO ANTONIO = vendi'o@,
'

2 op\OO, el oala eem,

aOOm!,R$ 76,OOO,00.Tr: ai ai,
S673MATRICULA 24320

UBATUBA � vinde'o@, próx, a
praia, el 1 ouile ,. 2 cerm

CENTRO � mdi'Oi, gg,
liabella, el 2 IYilii, 1 qy\O,
laeada, gmgom privativa,
piiCino, aeadomla,
playgrond,Aeeilo propoola por
DHia OY aplo em Bat.
CamboriUr: ee61 ,iOBO oum,
ml

VENOfi-5fi � C/ 4COml, 2laleo,
4 qlOI, 4 bwo, 2 m, QifHQem,
arDa de WVIÇO, onirQia
Irlla6lco, lerrino e/l06,ggOm!,
6 laam, eachooira, Tr: aiO·
i461 ft noite,

VENDE-SE � 104m!, novo,
aqulol, 1 sune, lao,d, 01
ohyrroueo, gnlradat finaM, ir:
am-�40B,JOÃO PE&SOA� 11 Cm', terreno

el �20ml, eIQYlna,R$
éO,OOO,OO,Aeeiti carro,ir: 3iO·
a922

C�NnNARIO = alyaO-Oi,
Quanoo mobill'doo.Tr: 370·
31161 ATENDEMOS SÁBADOS ATE 18h· (H) 310·8�6l· 9t03·3��OVENDE-&H � alv, 2QYIOI, OYlte,

oali, copa, coz, ewe, ároft,
Imnderlo,R$ 65,000,00, rr:
RYD: Arlyr Breilhaypt,é03, 101.
flrenze SUPERMERCADOCENnNÁRIO- aluQHe,

Kitinele5 moblli,da5.Tr:3iO·
3661

PROCURA,DE � cm pi alYQar
na temporada, em Barra velha,
ltijYbá, PiÇHffiO oy Ponhe.Tr: '

370,6m ii Airton VENDE-eti � PfÓX, ao conlro de
Qyaramlrim, alv, e/4 qlOI, 2 bwc,

PROCURA.SE � pema pi QarftQom pi 3 earrei,R$
dividir opto OY em,Já poml 60,000,00,ir: 371-606�
mOvels.Tr: 9a97-2369 MATRICULA 24320

PRECISAMOS DE VOCÊ, DESIGNER GRÁFICO
ITAP�MA � vende,oo, fronle pi
o mar, moblliado,ir: e1 03·1626
el Syeli ÓTIMA OPORTUNIDADE

Empresa na área de mldla impressa busca profissional com amplo
conhecimento em programas de criação (Photoshop e Corei Draw,

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

pessoas oom Iniciativa e criatividade.

PROCURA-SE- kltinelos, quarlo,
COia ou penoiio pi dividir
aIYQyol,ir: 370-1641 cl Diogo

PROCURA-SE - moço pi dividir
alygyol no Boependl,ir: 276·
mi apói 16hi

VENDE-SE = alv, 123m!, terreno
cl 37Ua, na Ruo Alwin
BYlerdolfer,R$ 4Q,QQQ,00.Tr:
aro·60Bi cl Tina, CR.CI 9a3a

PROCURA·SE � ropOI pi dividir
em vito lenzl,ir: 9909,2638 cl
Márelo

CeM eARNI1;B Tti:MPI1;I\lAQAIiI

Neli FfNAIS CE IU:MANÁ.

RI ..leSE Tli:tH'HJRO RIIilIi!IFH1, NO 54C • II..HI\ 01\ !"lCiUIi:IRA

PROCURA·SE � moça pi dividir
CURII!!! • vondo·ie OY �foea- iIYQyel.Tr: em.ml
1Ip1IC11UmMQuUr, m-
IUOC/AniOU41.249-4670 cl PROCURA.SE = pensiio pi
�ucllno rapoz.Tr: 3ig·3142 OY 9142-

IRVIHO = vende-ie, pralo, cl ,;..;74",,26..;;c/..;;L.;.;.YCI....'a
���

2cuIOI,IIII, COI, mando, BOm', PiÇARRAS- vende-Do, �qUI06 o
IOIlmullda,RI26,OOO,OQ, iroca

VENDE-SE � próx, ie eemre,
2i6m', cl 6Ylte, garaQem pi 3
carros, blblio\eco cl eeeritOrio,
anexo sala comerciai aOmi,RS
115,000,00 neoec,ir9137-6673
MATRICULA 24320

PROCUM-S� = mOQa pI dividir
,luQyel cen\ro.Tr: 9903,3603 cl
Mlchele

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

PROCURA-SE - mOQa pi dividir

Envie currlculo com breve portlfollo para:
• croliloarte@terra.com,br
• ou ligue (47) 370 7919SUPER MASSA

GRAFITADA

CROMOART
ul.�h • I Q I'frHlfO

AGORA voeE TEM DINHEIRO
FAcll E SEM BUROCRACIAPara Rebocos eAsse�

- -- -- - Pós-Graduação
.; G��TAO ��CO�R
I f!ICO'!DAGOGIA

Loto Sensu
, VANTAGENS: """""-""" � Alé 36 meses para pagar:

� Sem limite de idade:
� Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS;
� EmpréstImo sem consulta ao SPC/SERASA (E fazemos empréstimos
para servidores publicos, estaduais ou federais, ativos ou Inativos),

Duraçio 10 meses
Ol.ncontro "mQlICIl\I Economia

." ResistênciQ
II Rendimento
." ImpermeabilldQde

,M'IlIAU�.4e R$121,00
(InçMdo lII_terl.1 di4ádÇQ)

.Informações:
0800.708.88.88

Local dos MIOS e mall'icul.. :
Instituto Educacional Jangada

Av. Pres, Epltlloío Pessoa,676 ' Centro
Fono: 37D-6281

I\�. "n16111Q Cario. Ji'tr.. lra, 850
a.lrro No.q (ll'll!nI!I" ,J."'!\\l� do Sul • se

""111Artt 1aI.
C·

, lan ada

?))� O� ..

L:!Er,º� Conquistando clientes
ó

�
�
�
�
Q
o
o.
(/)

o
c
(!)
o.
o
fJ)

�

60 meses

c 100 Biz ES------------R$ 106,47
YBR 125 K---------------R$ 10'3..74
CG 150 KS--------------R$ 113,58
XTZ 125 K---------------R$ 130,26
NXR 125 KS-------------R$ 133,96
TWisfer 250-------------R$ 188,95
Tornado 250------------R$ 207,48
NX Falcon--------------R$ 263,05

77 meses

RS 11.262,OO-------------R$ 174,04
RS 12.966,OO-------------R$ 200,38
RS 14.814,OO--),.----------R$ 228,94
RS 16.342,OO-------------R$ 252,55

60 meses

R$ 10.640,OO-------------R$ 218,45
R$ 12.871,OO-------------R$ 250,99
R$ 13.944,OO-------------R$ 27'1,92
RS 14.994,oo-------------R$ .29,2,38
R$ 16.342,OO-------------R$ 318,68
R$ 17.712,OO-------------R$ 345,39
R$ 19.11 7,OO-------------R$ 372,78

73 meses

RS 18.994,OO-------------R$ 329,79
R$ 22.460,OO------..;------R$ 389,99
R$ 24.990,OO-------------R$ 433,91
R$ 26.S00,OO-------------R$ 460,12
R$ 29.520,OO-------------R$ 512,57
RS 33.510,OO-------------R$ 581,85
R$ 37.850,OO-------------R$ 657,21
RS 41.1OO,OO-------------R$ 713,64
RS 43.1OO,OO-------------R$ 748,37

..�
n1eSes pi pagan"lento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Associação dos Comercia�ntes
de Materiais de Construçao de

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

QUINTA-FEIRA,21 deoutub
�

Invista em imóveis
o comércio de imóveis é um investimento e construir um imóvel é
considerado um investimento mais lucrativo e seguro do que planos de
aposentadoria privada. "Primeiro por que você tem o conforto da casa

própria ou a renda do aluguel. Sem contar que sempre se pode vender o
tmóvel'; compara Oldemar Bonatti, presidente da Acomac.
Os investimentos em construção civil são corroborados por uma outra

estatística. No Brasil, o setor que mais emprega é justamente esse. São

empregos diretos e indiretos. A segurança de investir em um imóvel pode
ser comprovada também pelos investimentos realizados no setor por
empresas.

Vantagens em investir no setor da construção civil

As associações buscam dar facilidades através de parcerias. Essas parcerias
visam aumentar a qualidade do produto, reduzir o seu valor de mercado e

Para se associar na Acomac basta entrar em contato com

Giovana pelo telefone 275-7000 ou com Oldemar Bonatti pelo
telefone 276-2000.
Encerramento
A festa de encerramento deste ano vai ser realizada na

recreativa da Malwee, no dia quatro de dezembro. O jantar
dançante é gratuito a todos os associados.
Planos
Em julho de 2006 a Acomac de Jaraguá do Sul e região vai

promover o encontro "Acomac Sul', uma reunião das

associações dos três estados do Sul do país. Estão sendo
esperadas mil pessoas para o evento.

.

]e novembro, 3567
entro • Massara�du�a

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BARRA

370-4508
310-4997

RIa liséTbe8lllrORibeiro. 2113· SI 02

as taxas de juros. Atualmente as linhas de crédito disponíveis para qualquer
pessoa interessada em construir são muito vantajosas e as taxas de juros são

pequenas. Os associados da Acomac oferecem vários tipos de financiamento,
com taxa de juros entre 05% e 1,99% ao mês.

Venha se associar!

A Acomac (Associação do Comercio de Material de Construção) convida você,
comerciante de materiais de construção, a se associar. O associativismo é a

única maneira dos pequenos comerciantes desenvolver o ponto de venda e

concorrer de igual para igual com as grandes redes. A Acomac de Jaraguá do

Sul foi fundada em agosto de 1995 e atualmente está construindo a sua sede

própria, que será inaugurada no ano que vem, quando a associação
� completará dez anos.

216-2000

Rua ftllclano BorlGllnl. 1110- B. do RllI Ceifo

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Do fundamento ao acabamento

�
�
Rua: João F'laniocheck: 183;u;
Nova Brasília - Jaragua do

275-3462
Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Venda e Assitência Técnica em Computadores,
Redes e Perifé.ricos em Geral

Computadores
completos

_'é��Periféricos '��.fF:\.",,! -

Gravador de CD
'.'

e Leitor de DVD

Maquinas
Di�itais

Promoção
9j..lração

220
256mb/hd409b/Cd-�
mãe ECS I<M400-M2

Monitor 15'/Drive
1.44/Gabinete I Teclado I

Mouse(CX. Som! Fax Modem!
Estabiliz�dg!JHl

Estamos também com curso de
informática básica e avançada.
Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última �eração.

Um micro por aluno

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

�.. R...a 1r,!!:'�.lI)\��!�la yeiga" 1�'§>'�4 ç�ntro • GuaraQl.i�h!, ""_�"","�",_�._�"�����.,_;,.�",,,,,,,._.,.. ,

."_'=,�"�""""""."�,,,,,"'_�_"',,,��"';"'__.'.,,=__,,�_.:.'.�.=,:�k":,�"""""�[�"",.,_"""""""""·:",:�, ..."","�",,,,,,m,,,k'., .. ,�,,'*�_"',""�,''1i":;.;,�,�'"""",,,,,,d

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

BARRA DO SUL - vende
se, 2 terrenos c( casa de
frente p/ lagoa. R$
35.000,00. Tr. 371-2001
c/ Frank.
-----_

BARRA VELHA - vende-se
a 200m' da praia, cf
escritura. Aceita carro no

negócio.Vlor a cornb.Tr:
370-4810 ou 8803-7468

CENTRO - vende-se comi
cond. centro, c/3.900m<
tOfalmente aproveitáveis. Tr:
275-3070. Creci 8950.

FIGUEIRA - vende-se, c/
3334.00m', de fronte
Indumak, servidão c/
4mt.R$ 130.000.00.Tr:
371-2357 CRECI 8054

GARf8ALDf - vende-se
60M de frente, 32m lateral:
outra 50m, 25m fundos.R$
15.000.00.Tr: 370-3243

NAVEGANTES - troca-se
por casa em guaramirim,
próx. A praia.Tr: 371-0140
de sego a sexta Alcides ou
370-2561 Cida

NEREU RAMOS- vende-se
pronto p/ construir.R$
15500.00.Tr: 9104-5927
PiÇARRAS
OPORTUNIDADE - 5
terrenos de 400m' cada
prÓx. ao Candeias. R$
6.000.00 cada Tr' 372-
1395.

..

RIO MOLHA - vende-se, c/
969.480m', escriturado.
R$180.000,00. Tr: 9112-
�
SCHROEDER - vende-se
C/452m', situado na Ruá
135 Frederico Irapp. R$
�
SCHROEDER - vende-se
c/ 8.500.00m'.R$
35.000.00.Tr: 371-2357
CRECI8054

VENDE·SE - próximo ao

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

VENDE-SE OU TROCA-SE
- terreno c/ 712 m', troca
por casa.Tr: 372-1657

VENDE-SE - na Rua
Germano Striker ao lado
760. R$ 14.000.00.Tr:
370-6684

VENDE-SE - 16x28, nas
margens da SC 416, 1 Km

após choco - Leite.R$
13.000.00.Tr: 376-3386

VILA LENZI - vende-se,
c/ 525.00m'.R$
65.000.00.Tr: 371-2357
CRECI 8054

VILA LENZI- vende-se, c/
1.940.00m'.R$
140.000.00 (negociável)
.Tr: 371-2357 CRECI
8054

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

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

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

VENDE-SE- uma excelente
área para sitio c/2 nascentes,
3 riachos que cortam a área,
água pura, lugar bem tranqüilo
C/ 150.000m'.R$ 65.000.00.Tr
370-6624

30.4
SALAS COMEflCIAIS

SALAS COMERCIAIS?

ALEIERtêm
Vendas: 371.9165

�w .1 i �Ju
tred 1461-)

CENTRO - vende-se ou troca

se, sala comercial. Troca por
imóvel próx. a cidade.Tr: 011-
6975-9448

ESTOQUE - vende-se, de

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

FLORICULTURA - vende-se

participação societária 20%,
próx. ao centro.Ir: 9147 -6169
c/ Marcia

GALPÃO - aluga-se, c/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, c/
estoque e móveis.R: Pref. José
Bauer/ Vila Rau.Tr: 371-7222
c/ Elizete.

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

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

9125-1242 com Maicon

VENDE-SE - sorveteria e

lanchonete na Praia do Ervino.

Sítio - com 160.000,00 m2 Ótima loc.Ir.: 9101-0467 c/

distante aproximadamente _C_ris_tia_n_e _

9km do centro. R$ 47.000,00.
Tr: 9997.2020. creci7402

VENDE-SE - ponto comercial

p/venda automóveís, c/3 anos

de faturamento, único no

bairro.Tr: 9109-2185

VENDE-SE área

comercial,c/ 270m',
construido terreno c/ 476m',
na Rua: João Planicheck, 176,
próx, Weg LR$ 160.000.00

negoc. Tr: 370-8097 CRECI
9839

VENDE-SE - lanchonete e

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

)
VENDE-SE - sala comercial,
em frente a cãmara de
Vereadores.R$ 4.000.00.Tr;
9131-7627

VILA LALAU - aluga-se, sala
comLTr: 371-3132

ADMITE-SE - funcionários pi
empresa, em

Massaranduba.TR: 379-1342
c/ Gilberto

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

PRECISA-SE - de moças ou
senhoras sozinhas, p/
trabalhar c/ senhora idosa,
que possa pemoitar c/ folga
aos finais de semana.Tr: 371-
5270 após 18hs

PRECISA-SE - de corretor de
imóveis, necessário veiculo

próprio, desejável
conhecimento em

informática. Tr: 9962-8154

PRECISA-SE - de Inato

boy.Tr: 91 08-1987 c/Rodrigo

PRECISA-SE de
serralheiro profissional c/
especialidade na linha
arqunetônica.Tr 275-6463 ou

9991-6664

, N

Precisa-se - corretor de
imóveis. Necessário veiculo

próprio. Oesejável
conhecimento em informática.
Tratar 9962-8154.

PRECISA-SE - rapazes p/
auxiliar de produção, sem

experiência para o ramo

metalúrgico.Tr: 376-2224

PRECISA·SE - representante
p/ venda externa ramo de
ferramentas manuais e

elétricas p/ material

,r.IWII-, I

::t::
OFERTA EMPREGO

OFEREÇO - ME - p/trabalhar
como bibliotecária, c/ especo
em tecnologia da informação,
p/ trabalhar em escola,
arquivo, museu ou

faculdade.Tr: 372-0253 ou

9995-6434

OFEREÇO-ME - P/ cuidar de
pessoas idosas ou doentes.Tr:
9153-8224 c/Ana.

OFEREÇO - ME - p/trabalhar
como jardineiro, zelador ou
caseiro.TR: 9111-6855.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como coméstca.Ir; 370-0097

OFEREÇO - ME - p/trabalhar
como segurança, c/
experiência.Tr: 376-0085

OFEREÇO·ME - p/trabalhar
como pedreiro.Tr. 275-1962 ou

9127-6491

OFEREÇO-ME - p/trabalhar
como operador, de caixa,
recepção, c/ referência. Tr:
370-0656 c/ Fabiana

OFEREÇO- ME - p/ cuidar de
crianças em minha
residência.Tr: 373-0489

PROCURA-SE - estágio área
de arq. e urbanismo, cursando
9'fase.Tr: 371-1847 ou 8802-
8933

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como entregador, tem moto.Tr:
9953-2627

PRECISA-SE - de corretor de
imóveis, necessário veiculo

próprio, desejável
conhecimento em informática.
Tr. 9962-8154

CORREIO DO POVO 11

275-8400

senac

Senac têm alunos

·."50 .'

�" I ACOMPANHANTES t,
- .

Ç})esfrute,
JarafJuá do flue

Efltl2LiJ
·

�®et fel�exy é !llbet meehet ,\
!MIá �k�ll tJog home!1t,"i,J'

SUOOIllO! flIzet muno bmn!!!

NATALIA
.- 9111-0491-

�'lif!"a']iJR!:II'I,!1il"MI
a,C-(J.VHft4Ht�a,aU

'

Estamos Convidando Iodos os clientes e

amigos para cenhecer a casa c/
lindas e belos acompanhantes

24 hs ao seu díspar.

Nico CRISTrBN
passIvo

20 t71lOS, olhos dams, total

SfdWl1flça t' SflJi/o absoluto.ó· ó

TR: 9134·7749
275-0052/273-1174j

PARA ANUNCIAR
POR TELEFONE: 3711919
POR FAX: 3711919
PESSOALMENTE:

Rua CeI. Procópio G. de Oliveira,246

'dAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(jaÍaJri
CI\WSC 1242 • TIIGO 0'0179
aOIlIACu. UI'19

Medicamentos em geral
Manlpu/aç8o de fórmulaJ m6dlcas

Fisioterápicos e

COlm6tl,0$ m.mlpl/lados
Fone: 371-8298

Rua 010 Plcolll I 10 . Centro

QUINTA=FEIRA 21 de outubro de 2004
--==

-Quali
ra

a
alhando �Qm
e deVida

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

constantes.Segundo Teixeira (2001), BO 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 DORI.
Móveis,maquinários e acessórios colocados de forma
correta em um ambiente saudável e com
procedimentos corretos é que prcporclonam a real
qualidade de vida dos trabalhadores e uma boa
produtividade dos mesmos.

Alguns produtos:

Salbe ftnis,eeor som
pamde oOtner.

Gonhef8 ° prosraMa'

DISCIPLINA
ALIMENTAR
Informiga,,: 9973·)814

Dermatologia. eltM IIH I

Fone/fax: (47) 370 8890
clanI01Iacury@globo"olíl

Rua: Ollvlo Domingos BruJ!�ago, 275 • \'lIa Nova

I
I Computadores
15C)�pl�to� ....

<'
Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada.
Ma.nutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

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

mm'mm Oferta .mm •••• mm •••••

HUm click em sua vida pessoal e pro f
í

s sí o n aI
"

Periféricos Móveis
CORam

gravador e
leitor de OVO

Assistência Técnica

Especializada

Suprimentos
I Tintas Originais e

I Recargas todas as marcas de Impressora

HORA TÉCNICA. (Jaraguá do Sul)
INTERNA· R$ 20,00
EXTERNAS· R$ 20,00 +

R$ 15.00 deslocamento

Outras cidades +

H$ 0.50 o km rodado

. .

MICRO a partir de:

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

Configurações: AMD 2.2 GHZ • ! 28 mil
de memória. Hard Disk 40GB. fax

modem 56k. cd rem LG 52x; Placa

mãe Asus A7V 266-MX, Placa de
Informatização vídeo-AGP 32 mb integrada, monitor J5"de comércio e

l�íve
disquete ii ,44, teclado.

indústrias: Sistemas; ouse, gabinete atx 30OW, caixas de

Aplicativos comer- m amplificada. 180w, placa de som

dais, Impressoras �*:�:_�::���_m,��_� ...._,_.",,�_é.

Matriciais pi emissão
de N.E, Impressora pI
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles
administrativos de ges�
tão empresarial.

Acessórios

NEGOCIAMOS.
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




