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o MEC editou, semana

:!\ passada, portarias
"autorizando a abertura dos
I

cursos de graduação em

Ciências Biológicas e

Educação Física pelo
\ ..Instituto Educacional

Jangada, em parceria c�m o

lesc (Instituto Educacional
Santa Catarina),

mantenedora da Faculdade

Jangada. A escola passou

por reformas em sua

estrutura, que recebeu

laboratórios para aulas

práticas, acervo

bibliográfico e

equipamentos necessários

para as aulas teóricas e

práticas e para o

desenvolvimento de
.

programas de iniciação
científica pelos futuros

acadêmicos.

Laboratório de
Anatomia foi um dos

investimentos do Instituto

. para atender às exigências
do MEC

Instituto Jangada terá cursos

de graduação em 2005

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

www.marisolsa.cQm.br
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APRESENTAÇÃO

ViolinistaJaraguaense se

apresenta no Centro Cultural
A violinista jaraguaense Cristine Marquardt, 23 anos, é um

dos 69 integrantes da Orquestra Sinfônica do Paraná, que
se apresentou domingo, no Centro Cultural.

• PAGINA 5

NOVIDADE

EditoraApeijas lança livros
de contos em novembro

• PAGINA 6

PROBLEMA

Moradores de Rio Cerro I
sofrem com alagamentos

Rio
transborda e

água impede a

passagem de
moradores.
Problema é

comum sempre
que chove forte

na região

• PAGINA 4

Bovespa 22.602 0,58 % ...,..

Dow Jones 9.749 0,08 % ...,..

Nasdaq 1.914 0,06%
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Desaflos e compromissos
Hoje, o Jornal Correio

,do Povo completa' .5 .000

edições. Um número extre

mamente significativo e

importante para nós, que há
.85 anos, empenhamos nos

-

50S esforços e dedicação
<para proporcionar à popula-
ção do Vale do Itapocu um

'jornalismo dinâmico, ético
e tmparcíal. Tudo o que
propunha o primeiro edi-

, _ .rorial, sob a responsabili
dade de Arthur Müller. Ao
romper a barreira das 5.000
mil edições, o jornal renova

..a confiança na liberdade de

'imprensa que, desde a

fundação, em 1919, norteia
nossas ações e é a grande

#=mestra do aperfeiçoamento,
:à qual se considera devedor
do que tem de melhor.

_ �"'� " São 5.000 edições que
traduzem nossa trajetória e

reforçam o compromisso de
trabalhar pelas causas

jaraguaenses, fazendo da

informação e da opinião um

dever sagrado para com os

leitores e a sociedade.
Mesmo nos períodos mais

sombrios de nossa história,
quando a mão pesada da
censura se abateu sobre a

imprensa, foi fiel aos

princípios do bom jornalis
mo: "ser a vista da nação".
A linha editorial manteve a

responsabilidade exigida a

assumida desde a fundação,
a imparcialidade, o respeito
aos leitores e a responsa
bilidade traçaram os dcs
tinos e redesenhararn a im

prensa da região. O nosso

maior patrimônio continua

sendo a credibilidade -

razão da existência e lastro
de garantia de sobrevivên
cia. A história do Correio do

�São 5.000 edições que traduzem nossa

trajetória e reforçam o compromisso de
trabalhar pelas causas jaraguaenses

um órgão de comunicação,
como base de sustentação
social da democracia.
Comen tários francos, com

retidão necessária à re

flexão, ainda são as marcas

do Correio do Povo.
Não obstante, é preciso

reconhecer alguns desvios
de rota. Mas a essência do

jornalismo sério sempre foi
a tona do jornal. A postura

Povo se confunde com a do
Vale do itapocu. Todavia, o

jornal não chegaria a 5.000

edições se não tivesse o

apoio e o reconhecimento
da população.

Mais do que franquia
para servir ao público de

J araguá do Sul e região, o

Correio do Povo quer 'ser o

porta-voz da comunidade
na luta para assegurar as

conquistas dos direitos
individuais e coletivos e do
bem comum. Para tanto,
tem no jornalismo sério,
ético e comprometido com

informação seu compro
'misso com construção de
uma sociedade mais justa e

igual. Por outro lado, busca
manter a distância prudente
entre a as 'cr,íticas da

oposição e o amém aos

governantes.
Ao completar 5.000

edições, o Correio do Povo

quer renovar o compromisso
de levar aos leitores a

informação objetiva,
imparcial e responsável,
ainda que corra o risco de
criar conflitos e ser mal

interpretado. Por isso,
convida as pessoas de bem
a se engajarem neste desfio
de transformar os conceitos

rasteiros. Quanto aos

possíveis equívocos, deixa o

julgamento a cargo do
tribunal da História.

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

I/Se as derrotas do PT em Porto Alegre e em São Paulo são 'sovas' que o partido está levando, o
que dizer das seis capitais que o PT venceu no primeiro turno?"

• Marcos Scarpato, vereador pelo PT de Jaraguá do Sul, colocando em dúvida as avaliações de analistas sobre o desempenho do PT nas

eleições deste ano

Mundo I Pessoas & Fatos I
� PALESTINA

iii

.

\

� JAPAO

Sobe para 26 osmortos
em série de terremotos
Equipes de resgate se esforçavam para levar
comida e cobertores para abrigos provisórios
lotados por causa de uma brutal série de
terremotos que atingiu o Norte do Japão
durante o fim de semana. Os abalos sísmicos
resultaram namorte de 26 pessoas e obrigaram
cerca de 100.000 habitantes da região afetada
a abandonarem suas casas. Um tremor de 5,6
graus de magnitude foi registrado na

madrugada de hoje, sacudindo prédios e

aumentando os temores de que a já abalada
infra-estrutura da região sofra ainda mais danos.
Diversos abalos de menor magnitude foram
sentidos durante toda a noite. (AE)

� IRA

Irã pode suspender
atividades nucleares
o Irã indicou que poderia suspender algumas
atividades nucleares, numa tentativa de

chegar a um acordo sobre o tema com a

Europa. O governo não entrou em detalhes
sobre quais seriam as atividades em questão.
Hasan Rowhani, principal negociador nuclear'
do Irã, disse que o governo responderá
oficialmente, na quarta-feira, a uma oferta

apresentada por Alemanha, França e Grã
Bretanha ern negociações com diplomatas
iranianos, na semana passada. Os países
querem que Teerã abandone todas as

atividades ligadas ao enriquecimento de
urânio até 25 de novembro. (AE)

� ISRAEL'

Israel autoriza Arafat
a deixar Ramallah
o governo de Israel autorizou ontem o líder

palestino,Yasser Arafat, a deixar"brevemente".
o complexo de edifícios-sede da Autoridade
Palestina, em Ramallah, na Cisjordânia, para
tratamento médico. Arafat, de 75 anos, está
há cerca de dois anos e meio confinado em

seus escritórios pelos militares de Israel, que
o acusam de fomentar os ataques de grupos
radicais contra alvos israelenses.

I Arafat poderá sair para checagem médica
num hospital de Ramallah desde que retorne

imediatamente depois, explicou o comu

nicado israelense" (AE)

� GRA-BRETANHA

Violoncelista aluga
RoyalAlbert Hall
Um aspirante a viloncelista segundo o qual seu

, talento foi ignorado pela indústria fonográfica
desembolsou 55 mil libras (equivalente a cerca

de R$ 290 mil) para alugar a mais famosa sala de
concertos da Grã-Bretanha para única

apresentação.David Loew,ummúsico de 55 anos,
nascido noQuênia, não conseguiu fechar nenhum
contrato de gravação, mas espera conseguir lotar
o Royal Albert Hall,em Londres, e provar aos
executivos da indústria fonográfica que eles estão
enganados. Loew alugou a sala, com capacidade
para 3,9 mil espectadores, para apresentar-se em
23 de março, uma quarta-feira. (AE)
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Israelmata 14

e fere 72 palestinos
o Soldados israelenses invadiram um campo de

refugiados no sul da Faixa de Gaza nas

primeiras horas de ontem, deixando um saldo
de 14 palestinos mortos e 72 feridos. A

incursão, promovida na .véspera de um

histórico debate no Parlamento de Israel sobre

.• ,a retirada de colonos judeus e soldados da
(

-

.. Faixa de Gaza, foi desencadeada para conter

; ,

.

_ disparos de morteiro contra colônias judaicas
-

próximas, alegou o Exército israelense.
.

A violência no território palestino aumentou

"
consideravelmente depois que o primeiro
ministro de Israel, Ariel Sharon, divulgou a

, v'

'Intenção de retirar tropas e colonos de Gaza. (AE)

.' ,

� TAILÂNDIA

Gripe avrcola faz a
328 yrtima no pars

, : Uma adolescente de 14 anos morreu no Norte

da Tailândia por gripe avícola, tornando-se a 32a

vitima fatal da doença no sudeste da Ásia neste

ano. A menina, que não teve o nome divulgado,
morreu após 11 dias doente, na província de
Sukhothai."Era uma pessoa que estava na lista
de casos suspeitos'; disse o diretor geral do
Departamento de Comunicação do Ministério
da Saúde, Thawat Suntrajarn, informando que,
ontem, o laboratório confirmou ser gripe avícola.
A morte da adolescente faz subir para 12 o

. _. número de vítimas da gripe avícola na Tailândia.
Outras 20 morreram ,no Vietnã. (AE)

e CORREIODOPOVO
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o mundo não é redon
Leonardo Boff *

Quem acompanha a crônica do mundo globalizado no seu
dia a dia é tomado com frequência de abatimento e tristeza, Os
cenários são dramáticos e as tragédias se sucedem sem parar, H!
calvários demais e o sangue de inocentes respinga por todos os

lados.
O que mais dói é constatar que existem os amantes da guerra,

inflados de arrogância, dispostos a usar a violência sistemática
para fazer valer seus interesses globais. E deixam claro que não
aceitam ser afrontados e desafiados por ninguém em nenhuma
instância, política, econômica e militar.

Não estão nem aí para o caráter inédito da fase planetária da
humanidade: ou negociamos as diferenças que provocam
conflitos para garantir a sobrevivência de todos ou aceitamos a

eventual auto-destruição da espécie humana. São tão centrada
em si mesmos que nem se dão conta da dramaticidade desta
situação.

Esta tragédia nos faz pensar: por que tanto mal nas coisas e

nas pessoas? Finalmente para onde vamos dentro desta nave

espacial pequena, azul-branca, que perambula no espaço
intersolar, a Terra?

Temos que pensar para não desesperar. O primeiro a fazer é
assumir que existe a dimensão de tragédia. Quer queiramos ou

não, somos confrontados com a concretude brutal do mal. Eo
mal representa o limite para a nossa razão. Ele é simplesmente
incompreensível. E ao mesmo tempo ele é inaceitável.O segundo
a fazer é recusar-se ao mal e definir-se como um combatente
contra omal. Ele não está aí para ser compreendido mas para ser

combatido. Entendemos que o grau mais alto de humanidade
consiste em empenhar sua vida e até em doá-la na luta contra os

poderes do mal. Recusamo-nos a aceitar que ele tenha a última

palavra. Se assim for, então, definitivamente, nada mais vale a

pena.
O terceiro a fazer é aceitar que omundo não é redondo, mas

inacabado. Ele está nascendo e ainda não acabou de nascer,

Compete a nós, lutando contra o mal, fazê-lo nascer aca1?afoe
melhor,

A figura histórica de Jesus de Nazaré nos oferece talver

alguma inspiração. Ele se recusou a explicar a tragédia humana

e a presença do mal. Isso o teria enredado em discussões sem fim,

como se enredaram Sócrates e discípulos na agorá de Atenas,

Mas nem por isso deixou de lutar. Passou sua vida desmascarando
amentira, denunciando as ilusões da riqueza e combatendo as

injustiças. E cheio de compaixão com os que sofriam, curav�e
multiplicava pães e peixes. O mais excelente que se disse deletol

conservado pelo evangelista Marcos: "Ele passou a vida fazendo
o bem". ,

Que lição devemos tirar disso tudo? Que na história nos e

negada uma síntese harmoniosa. Todas as narrativas totaiS,

sistemas filosóficos fechados, caminhos espirituais que prometem
a harmonia completa são enganosos e ilusórios. Prometem

o que

não podem dar. O que podemos e- devemos é posicionar,n��
nesse embate que, na história, não encontra sua equar
adequada. Devemos estar decididamente contra o mal.b:so,

I
. em

implica estar contra nós mesmos, pois notamos que e e ram

nos habita.
.

.

e
b

.
.

toS anJosPor isso somos seres am íguos, cristas e anncne ,
,

I· losanlosdemônios. Mas podemos e devemos optar pe o cnsto e pe
I, c os aqueebenfazejos. E a forma como entramos na luta e relorçam

,
'

,

íd 'h' tona,lado que, no fim, cremos ser o único a dar senti o a 1S

*Teólogo e escritor

. de corpo 12,
05 textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas,

direito de
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o,

col11O as

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaçO, bem

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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POLíTICA

Jl' Empréstimo
o senador tucano Leonel Pavan

lefonou, na semana passada, para o

��efeito eleito'Moacir Bertoldi (PL) para
, formá-lo que os recursos para a

�n plantação do projeto do Transfácil em

��raguá do Sul - R$ 41,5 milhões -,

mprestados pelo BNDES, serão

�berados a partir do terceiro trimestre do

�no que vem, caso a Prefeitura aceite a

contrapartida de 40% - R$ 16,6 milhões.

"Temos que analisar se a Prefeitura tem

condições de bancar a contrapartida e a

capacidade de endividamento do

município'; ponderou Bertoldi.

� Tecnologia
A tecnologia da fotografia digital
através de celular foi uma das armas

utilizadas na campanha eleitoral deste
ano. Conta a lenda que um dos
candidatos a vereador de Jaraguá do
Sul emprestava o celular aos eleitores,
que eram obrigados a fotografar a tela
da urna eletrônica com o número do
candidato e o respectivo nome para
comprovar o voto no dito cujo, e

receber o combinado.
É uma pena que pessoas ainda
vendem o voto e por tão pouco. Se
soubessem que o voto vale milhões ...

� Reunião
o prefeito eleito MoacirBertoldi (PL) e a

vice, Rosemeire Vasel (PTB), se reuniram
com a diretoria do Sindicato do

Comércio, na quarta-feira passada, na
sede da entidade. Na pauta, a alteração
da lei municipal que permite a abertura
do comércio aos domingos e feriados.
Bertoldi prometeu, assim que assumir,
tentar um consenso entre traba
lhadores e os lojistas.
Esta é a segunda vez que Bertoldi e
Rosemeire se reúnem com sin

dicalistas, no dia 14, se encontraram

com diretores do Sinsep.
.

� Explicações
o vereador Jean Leutprecht (PTB)
rebateu a nota de que não se interessou
em discutir a LDO (Lei de Diretrizes

Orçamentárias), aprovada na Câmara na

semana passada.
Segundo ele, antes da lei ir à votação,
discutiu as propostas com líderes dos

partidos aliados, com o prefeito eleito e

a vice. "O grupo decidiu que o melhor
seria propor emendas diretamente no

orçamento, para não ficar remendado';
explicou, lembrando que não poderia
interferir no processo de votação da LDO

porque está licenciado desde o dia 15.

� Na linha
Para quem precisa de informações na

Prefeitura de Jaraguá do Sul - yla
telefone - é submetido a um testede

paciência. Além da demora no

atendimento, a telefonista não' se
identifica, o que exige do interlocutor
a perguntar de onde é. Demonstrando
falta de vontade, transfere a liqação
para um departamento qualquer, sem
se importar com a solicitação. ,

Ontem, por várias vezes, a reportaqem
do Correio do Povo experimentou a

excelência dos serviços prestados-no
órgão público.

Maristela Menel se recupera de

'\nnewnonia e volta em dezembro
1 � .

]ARAGUÁ DO SUL -- A

vereadoraMaristelaMenel (PFL)
saiu doHospital eMaternidade São
José na semana passada, onde
estava internada há quase ummês,
e vai ficarmais 30 dias de repouso

para se restabelecer de uma

pneumonia. A previsão é que ela

volte às atividades na Câmara de

Vereadores no início de dezembro.
Dois dias antes das eleições
municipais, Maristela passou mal e
foi internada. Depois demedicada,
voltou para casa, mas no dia da

votação o estado de saúde piorou e

teve de serhospitalizada novamente.
A assessora parlamentar da

vereadora reeleita, Sueli Chiochet
Borges, informou que a peefelísta
está bem, mas, segundo o médico,
ela precisa descansarmais um mês,
tomar umabateria de remédios, para
então poder retomar ao trabalho.

Devido ao afastamento de
Maristela, o primeiro suplente do
PMDB, Ronaldo Raulino (PL),
assumiu o cargo. Tanto a vereadora

quanto Raulino eram

peemedebistas quando concorrem
às eleições de 2000. Até o fim desse
mês, o suplente permanece no lugar
da parlamentar, com autonomia

para definir os projetos que aprova
ou não nas discussões na câmara.

Diferente da disputa eleitoral de
2000, desta vezMaristela não foi a
parlamentar mais votada, ao

contrário, foi a última vereadora a

assegurar vaga no poder Legislativo,
com 1.404 votos, 303 amenos que
nas eleições anteriores. Nas

especulações a respeito das pessoas
indicadas para assumir as secretarias
da próxima administração, o nome
da vereadora foi mencionado para
a secretaria de Educação.

PAcíFICO

Bertoldi negocia com Pasold a

atuação da equipe de transição
,

FABIANE RIBAS

.....Cordialidade marcou

a primeira reunião
entre prefeito e

o atual vice

}ARAGUÁ DO SUL -- A
cordialidade deu o tom da

primeira reunião entre a equipe
de transição da coligação "Viva
Jaraguá", encabeçada pelo vice
prefeito Moacir Bertoldi (PL), e

.

o prefeito Irineu Pasold (PSDB).
Presidentes dos quatro partidos
da aliança -- Leônidas Nora

(PL), Rui Lessmann (PDT), Jair
Alexandre (PTB) e Valter
Falconi (PPS) -- além dos
coordenadores da equipe e a

vice-prefeita eleita, Rosemeire
Vasel, participaram do encontro,
realizado na Prefeitura. Na

oportunidade, discutiram o

trabalho da equipe de transição,
a maneira que será feito e com

quem cada grupo vai se reunir

para conseguir informações
sobre as respectivas secretarias.

Apesar de ter declarado que
havia 'sido expulso da

administração pública, o vice
prefeito afirmou não ter se

sentido des�onfbrtável na

reunião. "Estou aqui novamente
devido ao resultado das umas, à

confiança da população aminha

pessoa e por isso vou honrar com
o voto de todos", prometeu.
Bertoldi não manifestou

preocupação com alguma

Equipe de transição de Bertoldi vai analisar projetos em andamento na Prefeitura

secretaria especifica, mas

enfatizou que vai dar atenção
igualitária a todos os setores. ''As
secretarias serão comandadas por
pessoas devidamente capacita
das e de minha confiança",
informa.

No Plano 22, apresentado no
período de campanha eleitoral,

,

Bertoldi prometeu que faria

enxugamento na máquina
pública, para obter economia de

aproximadamente R$ 500 mil.
Um dos cortes seria no número

de cargos comissionados. Com

relação à nomeação do
secretariado, o prefeito eleito disse

que será revelados oficialmente

apenas no dia 1 de janeiro, ''Antes
disso, qualquer indicação é

apenas especulação", informou.
Pasold considerou a reunião

pacifica e afirmou que os

funcionários da atual

administração estarão à

disposição da equipe de

transição. "Nós vamos repassar
as informações necessárias para
que a próxima gestão seja
tranqüila", declarou.

PT avalia campanha eleitoral e aponta novos direcionamentos
}ARAGUÁ DO SUL -- O PT

realizou reunião no sábado para
fazer avaliação do período de

campanha eleitoral e discutir a

postura do partido c.om os

próximos repre sen tantes da

administração p úbl ica. O
encontro foi feito na sede do
Sindicato da Alimentação e

contou com a participação de

aproximadamente 40 pessoas.O

presidente da legenda, Leone da

Silva, informou que no período
da manhã, avaliaram os pontos
positivos do trabalho e os pontos
falhos. Independente do
resultado das urnas, os petistas

"
\

destacam que o PT apresentou
crescimento na cidade.

"Os números revelam que o

partido tem se tornado cada vez

mais forte", disse, lembrando que
em 2000, o candidato a prefeito
Dionei da Silva (PT) registrou
10:789 votos e, este ano,

conquistou 23.038. Ele acredita

que à coligação com o PMDB
não prejudicou o partido, como
foi ventilado no período pós
eleição. "A aliança com os

peemedebistas foi muito boa,
visto que conseguimos os votos

deles e de todos os demais

simpatizantes das outras siglas

que se uniram a nós", salienta.
No período da tarde foi

realizado um debate entre os

militantes para saber qual será o

posicionamento do partido com

a próxima administração
pública. "Como ninguém veio

conversar conosco ainda, não
sabemos qual é a intenção dos
candidatos eleitos", declarou.

Presente na reunião, Dionei
também não conversou com a

equipe de Bertoldi, mas espera
ser mais respeitado enquanto
parlamentar. "Vou continuar

representando nossa região na

Assembléia Legislativa", destaca.

• Deputado estadual, Dionei
da Silva (PT), disse que ainda
não foi procurado pelo
prefeito eleito, Moacir
Bertoldi (PL), para analisar

possíveis parcerias para o

próximo ano.

• O parlamentar garante
que continuará efetuando
trabalho voltado à

melhorias à microrregião da
Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocu).

p,
I
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Moradores do Rio Cerro I

convivem com alagamentos
MARIA HELENA DE MORAES

�Agricultor perde
plantação de

milho pela
segunda vez

c-

}ARAGUÁ DO SUL - o

aghcultor Adolar Gielow perdeu
quase toda a plantação de milho
devido às chuvas que caíram no

final de semana. Esta é a segunda
ve� em menos de 60 dias que o

produtor rural perde a lavoura de

milho devido ao alagamento da
área plantada, localizada em um

ponto baixo do terreno de sua

propriedade, que é cortado pelo
R(Q Cerro, na altura do Km 21 da

SÇ-480. O prejuízo ainda não foi
calculado, mas somente com

sementes foram gastos R$ 150,00,
sem contar tempo de serviço e a

fatta do produto.
c'
De acordo com Gielow, que

móra na propriedade desde que
,

nasceu, há 49 anos" sempre que
chove forte o rio transborda.
Aíém do prejuízo pela perda dos

produtos plantados, a água
invade o ponto de travessia e

impede a passagem de apro
ximadamente 20 famílias que
vivem do outro lado do rio.

Muitos estudantes e traba
lhadores deixaram de cumprir
com seus compromissos ou

ctSAR JUNKE$

A estrada ficou completamente submersa e veículos tiveram dificuldade para trafegar
chegaram tarde, já que o acesso

mais próximo para centro da
cidade é pelo Rio da Luz.

A funcionária da Malwee,
Elisabet Gielow conta que chegou
atrasada ao emprego porque teve

que usar outro acesso. Na volta

para casa arriscou passar a pé o

ponto alagado. De acordo com ela,
o problema é comum e todos já
estão acostumados. "A gente espera
a água baixar e passa a pé mesmo.

As crianças também passam do
mesmo jeito, mas com a ajuda dos
adultos", afirma Elisabet.

O agricultorNelson Krenke, 42
anos, informou que a desde

domingo à noite era impossível
passar para o outro lado do rio. De
acordo com ele, essa foi a terceira
vez que a água impediu a

passagem em aproximadamente 30
dias. Na sua avaliação, o ideal seria
aterrar o local ou abrir outro ponto

de passagem, em local mais seguro
e que possibilitasse a construção de
uma ponte, a exemplo do que foi
feito nas proximidades daNanete
Malhas.

O bombeiro RobertoMilke, da
corporação de Jaraguá do Sul,
informou que não houve
nenhuma ocorrência durante o dia
de ontem, mas admitiu que a

orientação foi de permanecer em
eetado de alerta.

Shoppings brasileiros vão investir R$ 3 bilhões nos
I

próximos dois anos
. BRASÍLIA - A radiografia do

setor, realizada pelo Instituto AC
Nielsem por encomenda da

ABRASCE, mostra que os

shoppings centers brasileiros

pretendem investir pesado em

expansão nos próximos dois anos.
Segundo a pesquisa, cerca de 50%
dos empreendedores querem'
in�estir R$ 3 bilhões, ou seja,
praticamente o mesmo valor que
foi investido em expansões no setor
nós últimos cinco anos: R$ 3,3
bilhões. Isso significa uma média

de.Rj 14,5 milhões por shopping
cehter brasileiro em operação.
'Mais da metade desses

empreendedores pretende fazer as

expansões no próximo ano (27%)
ou em dois anos (32%). Os
restantes têm um horizonte mais

dilatado de, até cinco anos. A

previsão de aumento de área

nestas expansões é de 8.099
metros quadrados, com mais 51

lojas. O total da área bruta locada
a ser agregada nos próximos dois
anos é de mais de 550 milmetros

quadrados.
.

Nos últimos cinco anos, os

investimentos foram realizados 74%
com capital próprio do empreen
dedor e 26% com algum tipo de

financiamento, evidenciando a

necessidade demelhores condições
de financiamento para permitir

<'

que os shoppings cresçam ainda
mais.

De todos os empreendimentos,
60% já tiveram algum tipo de

expansão. Emmédia, os shopping
brasileiros já sofreram duas cada
um. Em relação à pesquisa anterior,
caiu fortemente o número de

shoppings que fizeram apenas uma

expansão. Aumentando os que
/

fizeram de duas até quatro ou mais

expansões. Os shoppings que já se

expandiram emmédia 3.013 metros

quadrados em suas áreas de lojas
âncora e 4.629 metros quadrados
em suas áreas satélites,
aumentando-as, em média, em 54

lojas e uma loja âncora.

INFORME CP I
.... INVESTIMENTO

HPC incorpora IAC
A multinacional americana High Protection

Company (H PC), incorporou re�en
temente a filial brasileira da IAC

f_ blindagens, passando a possuir duas
�
r fábricas no Brasil, uma da vidros balísticos

:: e outra de blindagem, ambas na região de

�: Itaquaquecetuba, São Paulo. Com isso, a

�: empresa pretende se tornar a maior

S blindadora do Brasil, com um investimento

: de 1 milhão de dólares em 200S e espera
� conquistar 30% do mercado nacional em
e-

:: cinco anos. Com a aquisição, a High
f. Pretection Company assume os 10% do

F mercado nacional e espera crescer pelo
:. menos 5% até o final do ano que vem.
.
'

.... SUPERÁVIT

Balança comercial
A balança comercial brasileira registrou
superávit de US$ 304 milhões na terceira

semana de outubro, com exportações de US$
1,59 bilhão e importações de US$ 1,286 bilhão.
No mês, o resultado comercial foi de US$
1,705 bilhão. A média por dia útil das vendas
externas totalizou US$ 397,5 milhões, ante US$
321,5 milhões nas importações. No ano, o

superávit comercial acumula US$ 26,826
bilhões, resultado superior aos US$ 19,415
bilhões registrados no mesmo período do ano

passado. Pesquisa do Banco Central mostrou

que a expectativa de mercado para o saldo
comercial ao final de 2004 subiu de US$ 32,3
bilhões para US$ 32,5 bilhões .

I� "

• Segundo o resultado da

pesquisa, um shopping
médio brasileiro seria do

tipo regional, na região
Sudeste, com 11 anos de

existência e 2.082
funcionários.

• Os shoppings com

administração própria e

terceirizada não
mostraram mudança em

relação à pesquisa anterior,
realizada em 2002.

Satler assume a presidência
da Aciag oficialmente dia 18

GUARAMIRIM - o presidente
eleito da Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de
Guaramirim), Orlando Satler,
pretende reunir a diretoria para a

elaboração de um plano estratégico
para a gestão, que começa
oficialmente no dia 18 do mês que
vem, quando toma posse em

solenidade que vai acontecer às 20

horas, no Parque Municipal de
Eventos. Satler vai substituirMário

Glasenapp, empresário do ramo do
comércio e parceiro de outras

gestões. "Fui diretor financeiro nos
últimos mandatos. Participei da
decisão de ampliação da nossa

sede", comenta Satler, que

pretende, segundo ele, ouvir as

bases e colher a opinião de todos os
associados. "Todos terão voz e vez",
afirma o presidente eleito.

O novo presidente da A .

.., Clagparticipa ativamente da entidadedesde a fundação da mesm h'a, a
26 anos. Nos primeiros anos atUou
como gerente da Berlim e há 14
anos participa da Aciag como
representante do seu pró '

,. SI'
prto

negocio. at er e propriedade d
fábrica e loj a de móveis e

e

Guaramirim. De acordo comeI:
essa diretoria é bastante unida �
vai agir de acordo com as diretrizes
do Plano Estratégico, que será
elaborado em breve.

A Aciag tem atualmente347 (

associados, sendo amaioria da áre
da indústria. Entre as princi
ações da diretoria atual, des que
para a ampliação e reforma da
sede, que custou R4 71 mil
dinheiro conquistado com o lucr�
da Expofeira.

Mário Glasenapp e Orlando Satler na entrega da ampliação de sede

�-� �H__ • -- ---I

, LOTERIAS
'

Megasena
concurso: 609

02 - 06 - 15

58 - 59 - 60

concurso: 1366
06-59-61
76 - 80

concurso: 463
01 - 07 - 12 - 15 - 22 - 29 - 39

41 - 48 - 54 55 - 65 - 68 - 72 - 76
79 - 80 - 84 - 90 - 91

",

: " Loteria Federal
concurso: 03878
1 ° Premio: 57.044
2° Premio: 53.795

3° Premio: 14.744
4° Premio: 66.252
5° Premio: 38.110

Administração
Administração Hab. Comércio Exterior

Administração Hab. Marketing
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Direito .

Engenharia de Produção Mod. Confecção de Vestuáno
Engenharia de Alimentos

Engenharia Mecânica
Engenharia Elétrica

"

Letras Lic. em Língua Portuguesa e Inglesa ._

) Letras Bacharelado em Línguas e Internacional/zaçao
,

. Moda
Pedagogia Hab. Educação Infantil tal
Pedagogia Hab. Anos Iniciais do Ensino Fundamen
Sistemas de Informação (Informática)
Tecnoloqla em Automação Industrial" maiS
Tecnologia em Mecânica Mod. Processos Indus

"
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Violinista jaraguaense integra
Orquestra Sinfônica do Paraná
}ARAGUÁ DO SUL - Uma

nse subiu ao palco do
'araguaeI Cultural e mostrou todaCentro ,

I'b'l'dade ao tocar VIO mo,
ha 11 - d

te apresentaçao a

duran ,
' ,

rra Sinfomca do Parana,
Orques ,"

I' da no dommgo a noite.
rea lza

da há três anos pela EscolaForma
Música e Belas Artes de

de
1" C""ba a via mista nstme

Cuntl ,
,

Marquardt, mais uma vez

presentou-se na cidade
natal e,

) lado dos demais integrantes
, orquestra, arrancou aplausos
'f

úblico, que lotou o teatro e

. p , .

1I'U bis No repertono, va sas
pe.1 .

,

, ',<,es três peças da Opera de
Vlenl � ,

Carmem, músicas gonzagueanas

e de Vila Lobos (Trenzinho

Caipira).
Aos 23 anos de idade,

Cristiane toca violino desde os

oito e disse que sempre soube que

amúsica daria o ritmo na carreira

profissional. "Desde o início

contei com o incentivo da

família, que me motivava a

sempre estudar, aprimorar, para
me tornar cada vez melhor",
orgulha-se. A jaraguaense
integra a orquestra paranaense
há quatro anos e desde então,
tem viajado para diversas
cidades para as apresentações.
Nos últimos dias, estavam numa

mini-turnê, que perpassou pelos
principais municípios do Paraná,
finalizada este final de semana,
em Jaraguá do Sul. "A música

transcende ao espírito, é uma

linguagem universal que

consegue descrever perfeita
mente sentimentos que as

palavras não contemplam, não
conseguem transmitir", considera.

O público que prestigiou o

evento no domingo ajudou a dar
o tom à música. As palmas
entraram em sintonia com o som

da orquestra, orientados pelo
rn ae s tro. A interatividade

agradou às pessoas e deu brilho
final à apresentação. (Fabiane
Ribas)

ALEXANDRE BaGO

GERAL

FACULDADE

MEC autoriza cursos de

graduação noJangada
CAROLINA TOMA5ELLI

... Ciências Biológicas
e Educação Física
serão oferecidos
a partir de 2005

}ARAGUÁ DO SUL-O Instituto

Educacional Jangada firmou

parceria com o lese (Instituto
Educacional Santa Catarina), que
vai oferecer, através da Faculdade
Jangada, os cursos de graduação
emCiências Biológicas e Educação
Física a partir de fevereiro de 2005.
As portarias do MEC (Ministério
da Educação) que credenciam a

faculdade e autorizam a abertura
dos cursos, nas modalidades
licenciatura e bacharelado, foram
.publicadas em 19 de outubro.

O Instituto Educacional

Jangada passou por reformas em
infra-estrutura para atender às

exigências doMEC para a abertura
dos cursos. A biblioteca foi

ampliada e recebeu 1,4mil novos
exemplares. Foram criados
laboratórios de Anatomia,
Biologia, Microscopia, Cultura
Pedagógica, Química e Física,

Diretor afirma que instituição vai priorizar cursos na área de saúde

equipados para a realização de
aulas práticas e o desenvolvimento
do programa de iniciação científica
pelos acadêmicos.

Segundo o diretor do Iesc e da

CDH promove, II Módulo do
Curso em Diretos Humanos

}ARAGUÁ DO SUL - O CDH!]S
(Centro de Direitos Humanos de

Jaraguá do Sul) promove, no dia
30 de outubro, sábado, no auditório
do Sindicato dos Comerciários, no
Centro, o segundo Módulo do
Curso de Formação e Capacitação
em Direitos Humanos do Vale do

Itapocu, tendo como tema "Política
e Direitos Humanos". O curso, que
acontece das 8h30 às 12 horas e

das 14 às 17 horas, seráministrado
pela conselheira do MNDH

(MovimentoNacional de Direitos
Humanos) emilitante emDireitos

Humanos, Cynthia Pinto da Luz.
No período da manhã, será

ministrada palestra sobre a atuação

Planet Game realiza 1

campeonato de WINNING

ELEVEN 8 DE playstation 2

,

Adeptos dos Futebol virtual devem reservar lugar na
agenda para participar nos dias 6 e 7 de novembro as 9:00hs, do 1 °CampeonatoRegional
�eWINNING ELEVEN 8 para Playstation 2 que será realizado na PlanetGame.As inscrições

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

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

atensação entre a garotada.Alex destaca que é cada vez maior o número de adeptos do
p aystation 2 e do winning eleven 8, que transformam o Vídeo Game num verdadeiro

�drnpo de Futebol virtual.As inscrições para o campeonato custam R$ 15,00.,Para o primeiro
uga.r, o prêmio será um playstation 2, para o segundo um playstation one e terceiro
carnlset A -

as e adesivos e acessórios.VENHA E PARTICIPEVOCE NAO PODE FICAR FORA DESSA.

dos militantes em Direitos
Humanos e discutidas formas de

atuação das ONGs e dos
movimentos sociais no processo de

construção e implantação de

políticas públicas e como

pressionar os poderes instituídos a

cumprirem as leis que assegurem
direitos aos cidadãos. ''A idéia é

debater a relação direita entre

política e direitos humanos", diz o
diretor de Comunicação, Sérgio
Homrich.

À tarde, serão retomadas as

discussões sobre as principais
violações nas áreas de saúde,
habitação, discriminação,
educação, trabalho e segurança
levantadas no primeiro encontro.
O objetivo é concluir o documento

que será entregue aos prefeitos
eleitos da região. Serão formadas
ainda oficinas para discutir como
os projetos de governo interferem
no dia-a-dia do cidadão, além de

propor alternativas e formas de

atuação do poder público.
PÚBLICO ALVO - O curso

pretende atingir pessoas que
atuam, por vocação ou profissão,
em áreas afins, como policiais,
médicos, advogados, assistentes
sociais, dirigentes de entidades de
classes e associações populares,
funcionários públicos, entre
outras.

INSCRIÇÕES - As inscrições
gratuitas podem ser feitas na sede
do CDH/JS, Rua Reinaldo Rau,
500, sala 8, Centro Comercial
Maiochi, ou pelo telefone 370-
0390, até às 11h40. Os participante
receberão apostila e certificado.

Faculdade Jangada, Luiz Carlos de
Souza, a instituição vai priorizar
cursos na área de saúde, onde
Souza tem experiência de 25 anos.
"Em uma pesquisa feita junto à

�. '.

comunidade, detectamos essa

necessidade, pois amicrorregião não
oferece cursos nessa área", afirma ..

Ele enfatiza que atualmentemuitos,
alunos acabam se deslocando para

'

cidades como Joinville ou

Blumenau, com o inconveniente'

do deslocamento e de seus alt�s
custos. "Hoje existe uma política do
MEC no sentido de credenciar
cursos para atender a demanda:
local", acrescenta.

,

Souza declara que a instituição
.

está com planos de incluir os cursos'"
de enfermagem, farmáciaJ"
gastronomia, além de gestão,
administrativa voltada para área de

t
,

negócios da saúde. "Ainda esse ano' ,

vamos oferecer curso de pós
graduação em gestão escolar;":
através de convênios, e, a partir de :�',
2005, vamos lançar nova('
especializações", revela. ','

As inscrições para o vestibula'?:
podem ser feitas a partir do próximo."
dia 3 até 8 de dezembro pelo sit�','
www.faculdadejangada.com.br ou
na Faculdade J angada, Rua�'
Presidente Epitácio Pessoa, 676. A."
taxa de inscrição é de R$ 40,00. A;',,
provas acontecem no dia 11 de.':
dezembro, das 13h30 às 17h30. As' .

aulas iniciam em 14 de fevereiro d�'
"

2005, no período noturno.
.;;,

'.,"

WEG doa equipamentos para o:';
Centro Geraldo Werninghaus

}ARAGUÁ DO SUL - Na última

quinta-feira, oGrupoWEG realizou
a doação de mais de vinte

equipamentos, entre motores,

geradores, chaves comutadoras e

transformadores, ao laboratório de

máquinas do Cepeg (Centro
PolitécnicoGeraldoWeminghaus).

Segundoo analista de projetos da
WEG e professor do Centro

Politécnico, Edson Koshinski, os

equipamentos complementarão a

teoria repassada aos alunos nas aulas
práticas do laboratório. "Os cursos

oferecidos pela instituição se tomarão

mais atrativos e os futuros profissionais
agregarão conhecimentos para
enfrentaromercado de trabalho, que
poderão ser aplicados nas empresas
da região oumesmo emseus negócios,
caso tomem-se empresários", afirma.

Koshinski explica que a doação

" -,

,
"

fazparte do compromisso da empresá: �
com seus colaboradores e

comunidade, promovendo o

desenvolvimento de profissionais,»,
altamente capacitados, :,'
"Acreditamos que com esses r

equipamentos, o laboratório de.],
máquinas do Cepeg trará mais,
qualidade à área profissional, o que.,�
corresponde a um aumento nopoder,
aquisitivo e umamelhor qualidade: v
de vida para todos; melhora o nível. "

cultural da população, entre outros,'
benefícios", acrescenta.

Além de Koshinski, participaram
da solenidade de entrega o gerente ,:'
da engenharia de produtos,:
Fredemar Rüncos, a chefe de
marketing da divisão Motores da
WEG, AnnaMaria Branco Gavoso "

Neves, e HelenMartins Goncalves.;
também do setor demarketing.

Representantes daWEG na solenidade de entrega dos equipamentos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GERAL: 161
...

-

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

I
III

III
I

� Expositores de se e

PR apresentaram
'.:::) 00 veículos

>.::��;alterados e antigos
,> -''''

;;.�. '

..

�i<,;.'" �_

��;��. JARAGUÁ DO SUL - o

::;,:::::�: Parque Municipal de Eventos

:::::;�� foi palco do primeiro Tuning
::�:{ Spirit, este final de semana,

2;;�:;: Aproximadamente cem

;l� veículos, sendo 80 "tunados"

;:��: (transformados) e 20 antigos
atraíram cerca de cinco mil

�
....y� pessoas, apesar do mau tempo,P.: �:.

_,
....

��:;:: A alma do evento foi os carros
F....:-:·· no estilo tuning, personalizados
�-;�:.. com som e multimídia, rodas

��� grandes, rebaixados, motores
turbinados, nitrados ou

,,� >' aspirados. Cada um com estilo
, .

diferenciado, pinturas e detalhes
�.!�. -

,
" que chamam a atenção de todos

";: ,':. e o tornam único. Também foram

',' .. expostos carros de competição,
� ',� com destaque à Fórmula Clio,
�.:: .-,; do piloto jaraguaense Raulino

Kreis Júnior.
Metade dos expositores são

integrantes de clubes vindos de

PECULIAR

Apesar do mau tempo o público veio conferir os carros modificados

cidades do Paraná e Santa
Catarina. Pela primeira vez em

J araguá do Sul, o responsável
pelo marketing na Renault, em
Curitiba, Ricardo Luis Cordeiro,
investiu cerca de R$ 20 mil num

II

outros problemas. Tudo que é feito
tem que ser relatado, informado à

família", explicou o cirurgião.
Durante o sábado, temas

relacionados à pediatria, clínica
geral, cirurgia, ginecologia e

obstetrícia e laboratoriais foram
abordados com profissionais
especializados em cada área.

Segundo o diretor técnico-científico
do evento, Luis Carlos Stoeberl, os
temas foram escolhidos de acordo

respeito. "O assunto foi apontado
entre os profissionais de cada área",
completa.

A jornada médica acontece a

cada dois anos e objetiva atualizar
os profissionais da área. O médico

patologista Antônio Carlos
Scaramello, ressaltou que além das

informações recebidas, a

confraternização com os colegas de
profissão é outro aspecto importante.
"Temos pouco tempo para a

socialização. E nestes encontros

aproveitamos para fazer contatos e

a integração social", ressalta. Após
as palestras foi realizado um jantar
de encerramento e comemoração
ao dia do médico.

Fusca 1.200, de 1960. "Alonguei
o pára-lamas, coloquei
suspensão a ar, portas e vidros

elétricos, motor de Santana e

turbo", destacou, acrescentando
que também fez alterações

TERÇA-FEIRA, 26 de outubro de ,2004 1'leljJ'JH[.'tUl�

numa Kornbi e num Maverick.

"Sempre gostei de automóveis e

o tuning se tornou um hobby pra
mim", disse.

A cultura dos carros

personalizados existe já há algum
tempo em países como os Estados
Unidos, Japão e Portugal, Após
a exibição do filme "Velozes e

Furiosos", que atingiu grande
reconhecimento mundial, a

prática cresceu rapida-mente
pelo País, principalmente nos

estados de São Paulo e Paraná.
A polícia, que sempre proibiu
qualquer tipo de modificação
em veículos, criou maneiras de

regularizar os "carros tunados".
"Os adeptos do tuning gostam
de potência nos carros, mas

também condenam aqueles que
fazem racha", salienta o

preparador de tuning, Ronaldo
Matusne. Ele diz que, em geral,
as pessoas, transformam os carros

aos poucos, para "curtirem as

modificações, que muitas vezes

são irreversíveis". O preparador
alerta que a alteração deve ser

feita por profissionais
devidamente ca-pacitados para
que o veículo não coloque em

risco a vida dos condutores.

Lançamento de livros marca

início da Editora Apeijas
JARAGUÁDO SUL - A editora da

Apeijas (�ssociação dos Poetas e

Escritores de Jaraguá do Sul) lança
nodia 3 denovembro, os livros '?\migo
porEncomenda", de DanielMendes
e "Euforia", de Adriano Marcelo de
Souza em parceria com o Sesc. O

lançamento acontece noArteBar da
Scar, durante a realização do 49Café
Literário, às 19 horas. Nos 20 contos
deDaniel Mendes o autor, fã de Luis
FernandoVeríssimo, faz uma viagem
pelas aventuras de lendas e desco
bertas do cotidiano. São contos

infanto-juvenis que faz o leitor refletir
sobre a condição do Brasil e suas

histórias. Já nos cinco contos do livro
deAdrianode Souzao leitor se depara
com personagens em situações
extremas inseridonuma realidade em

que beira a loucura. Os livros serão

vendidos aR$15,OO.
AEditora daApeijas é a primeira

do Estado a trabalhar com o sistema

de impressão sob demanda, que per
mite a impressão de pequenas tiragens
(apartirde 50 exemplares) a um custo

diminuto com boa qualidade.
CoSA R JUNKES

Daniel e Adriano, os primeiros a lançar livros pela Apeijas

'Parque de eventos atrai cinco
_

mil pessoas no Tuning Spirit
g§I�'CELlCE GIRARDI
�0�------------------------

o,l. �... -"

""'Etica namedicina foi o tema de

v, ' abertura da sa Jornada Médica
t�::::
[�:��, JARAGUÁ DO SUL -

L_V"

r::-:' "Implicações éticas e legais do ato
;;:;::;::;:médico" foi o tema de abertura da
"". ��,

���:;,:;� 8ª Jornadamédica, realizado sexta�';-..;;..v.

��:.::: e sábado, no Hotel Pathernon. O
�::: encontro reuniu médicos,
c- estudantes d� medicina, enfer
�:
meiros e profissionais da saúde. A

.

primeira palestra foi realizada pelo
.._: cirurgião vascular e advogado na

�":-:;-:: área médica Jorge Timmi, de
, ���ª, Curitiba. Timmi é autor de livros
;��: como "Aspectos Legais em com a necessidade de se discutir a

���: medicina: as 100 perguntas mais

-����� freqüentes que os médicos fazem" j
"Influência do direito no exercício

ê' ':,
da medicina" e "Direitos do

::"', . »

paciente",
;:�. :. Baseado nas publicações, Timmi
(!c"

relatou os pontosmais importantes
,

i sobre ética e legalidade,
...

: principalmente no que diz respeito
:�..
.,

ao erromédico. "Cerca de 85% dos
chamados erros médicos são

... � ,,�

indeferidos.Muitos desses processos
acontecem por falta de

. • comunicação entre o médico, o
,

.'

':. paciente e a família. Porque o corpo
não é uma máquina exata. O

"Lr.
funcionamento do organismo

3Ui�,
implica em aceitação, rejeição e

Fone/Fax: (47) 370-8655
• Pref. VllfiI�d�l11fi1� ç.....�IJê1, :J.e:;:J.� : V�lfil4tlfil", : �fiI�;ttg",� �� �",I· �ç

CP NOTAS
� ARVORES DE JARAGuA

Distribuição do cartaz começa hoje
A Prefeitura de Jaraguá do Sul, através da Gerência de M '

Amblente=' em parceria coma Secretaria de Educação _ r leiO
cerimônia de lançamento do cartaz"Arvores de Jaraguá"a

ea IZ,a
das 8h de hoje, na Emef Anna Tõwe Nagel, onde també�:�:I�
plantada uma muda de pau-brasil e de duas outras esp'

_a

.

Cd' d 1 2
' eClelnativas. a a cartaz apresenta Imagens as arvores nati

exóticas mais utilizadas na arborização de ruas e praçava�e
cidade, acompanhadas de informações como os nomes pops Ia.

'f'
.

f fi
U ai

e crenn ICO, a ongem, os rutos, as ores e as característica d
cada espécie: quaresrneira, ipê roxo, ipê amarelo, paU_brS ,;
extremosa, pau-de-ferro, fícus, figueira, flamboyant, pata�l:
vaca, sibipuruna e ligustro. O material tem função pedagógic

e

informativa, possibilitando que os professores trabalhem eate
conteúdo em sala de aula e que a comunidade em geral tamb;
conheça estas espécies. Os cartazes serão entregues em tod
as unidades de ensino de Jaraguá do Sul e entidades, co
Acijs, sindicatos, clubes de serviços e esportivos, além
prefeituras da região.

� APEVI NO BAIRROS

Orientação sobre CódigoCivil
Empresários das regiões de São João, Santa Luzia, Três Rios do
Norte, Três Rios do Sul, Santo Antônio, Tifa Monos e Ribeirão
Cavalo, poderão obter dicas de gestão empresarial e orientaçõel
sobre o novo Código Civil, durante o programa Apevi nos BairrOI
que acontece hoje. O encontro será no salão da Igreja Católica
de Nereu Ramos, a partir das 19 horas, com a palestra "AI
responsabilidades do empresário e o novo Código Civil': que
será apresentada pelo advogado Célio Dalcanale. Duranteo
evento, consultores estarão fornecendo informações sobre OI

serviços prestados pelo Sebrae e sobre as linhas de crédito da
Acrevl, Caixa Econômica Federal (CEF), e Banco do BrasiUI
20h30 acontece coquetel de confraternização e espaço pala
troca de cartões. O Programa Apevi nos Bairros é uma iniciativa
da Associação das Micro e Pequenas Empresas do Valedo
Itapocu (Apevi) e tem a finalidade de oportunizar empresáriol,
através de equipes técnicas e orientações, para rnelhorsn
gestão empresarial e fortalecer negócios. Para participare
preciso entrar com contato com Estela e confirmar presença
através do telefone (47) 275-7003.

Alunas maristas participam do
Retiro Projeto de Vida

Aconteceu em outubro, no Centro Marista Marcelino

Champagnat, em Curitiba, PR, o Retiro Projeto de Vida (RPV),
Este evento foi promovido pelo Setor de Pastoral Juvenil Marista
do Núcleo Provincial de Pastoral.
O RPV é destinado aos alunos do terceiro ano do Ensino Médioe
tem como objetivo principal oferecer aos jovens um momento

de reflexão mais intenso sobre o seu projeto pessoal devida,!
um tempo de reflexão pessoal, são dias de experiência deoraçáo
em que se vive coisas novas, a eterna novidadedo próprio Deus,

Provenientes de várias localidades dos Estados de Santa Catá'rina,
Paraná e São Paulo, marcaram presença neste RPV 51

adolescentes e jovens pertencentes ao Movimento EDA-REMA�
e Projeto GAMAR, entre eles Clariana C. Santana e Camila W.

Heck, alunas do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio
Marista São Luís, que destacam o RPV como um momen.to
muito importante na vida delas, pois foi uma parada para refiexao,

um encontro consigo mesma, um tempo para pensarem tudo

que já viveram e o que esperam do futuro.

Falecimentos
Faleceu às 11 :30de21/1 o a senhora Lucia Feldmann,comidadede
93 anos. O sepultamento foi realizado �oCemitério do Cen�rodede
Faleceu às 22:30 de 22/1 O o senhorQuerino Feuser,com Ida

,

48 anos. O sepultamento foi realizado noCemitério da Vila Le��I,�
Faleceu àsOO:30 d� 23/1 O o senhor Faustino Fiamuncini,�ornl �na
de57 anos.O sepultamento foi realizado noCemitério do RiaMo

01
Faleceu às2:00 de23/1 O o senhorAlidoVelz,com idadede63an
O sepultamento foi realizado noCemitério Cristo Bom Pastor.

, :::::::::.---'
-�

Novo ConceItO
em Transpo""
Transporll para
alumenau IFurbJ,

lolnville (Odese,Ullville e Senal) '5
além deViagens eSladuais e inlerlSla�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP RONDA11----
� CORUPÁ
Homem é ferido com tiro na perna

N doming%S BombeirosVoluntários de Corupá e a Polícia Militar

f �am chamados por uma tentativa de homicídio, na localidade

dOe Pedra de Amolar, e� Corupá. Um homem, id.entificado apenas

amo A.L., 44 anos, fOI encontrado com um tiro na panturrilha
�ireita, aparentando ser de um revólver calibre 38. A vítima diz

'0 saber o motivo do disparo e que apenas ouviu o barulho e
M . .

em conseguiu ver nem mesmo quem atirou. A.L. foi
n

ncaminhado ao Pronto Socorro do Hospital São José, em Jaraguá
�o Sul, onde foi medicado.

"r
ESPORTIVAS

\

� MOLEQUE BOM E BOLA

Definidas as escolas campeãs
I\s escolas Padre Balduíno Rambo, de Tunápolis, no feminino,
e �ão Vicente, de Itapiranga, no masculino, são as campeãs
do campeonato catarinense escolar de futebol - 13" edição
do Moleque Bom de Bola.

Nofeminino a final aconteceu sábado à tarde, com o segundo
jogo do play-off no estádio Mun.icipal de Tunápolis e a vitória

por 2 a O da escola Padre Balduíno Rambo sobre a escola

Abflio César Borges, de Nova Veneza. Como já haviam vencido

a primeira partida na casa das adversárias por 2 a 1, as meninas

de Tunápolis ficaram com o título.

O mesmo aconteceu no masculino porque domingo pela
manhã, em Itapiranga, no estádio da Montanha, a escola São

Vicente empatou em 1 a 1 com o Centro de. Educação de

Camboriú (Cecam). No primeiro jogo, em Camboriú, os

meninos de Itapiranga venceram por 2 a 1 e esse empate no

domingo foi suficiente para a conquista do título.

Na ptimeira quinzena de dezembro, em data a ser definida,
haverá um encontro cultural em Curitiba. Os patrocinadores
pretendem reunir na capital paranaense os campeões nos

dois naipes do Moleque Bom de Bola (SC), Piá Bom de Bola

(PR) e Guri Bom de Bola (RS). As equipes não vão se enfrentar
mas apenas participar de uma confraternização entre os três

estados do sul com passeios aos principais pontos turísticos

da região. ,

.. DOWN HILL

Markolfconquista títulomundial
O piloto de Down Hill, Markolf Berchtold, de Schroeder,
conquistou, no Domingo, o título do Down Hill Cup 2004 EI
Mercurio. A prova foi disputada no Chile e o catarinense fez o

tempo de dois minutos e 56 segundos, vencendo o campeão
do mundo Fabien Barel. Markolf recebeu, além do troféu de

Campeão do Mundo, o prêmio de um total de US$ 6.5 mil
dólares distribuído entre vencedores de oito categorias, até
oterceiro lugar, pelos organizadores chilenos da Prova

Mundial.

� BRASILEIRÃO

Atlético (MG) manda jogo noMorumbi
A CBF marcou hoje o local de alguns jogos do próximo fim
de semana referente aos times que perderam o direito de
mandar partidas em seus estádios. Assim, Grêmio e

Palmeiras, que deveria ser no Estádio Olímpico em Porto

Alegre, será disputado em Pelotas; Atlético Mineiro e

Criciúma, saiu do Mineirão e passou para o Morumbi;
Botafogo e Cruzeiro, que seria no Rio, foi transferido para
Joinville; e Atlético Paranaense e Internacional, passou do
Paraná para Goiânia. Os quatro jogos serão disputados no

sábado à tarde.

Academias
CotposMente

Para ficar de bem com a vida!
t BODY BALANCE

t BODY COMBAT

tBODY JAM

_BODYPUMP
t GINÁSTICA LOCALIZADA

t MUSCULAÇÃO
_ NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL

tPOWERPOOL
t HIDROGINAsrlCA

,FLEXlBIUDADE DE HORÁRIOS E DE MODAUDADES

,�NDA À SEXTA, DAS 7H ÀS 24H, SEM FECHAR AO MEIO-DIA

GERAL/ESPO.RTE
AMADOR

Cruz de Malta vence o Vitória
•

e assume a VIC
JULlMAR PIVATTO

... o líder é o Caxias,
que venceu o

Flamengo, fora
de casa, por 3xl

JARAGuA IX) SUL - No clássico
do Bairro Rio da Luz, o Cruz de
Malta venceu o Vitória por 1xO,
com um gol de Karlan, aos 43
minutos do segundo tempo, e

alcançou a vice-liderança do

Campeonato Amador da 1 ª

Divisão, com 19 pontos. O líder é o
Caxias, com 23, que derrotou o

Flamengo, fora de casa, pelo placar
de 3x1. No outro jogo da rodada, o
Tupy perdeu em casa por 2x1 para
o João Pessoa.

Jogando fora de casa, o Caxias
mostrou porque é um forte
candidato ao título, ao vencer o

Flamengo por 3x1. Agnaldo abriu o
placar para o time de Santa Luzia,
aos 39minutos do primeiro tempo.
No segundo tempo, Césarmarcou
aos 40 e, aos 43, Sílvio descontou

para o Flamengo. Nos acréscimos,
Fabinho marcou para o Caxias e

continua isolado na artilharia da

- iderança

Cruz de Malta (branco) vence o clássico no Rio da Luz e agora soma 19 pontos

competição, com 14 gols.
O João Pessoa conquistou uma

boa vitória fora de casa, contra o

Tupy, e soma agora 11 pontos,
contra dez do time de Schroeder.
Os gols da equipe forammarcados

por Jair (15 do primeiro tempo) e

Jackson (43 do segundo).

Dimba reclama de substituição
e abre nova crise no Flamengo

RIO DE JANEIRO - Ao ser

substituído novamente durante
uma partida, o atacante Dimba
desabafou nesta segunda-feira e

disse estar insatisfeito com

"algumas coisas" que estão

acontecendo na equipe. De
stacou que é uma pessoa
inteligente e não será enganado.
Dirnba não citou, mas seu

descontentamento é com o

técnico do Flamengo, Ricardo
Gomes, e com alguns jogadores
da equipe.

Ontem, ao falar das pessoas

que o deixam satisfeito no-clube,
não citou os nomes dos

companheiros de elenco, assim
como o do treinador. "Estoumuito
satisfeito no Flamengo, mas

existem algumas situações que
me deixam descontentes", disse
Dimba. "O presidente Márcio

Braga, o vice-presidente Arthur
Rocha estão fazendo o possível
para ajudar. E, como jogador,
tenho que ter dignidade e

comportamento de grupo. Não

posso falar de meus

companheiros" .

Para Dimba, seu retrospecto
de gols nos últimos anos, até

mesmo no Flamengo, onde em

oito partidas marcou cinco gols
o 'capacitam para ser o titular e

mostram que alguma coisa está

errada em relação a ele. "Não
subestimem a minha inte

ligência", afirmou.
Diante das críticas de

Dimba, o Gomes prometeu
conversar com o jogador. O
treinador ainda destacou que
está ciente de que precisar armar
um esquema para favorecer o

atacante, já que "ele não

costuma sair da área para buscar
o jogo".

• No Vasco, após marcar o

gol da vitória de 1 xO sobre
o Flamengo, o atacante

Marco Brito ganhou a

confiança do treinador
Joel Santana e a vaga de
titular na equipe.

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

tempo normal e na

prorrogação.

Francisco, aos 37 do segundo
tempo, diminuiu para o Tupy.

ASPIRANTES Na

Categoria Aspirantes, o Vitória
venceu o Cruz de Malta por 1xO,
com gol de Maicon, e continua

líder, agora com 25 pontos. A

segunda posição está com o João

Pessoa, com 19, que empatou em
OxO com o Tupy. No outro jogo da
rodada, o Caxias derrotou o

Flamengo por 4x1, com gols de
Luiz, Alexsandro, Luiz Carlos e

Clévio, todos no segundo tempo.
Ademir descontou para o rubro

negro.

Etapa do Tênis de Mesa define
os atletas campeões de 2004

Molha) - Pré-mirim 11 anos

masculino; Cristhian Pedrotti

(Ribeirão Molha) - Mirim

masculino; Marciel Costa (lonas
Alves) - Infantil eJuvenilmasculino;
Iderjeferson da Silva (Unerj) -

adultomasculino; Kettley de Freitas
(Ribeirão Molha) - Pré-mirim 11
anos feminino; Claucinéia Porto

(RibeirãoMolha) - Mirim feminino;
GizeliNonato (RibeirãoMolha) -

Infantil feminino; Danielli Stolf
(Giardini Lenzi) - Juvenil e

Adulto feminino.
Entre os clubes, destaque ainda

para a Escola Giardini Lenzi, que
ficou em segundo lugar com 1.428

pontos e para a Escola Cristina
Marcatto, que ficou em terceiro
com 808. Os atletas que

conquistaram até a terceira

colocação do Ranking 2004 serão

homenageados e premiados pela
conquista. A cerimônia de
encerramento vai ser agendada nos
próximos dias pela Liga Norte
Catarinense de Tênis deMesa.

Mesa-tenistas participaram da competição no Centro de Treinamento

JARAGuA IX) SUL - No último
sábado, 60 mesa-tenistas da região
participaram da última etapa do
Torneio NorteCatarinense deTênis
de Mesa. Os jogos aconteceram no

Centro de Treinamento, no Estádio
JoãoMarcatto, onde foramdefinidos
os campeões das dez categorias
disputadas. Por clube, a Escola
RibeirãoMolha somou 2.884 pontos
e conquistou o tricampeonato.

Os vencedores, em suas devidas

categorias, foram os seguintes:
GabrielGetelina (RibeirãoMolha) -

Pré-mirim nove anos masculino;
AlissonRicardo deGasper (Ribeirão

Arniqos da
Informação
�LaborZl.tório
� deA�q�gn��Lida.

371 6524 371 2322

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juventus vence o Figueirense
e fica a um passo da série A2

JULlMAR PIVATTO

.... Adversário do tricolor
será o Brusque, que
venceu o Concórdia

por 2xl

}ARAGUÁ DO SUL - Jogando
em casa e embaixo de chuva, o
Juventus venceu o Figueirense por
2xl no tempo normal e 2xO na

prorrogação e conquistou a vaga

para a final do returno do
Catarinense da Série Bl. Como

campeão do turno, o tricolor está a
um passo da série A2, pois, se

conquistar essa fase, já garante a

vaga. O adversário será o Brusque,
que venceu o Concórdia, fora de

casa, por 2xl.
Precisando da vitória, o tricolor

parte pra cima desde o início e

,marca, aos cinco minutos do

primeiro tempo, com Marcelo

França, que aproveitou o rebote da
cobrança de pênalti. Logo depois,
o Figueirense tem a chance de

empatar, mas o goleiro Adilson
defende a penalidade cobrada por
Oliveira.

No segundo tempo, o time da

capital volta disposto a empatar e

garantir a vaga na final, e marca
logo no início, com Wagner. A

FOTOS:ALEXANDRE BaGO

Marcelo França pega o rebote do goleiro do Figueirense e marca o primeiro gol da partida

partir de então, o Moleque
Travesso começa a pressionar a

defesa do Figueirense e, mais uma

vez, marca um gol no final do

segundo tempo. Aos 43 minutos,
Itaqui chuta forte de fora da área

e, no rebote do goleiro, Ivan toca
pro fundo do gol, levando a partida
para a prorrogação.

Motivados com o gol, os

jogadores do [uventus voltaram

melhor para a etapa decisiva e

Marcelo Françamarca logo aos seis

minutos do primeiro tempo. Logo
depois, aos 12 minutos, Itaqui
decreta a vitória e a vaga do
tricolor na final do returno.

O técnico Itamar Schüller

ressaltou mais uma vez a garra da

equipe; que não desistiu dentro em
nenhum momento do campo e

mantém a invencibilidade em

casa. "Se conquistarmos esse

títulos, podemos considerar que o

nosso trabalho foi coroado.

Enquanto isso, temos que continuar
trabalhando para chegar até a série

A2 no ano que vem", disse.
A primeira partida da final será

no próximo domingo, no Estádio

Augusto Bauer, em Brusque.No dia
7 denovembro, oJoãoMarcatto recebe
.agrande decísão, apartir das 15h30.

Quatro nadadores participam do Sul-Brasileiro

}ARAGUÁ DO SUL - Quatro
'atletas da Ajinc/Urbano/FME
estiveram, neste fim-de-semana,
em Florianópolis, disputando o

Campeonato Sul-Brasileiro de

Natação nas categorias Mirim e

Petiz, que envolve atletas de nove
a 12 anos. Os atletas que se

destacaram foram Aléxis
Schroeder e Midiã de Andrade .

que conquistaram ouro,

respectivamente, nos 100metros

peito e 200 metros medley.
Além do ouro, Aléxis

conquistou uma prata nos 200m

medley e Midiâ também uma

prata nos 50m livre. Além deles,
participaram da competição as

atletas Marie Nazário e Luana

Mannes Tages. O treinador da

Ajinc, Ronaldo Fructuozo,
lembrou que os atletas foram

formados no Circuito Interescolar

deNatação em 2003. "Eles fizeram

bonito em Florianópolis. Mais
impressionante ainda além destes

resultados, foi a' conquista do
nadador Aléxis Schroeder na

prova dos 100m peito",
comemorou o treinador,
informando ainda que, além da

primeira colocação, Aléxis obteve
índice de -par ticipação para

Campeonato Brasileiro Infantil

que será realizado em São Paulo
em dezembro, mesmo sendo este

campeona to uma categoria
superior a sua.

"Sem dúvida, esta será a nova
geração de nadadores da Ajinc
para os próximos anos", disse
Fructuozo. O próximo da desafio
da equipe será os JASC que serão

realizados em Timbó nos dia 8 a

10 de novembro, onde os

nadadores Thiago Baur, Maria

Luiza Raulino, IsaMaris Raulino,
Nathália Krelling e Talita

Hermann estarão representando
Jaraguá do Sul neste jogos.

• Aléxis Schroeder conseguiu
o índice para participar do
Campeonato Brasileiro

Infantil, que será realizado em

São Paulo, em dezembro.

• O próximo da desafio da

equipe será os Jasc, que
serão realizados em Timbó

nos dia 8 a 10 de novembro,
onde os cinco nadadores

representam Jaraguá do Sul
neste jogos.

rl BOLETIM DO ESPORTE1----
'I � COMPETiÇÃO � BASQUETE
,

Projeto Futuro iniciou ontem Infantil Feminino é eliminado

O Campeonato Escolar Projeto Futuro/2004

começou ontem com asmodalidades coletivas,
tendo jogos disputados também na quarta e

quinta-feira (27 e 28). Vôlei e Basquete
acontecem no Colégio Marista São Luís,
Handebol no ginásio de esportes ArturMüller-e
Futsal na Arsepum. Já as competições
individuaisestãoagendadas para hoje:Atletismo
no Clube Atlético Baependi, às 13h30; Xadrez
no ParqueMunicipal de EventoseTênis deMesa
no Juventus, ambos com início marcado para
as 8h. Promovido pela Fundação Municipal de
Esportes, oCampeonato Projeto Futuro encerra
na quinta-feira (28/10). Na edição deste ano, o

evento conta com a participação de 33 unidades
escolares representadas por 921 alunos atletas

com idade até 11 anos.

A Equipe Ajab/Jaraguá Infantil Feminino foi eliminada do

Campeonato Catarinense ao ser derrotada, no sábado, pela
Unisul/Tubarão.Jogando diante da torcida, as jaraguaenses
não conseguiram superar a equipe de Tubarão, que
carimbou seu passaporte para as finais. Como era de se

.

esperar,as duasequipes fizeram um jogomuito equilibrado,
com o primeiro tempo terminando empatado em 25

pontos. O jogo prosseguiu indefinido até o último quarto,

quando a equipe do sul do Estado foi conseguindo abrir

gradualmente uma pequena diferença, vencendo a partida
por 52 a 45. Nos demais jogos do quadrangular a Ajab/
Jaraguá venceu o Geração/Florianópolis, por 74 a 24 (37 a

7) e perdeu para o Selesiano/ltajaí, por 62 a 39 (29 a 20).

Apesar dos resultados negativos a técnica Vivian Campos
prevê um futuro promissor para sua equipe, já que no

próximo ano apenas duas atletas deixarão o grupo porterem
excedido o limite de idade para a categoria.

TERÇA-FEIRA, 26 de outubro de 2004

o lançpmento da Impulso que
vai para garotada pra pular:

a- (JS BENfFÍClfJS?

o Jump Ieen Il1lstul'll diversão .. ssúde \l\lli,ando
mini' traInDO' ns.essa atividade [UI p'ojetada
especialmente para as cooo,çoes tisicas da

cnançada. O Jump Teen é indlcadn pera crianças
a parti" dos 7 anos de idade, estando os pais
matriculados na Impulso ou não.

16h30min até 17h15min < 24ft
.' 5414h30min até 15h15min < .,-,

O Jurnp Ieen desenvo've a coorceneçâo matora
e I,bera a energl� dA ga atada, melhorando"

capacidade de concentração e a humo,

O JWTp Teso recuz os efeitos neqauvos da da

sedentér (ij tirando a criança ca rat,pa dos jogos
elEtrôniCos e dI; TV

f tmpdso
Rua Epítácio Pessoa 1081 ' Centro

CEP 89251-100 , Jaraquá d� Sul
� SeC .br

47 275 1862 . academlalmpuI3a�,)terl a,uOiTl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ASsociação dos Comercia�ntes
de Materiais de Constru��o de

Jaraguá do Sul e Reglao

275-7000/ 275-7019

Invista em imóveis

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.

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

imóvel", 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 M,alwee, 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.

1--216-2000

FIGUEIRA
MATE.RlJUS DE CONSTRUÇAo BARRA
.... 310-4508

"310-4991
MATERIAIS � CONSTRUÇÃO

.111 JOSéTItlMldora Illllllrll, 7193 • $182: RUI ftIlltlaao .."._mO-1l11i181e II....

Do fundamento ao acabamento

de sua obra

RI. 47. 376 2929

Rua: João Planinche.ck, 1832 •

Nova Bras,ma � Jaraguâ do Sut

275-3462
Rua Angelo Schíochet, n - Centro
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cons ru I
(47) 275 3070

�. Q1
qarien�., lÍOUJers

R E S I D ·E N· C E

3 Dorms
(1 suíte)

2D,aragens
Viver com Classe.

60meses
para pagar
(direto com a Construtora)

PRÉDIO
Tubulação água quente
Churrasqueira na sacada

Completo sistema de segurança
Opção garagem cf dep. Privativo

ÁREA OE LAZER
Sala de jogos

Sala de ginástíca
.

Sauna cf ambiente de descanso
Ambientes decorados e mobiliados

Salão de festas cf churrasqueira e bar
Piscina adulto e infantil

Home Tneater
Playground

Visite
Apto decorado

Plantão de Vendas na obra
.

-

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

localiza�ão da Obra: Rua Leopoldo Mahnke
(Próx ao Clube Beira Rio)

1 .
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ALUGA-SE
2 qutos,
firense.R$
273-0839

- madeira,
no lot.
250.00.Tr:

\,. AGUAS CLARAS
"ende-se, alv, 70m'.R$

20.000.00.Tr: 370-5786

AMIZADE - Casa Nova

cf 03 quartos - 75,00 m2

R$ 72.000,00. Tr

9997.2020

BARRA VELHA
vende-se, alv, cl 185m',
nova.Aceita troca por
carro ou casa em

Jaraguá.R$ 75.000.00.Tr:
373-6634

BLUMENAU - vende

se ou troca-se por casa

em Jaraguá, alv., cf 3 qtos,
1 sulte.Tr: 9983-1925

CENTRO - vende-se,
325m'. R$ 200.000,00.
,Aceita imóvel menor vlor.
Tr: 370-6624. CRECI 8844

CURITIBA - vende-se ou

roca-se, por casa em

Jaraguá.Tr: 275-1280 cf
Ana ou 41-249-4670 ct
Luciano

ESTRADA NOVA
vende-se, lado posto de
saúde, casa mista, cf 3

quartos.RS 55.000,00 -

negoe.Tr: 371-2357 -

CRECI 4936

JARAGUÃ ESQUERDO
- Cond. Flamboyant,
sobrado c! 225m'
terreno, cf 600m'
c o n 5 t . R $
120,000.00.Tr:371-2357 -

CRECI 4936

JARAGUÃ ESQUERDO
vende-se.R$

115.000.00.Tr: 9145-6320

PROCURA-SE - pf alugar
casa ou Kitinetes próx. ao

Centro.Tr: 8805-7591
Mari ou 9133-7514 Ellen

PROCURA-SE - casa pf
alugar nas próx. Chico de
Paula, Jaraguá
Esquerdo, Próx. ao
Marcolla.Tr: 9157-0275
noite

RIO MOLHA - vende-se,
madeira, cf 2 qutos,
terreno cf 350.00m'.R$
8.000.00.Tr: 371-2357
CRECI 4936.

SCHROEDER I - vende
se, alv, 100m', de frente p/
asfalto, próx. a

escola.Aeeita carro. Tr:
374-5444

SÃO LUIS - vende-se alv

nova: cf 3 q�tos:
legalizada. Aceita carro.
Tr: 376-0700

VENDE-SE - de alv., c/
167m', terreno c/ 560m',
Rua João
Planicheek. Tr: 370-8097
cf TinaCRECI 9839

VENDE-SE próx.
prefeitura,4qutos, suite,
garagem pf3 carros e

d e m a i 5

de pe n d ê n c i as. Ac e ita
casa em Blumenau ou

carro.RS 120.000.00.Tr:
47-326-6565

VENDE-SE - c/120m',
alv, nova, 1 suite, 2
qutos, terreno ct
41 Om'. Parcela-se. Tr:
9 9 77- 5 4 O 8
MATRICULA 24320

mobiliadas.Tr:
370-3561

ITAPEMA - vende
se, frente pf o mar,
mobiliado.Tr: 9103-
1626 ct Sueli

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

SCHROEDER
aluga-se, no

centro, semi
mob ,cl 3 suítes.
mais dependo
Vlor a comb, , Tr:
9133-3476

VILA LENZI - vende-se,
madeira ct terreno de SANTO ANTONIO -

525m'.R$ 65,000.00.Tr: vende-se, 2
371-2357 -; CRECI 8054 aptos, cl sala

'Vende-se

UBATUBA - vende
se, próx. a praia, el 1
suíte + 2 dorm.,
churrasqueira. Tr:
372-3235.

VENDE-SE - próx.
a carinhoso, cl 2

quartos, garagem,
moveis embutidos e

demais depend., um

ótimo apto. Tr: 371-
6069. MATRICULA
24320

VENDE-SE - 104m2,
novo, 3qutos, 1
suite, sacada ct
churrasco. Entrada +
finane. Tr: 9977-

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

5408.

ALTO DA SERRA -

vende-se, el área
92,000.00m2• Vlor a

eomb.Tr: 376-1396 ou

9962-1809 el Marlene

BARRA DO SUL -

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

BARRA VELHA - 8950.

CORREIO DO POVO 3

Tranferencia de Credito
PIComprar, reformar, construir ou

hipotecar. Seu Imóvel pi Capital de giro

.:R$.5.0.0.0.,Qo:�r�st:R$ 53,50' JiI'"
...• R$lo..o.o.o.,o.o. Presto R$ 10.7,60..
R$15.0.0.0.,0.0. Prest. R$ 161,71
oumaior valor atéR$ 75.000,OOjá

liberado de imediato
..

Aplicação de.veneno
contra cupim
e baratas, aplicações no litoral
e na cídade .

" : ,:t��7K"%W!'t,"'::>"::::',, <

'Gilberto H.Klug
376-3245
9121-8811

VENDE-SE - próximo ao

parna, ótimo 400m2, el
rua calçada e

eseritura.R$
35.000,00.Tr: 9137-
5573. MATRICULA
24320

VENDE-SE OU TROCA
SE - terreno e/712 m2,
troca por easa.Tr: 372-
1657

VENDE-SE - na Rua
Germano Striker ao lado

comercial. Troca por
imóvel próx. a eidade.Tr:
011-6976-9448

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

FLORICULTURA
vende-se participação
societária 20%, próx. ao

centro.Tr: 9147-6169 c/
Mareio

VILA RAU - vende-se,
madeira, cf 100.00m'.R$
35.000.00.Tr; 371-2357
CRECI 8054

VILA RAU - vende-se,
alvenaria cf 3 qutos.R$
52.000.00.Tr: 371-2357-
CRECI 8054

= mU!Wlal!ltil;illi.lt1

ALUGA-SE
Cond.

no

Resid.
Concórdia, nas

Águas Termais. de
Piratuba. Tr: 372-
3192.

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

UBATUBA_ I fa uga-se, p ALUGA-SEtemporada. T 9159
6386

r: -

C o n d.
no

Resid,

VENDE-SE - mista c/
80m', próx. ao rOdei�.R$
15.800.00. Aceito
carro.Tr: 9112-7886

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

VENDE-SE - alv 123m'
terreno cf 373.99,Ru�Alwln Buterdoffer. R$40.00000.Tr: 370-8097 cfTina. CRECI 9839
------.:__

�;NDE-SE - próx, ao
ntro, 275m' cf suite

garage
' ,

bl .

m p/ 3 Carros
Iblloteea cf escritório'

���xo sala comi 80m'.R$
91Ú���7�0 negoc.Tr

:----:--__
MATRICULA 24320

Concórdia, lias

Águas Termais de
Piratuba. Tr: 372-
3192.

CENTRO - vende-se,
ed. Jaraguá, 2 qtos,
1 suite.R$
88.000.00.Tr: 9119-
7683

CENTRO - vende-se
ou troca-se, grande.
Troca por imóvel em

Jguá Joinville ou

Itajaí.Tr: 011-6976-
9448

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

CENTENÁRIO
aluga-se,
Kitinetes

comI. 300m2.R$
78.000,00.Tr:
9 1 3 7 - 5 5 7 3
MATRICULA 24320

UBATUBA - vende-
se, próx. a

cl 1 suíte
q tos

churrasqueira.
372-3235.

VENDE-SE - próx.
a carinhoso. cl 2

qutos, garagem,
móveis embutidos
e demais
depend., ótimo
a pt O.

Tr: 371-6069.
MATRICULA 24320

VENDE-SE - 104m2,
novo, 3qutos, 1

suíte, sacada cl
churrasco. Entrada+
finane. Tr: 9977-
5408.

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista

, Serviços de Límpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
1"lKÚ4. fÚ·� a.� dfI4.� 4S� fÚ <lUa.� (UI

��.�eM��_�4�4r1�

praia,
+ 2

,

Tr:

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

GARIBALDI - 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 370-3561 Cida

NEREU RAMOS
vende-se, pronto pi
eonstruir.R$
15.500.00.Tr: 9104-5927

PiÇARRAS
OPORTUNIDADE - 5
terrenos de 400m2 cada;
próx, ao Candeias. R$
6.000.00 cada Tr.: 372-
1395.

RIO MOLH� - vende-se,
el 969.480m2,
escriturado. R$
180.000,00. Tr: 9112-
5501. (proprietário).

SCHROEDER
vende-se, el 452m2,
situado na Rua 135
Frederico Trapp. R$
12.000,00. Tr.: 370-
6847.

SCHROEDER - vende
se, el 8.500.00m2.R$
35.000.00.Tr: 371-2357
CRECI8054

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS
AGORAvocl TEM DINHEIRO .

fÁCil E SEM BUROCRACIA .

:" Até 36 meses para pagar;
:" Sem limite de idade;

.

-í Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS;
• "Empréstimo sem consulta ao SPCISERASA (E fazemos emprêstimos

para servidores publicas, estaduais ou federais, ativos ou inativos).

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,
el 525.00m2.R$
65.000.00.Tr: 371-2357
CRECI8054

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

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

Fone: 310-6261
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

Bairrt) Nova HrasOia - Jara81.lá do Sul ... se

ADII!J3 ArIIllaJl)

GALPÃO - aluga-se, ct
150m', na Rua: Felieia
Bortolini, 210. R$ 550.00.
Tr: 370-8097

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

9973-8449

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

LOJA - vende-se, de
roupa, cf estoque e

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

MERCADO vende
se, cf ótimo estoque, em

pleno func., boa loc. Tr:
370-9311

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

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

VENDE-SE ponto
comercial p/ venda
automóveis, cf 3 anos de
faturamento, único no

bairro.Tr: 9109-2185

VENDE-SE área
comercial,e/ 270m',
construido terreno cf
476m', na Rua: João
Planieheck,176, próx .

Weg I.R$ 160.000.00
negoc. Tr: 370-8097
CRECI 9839

VENDE-SE
lanchonete e restaurante,
bem equipado,
instalações novas, próx.
Marisol.R$ 33.000.00.Tr:
275-4079 cf Arnaldo

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

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

INSPETOR DE QUALIDADE - (6731 MO)

CALDEIREIRO - (6732 MO

GERENTE DE PRODUÇÃO-(6746 MO)

MODELlSTA-(6743 EL)

TINTUREIRO - (6733 EL)

AUX. DE DEPÓSITO - Confecções de cesta de Natal

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

ARTEFlNALSITA (6'708 EL)

AUXILIAR DE CRÉDITO E COBRANÇA (6722 EL)

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

ELETRICISTA INDUSTRIAL (6714 ES)

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

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

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

CONFERENTE (6726 MO)

RESPONSÁVEL'ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO (6699 ES)

PROGRAMADOR DE CNC (6693 ES)

DEPTO PESSOAL (6669 ES)

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

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

CONTADOR (6661 MO)

ENCARREGADO OU LlDER DE TECELAGEM (6663 ES)

AUX. RECURSOS HUMANOS (6662 MO)

AUX. PCP (6744 EL)

ATENDENTE DE FARMÁCIA (6660 MO)

MOTORISTA (6658 ES) com habilitação E

VENDEDORA (6653 EL / 6641 EL 6667 EL)

MARCENEIRO (6644 MO / 6599MA / 6418 MO)

AJUDANTE DE MARCENEIRO (6700 MO)

MODELlSTA (6640 MO)

MODELADOR (6637 MA)

MONTADOR (6635 MA)

CALDEIREIRO SERRALHEIRO (6634 MA)

PROJETISTA (6632 ES)

FERRAMENTEIRO (6631 ES / 6528 EL / 6314 EL)

SUPERVISOR DE FERRAMENTARIA (6630 ES)

SUPERVISOR OU L1DER DE PRODUÇÃO (6629 ES)

SERRALHEIRO SOLDADOR (662.4 MO)

TÉCNICO DE LABORATÓRIO (6622 EL) ambos sexos

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

TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (6619 EL)

VENDEDOR (6524 EL /6489 MO / 6469 MO)

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

PINTOR (6608 MA)

SERRALHEIRO (6607 MA)

MONTADORA DE PAINÉIS (6604 EL) para Schroeder

PINTOR DE MÓVEIS (6600 MA)

AUX. DE MODELAGEM (6598 MO) para Guaramirim

ASSISTENTE DE VENDAS (6597 EL)

AUX. DE ESTAMPARIA (6585 MA)

CONTATO PUBLlCITÂRIO (6572 MO)

MONTADOR DE MÓVEIS (6570 EL)

SECRETÁRIA (6564 MO)

SUPERVISOR DE VENDAS (6563 EL)

PROFESSOR DE INGLES (6562 MO) ambos sexos

SOLDADOR ELÉTRICO (6552 MA)

ENGENHEIRO MECANICO (6551 ES / 6668 EL)

MAITRE (6549 EL)

FARMACÊUTICO (6546 MA / 6446 EL)

CONFEITEIRO (6545 ES) ambos os sexos

MECANICO DE MANUTENÇAO (6539 EL)

GOVERNANTA (6508 EL)

OPERADOR DE CALDEIRA (6506 MO)

ENCARREGADO SETOR DE DESTOPADEIRA (6490 MO)

PREPARADOR PARA PINTURA (6448 ES)

RESPONSÁVEL PELO PCP (6434 MO)

RECREADOR (6412 EL) ambos sexos

SOLDADOR (6390 EL / 6694 ES)

ASSISTENTE EXECUTIVA (6359 EL)

ASSISTENTE DE VENDAS (6358 EL)

OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR (6291 EL)

GARÇON (6249 MO)

TECNICO ELETRONICO (6150 MA,! 6697 ES)

TECNICO MANUTENÇAO DE TELEFONIÁ (6041 MO

CHACREI RO (6020 MA)
Rua Jorge Clerniewicl, 1245 (Rua c/o Hospital)

Cx. P,,'al 200 - CEP 89255-000
Fane (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091

recrutllmenlo@humona.com.br www.humana.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA-SE - chácara

de pequeno porte,
distante no máximo

1 oKm do centro, cf casa

e água corrente.Tr: 371-
8153 ou 9122-6233

RIO CERRO" - vende

se cf ± 4.800m2, cf
ch'alé estilo alpino,
riacho, 5.000 pés de

palmeiras real. Aceita

se troca por automóvel
.

ou imóvel. Tr: 372-3235

cf Ramos.

I,

SCHROEDER - vende

se, cf 200.000m2, 5

lagoas, campo de

futebol, quiosque, em

ótimo est.R$ 180.000,00
negoc.Tr371-9053
Sítio - com 160.000,00
m2 distante

aproximadamente 9km

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

VENDE-SE- uma

excelente área para sítio

cf2 nascentes, 3 riachos
que cortam a área, água
pura, lugar bem tranqüilo
cf 150.000m2.R$
65.000.00 Tr: 370-6624

ADMITE-SE profissional

funciona' rios I especialidade
p I i n

empresa, em

Massaranduba.TR: arquitetônica.Tr:

379-1342 cl
275-6463 ou 9991-

Gilberto _6_66_4 _

PRECISA-SE
s a o o l e l r a s Tr.371-
851 1

PRECISA-SE-
vendedor externo e

interno pi venda
produto atacado.
Tr:9159-6386

PROCURA-SE
pessoa que
trabalhe na área da
saúde, pi dividir
eonsultório.Tr:
371-0424 c!
Pãmela ou Nancy

PRECISA-SE

OFEREÇO-ME
cuidar de
idosas
doentes.Tr:
8224 el Ana.

pessoas
ou

9153-

OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como

jardineiro, zelador
ou easeiro.TR:
9111-6855

OFEREÇO-ME
-

trabalhar
doméstiea.Tr: .

0097

senhora idosa, que
possa pernoitar CI
folga aos finais de
semana.Tr: 371-
5270 após 18hs

PRECISA-SE
corretor

PRECISA-SE de
moto boy.Tr: 9108-

_ 1987 el Rodrigo

- PRECISA-SE de
serralheiro

el
na BATERIA - compra-se,

musical.Tr: 372-0665

Procuro Sócia com

capital Disponivel de
R$ 10.000,00
Solteira sem vicias e

com disponibilidade
para morar no local,
que possua

habilitação (CNH), e

PI que tenha vontade
de vencer,tenho

CACHORRO - vende-
pi se, filhote de Hntwallter,

como el 3 meses.R$ 150.00.Tr:
370- 9137-1939 OU 371-4000.

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

CARRINHO - vende
se ou aluga-se, hot

dog.R$ 550.00 3x ou R$
110.00 por mês

aluguel.Tr: 9117-2447

CALCULAOORA

vende-se, HP- 12e, nova

por R$ 300.00.Tr: 370-
6624

CAVALO - vende-se,
eriolo.Tr: 274-8077

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

-------

.

CELULAR - compra-se
AMP L I F I C A O O R - Motorolla c333, claro ou

vende-se, LL420, 16 Tim.Tr: 370-2059
caixas som TW 50.Tr:
371-7842 cl José

A

CONDICIONADO

vende-se, cônsul, semi
novo.R$ 450.00.Tr: 371-
8684 cl Sandro

CELULAR - vende-se,
Motorolla c-210.R$

R 150.00.1r: 9135-9199

CONSÓRCIO - vende

se, não contemplado,
Ford, el 14 parcelas

Venda e Assitência Técnica em Computadoresj
Redes f) Periféricos em Geral

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de CO
e Leitor de DVO

Maquinas
Dlqttals

Suprimentos

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
pagas.R$ 2.000.00.Tr: 9105-
6140 Jean

CONTRA BAIXO

vende-se, Phil, profissional,
4 cordas, semi novo, capa,
cabo e pedaleira zoam. R$
600.00.Tr: 276-0397 noite

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

DOAÇÃO necessita

urgente de 2 carrinhos de

bebê.Tr: Araceli 275-1640
ou 370-6432

EQUIPAMENTO

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

ETERNITE - vende-se, 70

folhas e 20 Sarrafos.Tr:
372-1657

FAÇO
FESTAS
Tratar:

FILMAGEM DE
EM GERAL.-
273-1826

negocio montadoe

veiculo adequado,
raino realmente

promissor
Hospedagem
estética canina vende-se, para padaria.Tr:

avançada Tel: 370- _91_1_7_-2_92_6 _

8563 ou 957-2527

FREZA - vende-se, KF30,
Knni, 90mm de mesa,ótimo
estado.Tr: 376-�568 ou 371-
0431

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

FOGÃO - vende-se, 6

bocas, ótimo estado.Tr:

371-4921 cf Marileni

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

GELADEIRA - vende-se,
3001, um ano uso.R$
500.'o0.Tr: 275-2322 ou

9914-0402.

GUARDA - ROUPA -

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

GUITARA Phil,
profissio_nal, 2 oitavas,
sistemas Cloyal rouse,

eomp.R$ 750.00.Tr: 276-
0397 noite

Estamos também com curso de
Informática básica e avançada.

Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última geração.

Um micro por aluno

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

de
de .........._.......,

imóveis,
necessário veiculo
próprio, desejável
conhecimento em

informática. Tr:
9962-8154

CORREIO DO POVO 5

senac

•
Faça a diferença no mercado de trabalhol

MA NOVA E INTELIGENTE opçÃO NO DESENVOLVIMENtO DAS COMPETêNCIAS.

PRATICANDO LIDERANÇA COACHING

Ação de tre1nar. acompanhar os resultados e estabelecer correções do rumo de uma equipe
aproveitando ao máximo as capacidades individuais de seus colaboradores. Programa
direcionado para classe empresarial e seus lideres que objetivam o desenvolvimentú de sua

eq'Uípe.

Mediador: renomado Sr. Marco Antonio Perdiz, Graduado em Administração de Empresas, Pós
Graduado em Gestão EstratégIcas da Qualídade, Chat'lgê Management e§estão do
conhecimento pela EAESP FGV Fundação Getúlio Vargas, Multinacional como Siemensj Agip do
Brasil e enquanto consultor essodado, RCA, Brasik:onsult, Manager, Project.us, APP Advanced
Períormace Project, CEL Centro de Estudos e Liderança, Gestão da Excelência, Oohler, Telemar,
Monsanto, Pernambucanas, Hospital Dona Helena, Akzo Nobel,mo, CODESP {Porto de

Santos), Senac dentre outros,

Local: Hotel Saint Sebastian (incluso coffe break e almoço eXOOJtivo)
Período: 10 e 11 de novembro de 2004 (4', e S;� feira)
Horário: 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00
Investimento: R$ 370.00 até o dia 29j10!04 ou 1 + 1 R$ 200.00

I

'INFORMAÇÕES,- Avenida �o.s Imigrantes, 310 Vila Rau

I
.. E-mail: Jaraguadosul@sc.senac_br

da Olympus modelo 0-

540, com zoom

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

190.00.Tr: 372-0354 ct
Cássio TÉCNICO EM CRC UNIFORMES

CONTÁBIL - procura vende-se, conjunto
parceria ou empresa.Tr: Oxford pi empresas.Tr:
9109-5276 371-7606

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

8620 OURO - compra-se,
qualquer peça,
arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tr: 9979-
0605.

Maquina digital -

vence-se nova da

Sony modelo OSC-
P73, com zoam

óptico, 4.1 mega
pixels com

reearregador de
bateria. Preço R$
1350,00
Tr: 3706204- apos as

14:30 horas el Ojair

TORNO vende-se,
retifica, de disco e tambor
de freio e outros equipo pi
oficina ou borracharia.Tr:
473-9818

VESTIDO de

prenda. Tr: 371-0618 ou

9955-5484 el Patricia
MESA - vende-se,
centro, espelhada.Tr:
372-1448 SOFÁ - vende-se, 3e2

lugares, semi novo.R$
250.00.Tr: 273-6364

VENDE-SE - uma

femea de Beagle com

ped'igre e carteira de

vacinas, e filhotes de
45dias.Vende-se tb uma
Golden Retrivier de 2
anos Fone: 370 8563 ou

9957-2527

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

1448

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

TOLDO vende-se,
semi novo, cinza, ct
2.80m por 5m eomp. R$
550.00.Tr: 370-7276 cf
M ateu s

SÓCIA - procura, com

50% do capital, para abrir

negócio de alimentação
ou outro \ ramo

interessante e

luerativo.Tr: 9909-7562

MODEM vende

se,AOSL
USROBOTICS, 9001,
semi novo, na eaixa.R$

Maquina digital -

vende-se nova

5O ACOMPANHANTES

Acessórlés em ger4l,
Rou(hls [ntll114S;

BrlnciJdelrds;
CII5mé(kos!
F�Id.l!

Estamos Convidando todos os clientes e
amigos poro conhecer a caso cf
lindos e belas acompanhantes

24 hs ao seu dispor.
I

I
I !
i I

1275-0052 / 273..1174!
I !. endereça, dtena/meato e entrega cam tota/prlvacidade i

! �é!f@�����!�r!V�:f�I1!��r,:",�����C1J!l�r�ª'!�:E�!1!.:.b!_j

SUPERMASSA
GRAFITADA

VANTAGENS: ._ ,_.

I

v Ec.onomia
v Resistência
v Rendimento
v Impermeabilidade

- (47) 275 ..4081 e 275·1961

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERRAP
� de Pedras e Concreto

Compactadores de Solo Serviços com Retroescavadefras

Cotocação de Tubos de Concreto Tratóres e Esteiras

Remoção de Rochas Caminhões Basculantes

Orenagem Compressores de Ar
Pavimentação cf Lajotas Loteamentos completos

R: 'Vi 'ando Menslin - Baú )tUlCli 275-1101/9104-2393

SUPERMERCADO

COM CARNES TEMPERADAS

NOS F'INAIS DE SEMANA.

R: .JosÉ TE.ODORO RIBEIRO, NO S4D • ILHA DA FIGUEIRA

Faça um orçamento VLB - Responsável pela pintura '

I
sem compromisso do Jornal Correio do Povo '

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

Pós-Graduação Lato Sensu
.

v" GESTÃO ESCOLAR D!r�!!�l°$���
v" PSICOPEDAGOGIA

Informações: Local doa cursos a matriculas:

8800;.."08:.88.8.8 Instituto Educacional Ja.ngada
Av. Preso Épitácio Pessoa,676 • Centro

Ü�
UUU(UtnU

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
Cf Bruno

---

�

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206
bOIarioileareAdíMIo: segundaI segll!ldadaslG:® álI2:00

Rua: 8ertha Weegue ,1087- Barra· Jaraguá dI) Sul· E·mail planetagame@ibest.com,m

* PLAYSTATION 2

-xsox
• PLAYSTATION ONE
·.OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME SOY AOVANCE
• HINTEHOO GÁME CUSE

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

Advocacia
Dárío 5 treit

OAB/se 16370

TERÇA-FEIRA,26 de outubro de 2004

PINTURAS €H G€RAL: .pm:.ol�L - COMERCIAL - RESID9I;;;;: i
CORRIDA, f:pox. TEXTURA, GRJ!.f'1ADO

410!<�;. ....:.
.. Deç�é1raçã() de imposto-,
de 'i'enda

Abertura de firmas
�

.. Contratos .. Contabilidade
.. Custos

.. Dlstratos
Fone: (47) 371 2425 - Fax 275 0197
E·mall: aldano@netuno.com.br

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

PLANETGAME
I< VENOAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

FRAN ESrUDIO FOTOGRAFICOI

sooe Adulto/lnfotU

INAUGURAÇÃO DIA 27/10·

Roberto Seldel, 50 I - Centro - Corupá - SC

Fone: (47) 375-2571/CeJ: 9973-9355

PARA ANUNCIAR
POR TELEFONE: 37'1 '19'19
POR FAX: 37'1 ... 9'19
PESSOALMENTE:
Rua CeI. P.-oc.óplo G. de Oliveira, 246

telefonia e. seg:uran��"

CentraIs telefônicas Intelbras

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

escritório e residência.. ,

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios ..

R.ua Barão do Rio Branco nO 411
Sala 3 Jaraguá do Sul

TELEFONIA
(lnstalaçào e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ngações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sísternas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

�
_.,

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalaçào e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat, õe)
Racks Fechado 19"
Patch PaneI 20 portas 24 portas 19"
Patch cable CAl5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e A$sístêncla Técnica)
Portão eletrônico e íntertones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores {PiB e GO!OI')
Micro Câmeras (P/8 e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho

,
Sistemas de gravações de Imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(/nstafaçào e Assistêncía Técnica)
Porteiro eletrônico coietívo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio

tlurninação de emergência
Sistema teleíôruco coletivo
Monitoramento de imagens

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

"
, "..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I
/

I

371-4000

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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i II
II
i
I,

I�I
II
I

I
! Computadores'
I completos

.

l " � �." n •• "_._••••••••••••••••••••

Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

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

HUm C I i C k e m sua v ',j d a p e s s o a I e p r o f j 5 S i o n a I "

Suprimentos
A

. .fi. •

T'
/ .

ssístencia ecrnca

:Especíallzada

Periféricos Móveis
CDRom
gravador e
leitor de DVD

Oferta .

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

R$ 15,00 deslocamento

Outras cidades +

R$ 0,60 o km rodado

Tintas OrigInais e
Recargas todas as marcas de Impressora
.'-------------------

41

, Acessórios Informatização
de comércio e

indústrias: Sistemas.
Aplicativos comer
dais, Impressoras
Matriciais pj emissão
de N.F, Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles
adrmnístratívos de ges
tão empresartal;

Blefarite

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00

- GINECOLOGIA -

1f flJeJri
CRWSiC 1242 ,TEGO (\3(//79
fi sollltACu; U79

... lFARMA
E MANIPULAÇÃO

Medicamentos em geral
Manipu)açJo de fÓrmulasmédicas

fisloter;lplc:o. e
CQim!itkos tnilfliputiloot
Fone: 371':8298

Rua 000 PicvJlí 110· Centro

A blefarire é uma inflamação comum e

persistente das pálpebras. Produz -sintomas tais
como Irritação, prurido €, em alguns casos, olho
vermelho.

Esta condição afeta frequentemente as pessoas
que tem tendência a apresentar pele oleosa, caspa e

secura ocular. A blefarite pode começar na infância,
causando granulação nas pálpebras e continuar por
toda a vida como uma afecção crônka.ou inkiarmais
tardiamente na vida.

Asuperfíde da pele normal contém bactérias e,
em certas pessoas, tais bactérias estão presentes na

pele da base dos cílios.A irritação resultante, às vezes
associada com a atividade excessiva das glândulas
sebáceas vizinhas, produz escamas parecidas com

caspa e partículas que se formam ao longo dos cílios
e pálpebras.

Em algumas ocasiões, as escamas ou as bactérias
produzem somente irritação e prurido leves, porém
em outras podem causar ardência e sensação de
areia nos olhos. A blefartte pode conduzir a

complicações mais graves, como inflamação dos
tecidos oculares, em especial a córnea.
Como se trata a bíefarlte ?
Ablefarite pode nãoser curével.porém é possível

controlá-Ia mediante algumas medidas diárias:
Pelo menos duas vezes ao dia,aplique compressas

mornas sobre as pálpebras fechadas durante dois a

três minutos. Este procedimento descola as escamas e

detritos, além de solubilizar as secreções oleosas das
glândulas sebáceas tarsals, prevenindo assim o

aparecimento de calázio,que é um tipo de inflamação
da glândula sebácea palpebral.

,
Utillzando a ponta do seu dedo envolta em um

pano fino ou uma haste de algodão ( cotonete ),
esfregue com delicadeza a base dos cílios
aproximadamente 15 segundos em cada pálpebra.. '

Se o médico prescreveu pomada com antibiótico,
aplique uma pequena quantidade na base dos cílios,
preferencialmente na hora de dormir.

Estas simples medidas higiênicas diárias reduzirão
ao mínimo a necessidade de medicações adicionais
que alguns pacientes requerem para controlar seus
sintomas:

Lágrimas artificiais. Deve ser aplicada para aliviar os
slntornas deolho seco.

Cortkoesteróldes oculares. Podem ser utilizadas
por um breve período de tempo para reduzir a

inflamação.
Pomada com antibiótico ou comprimídos

antibióticos. Podem ser empregados para reduzir a

quantidade de bactérias nas pálpebras.

Dr,leónçjo deSoyza Queiroz Neto

Financiamos em 6 / 9 /
12 I 15 / 18 e 24 meses.

Configurações: AMO 2.2 GHZ - 128 mb
de mem6ria, Hard Dlsk 40GB, fax
modem 56k. cd rom LG 52x,
mãe Asus A7V 266·MX, Placa

vídeo. AG? 32 mb integrada, monitor I 5"
drive disquete 1,44. teclado,
rnouse, gabinete atx 30Ow, caixas de
som amplificada, ! 80w, placa de som

e rede integrada

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA

1\

CONCORRENCIA

Saiba elIIiBr"u sem

parar de GOlI1é(.

Conhe�a o programa' •

DISCIPLINA
ALIMENTAR
InfQ(magaes: 9973-3814

IN' Doniella S. F Cllry
Oetil1r1h)]tl:gia ... CRP.tt .IIJ4.�

I Fone/fax: (47) 3708890 I: danjellacufy@globo.(om IlRua: OIMD trol111ngos Brll9��go, �7�'yll����

)Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�
STRA - vende-se,

�edam, 99, 2.0, GLS,

mpl 4 p.Tr: 370-

��68 �u 9953-1717
�
COMPRA-SE - carro

financ.Entr. + Saldo

2000 - 2003. Tr:

:��2-6353 c/ Clovis

ou Elaine
�
CORSA - troca-se, GL

1495. Troca-se por

c'or'sa Sedam 99/00
I ou Gol GIII, ou

Palio,paga diferença à

I visla.Tr: 9902-4818

!l�
'Sedam, 2001, 4p.R$
16.500,00,Tr: 373-

3001

CORSA - vende,se,

Sedam, Super,98/98,
4p, prata, vidro/trava
elétr, e alarme onc.,

aro esp.R$
14.800.00.Tr: 370-

2365 ou 9953-6121 c/

Alcim_a_r _

CORSA - vende-se,
97,1.6, compl - ar.R$
14,500.00,Tr: 9962-
3664

MONZA - vende-se,
EFI 650, 93, 2p,
bordô, todo orig.,
D,H, R$ 8,500,00,
Tr,: 371-5157 ou

371-5615 à noile

cl Cristiane,

MONZA - vende-se
ou troca-se, SLE, 2.0,
90,4P, cornpl, 2' dono
.Tr: 276-0397 ou

9103-5991

MONZA -vence-se,
93, OH, vidro/ trava
elétr.R$ 7.500,00, Tr:
376-1116 à noite ou

IPVA + LICENCIAMENTO
E MAIS:

TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS
OU PINTURA METÁLICA

9124-9341

OMEGA - vende-se,
95,GLS, compl., +

teto, azul.R$
14.800.00. Tr: 370-
5918

S - 10
Luxo,
diesel,
couro,
equip,
5946 ou

- vende-se,
ano 97,
bco de
branca,

Tr: 9993-
376-1678

S-10-
cabine
98,compl,
9983-1925

vende-se,
dupla,

GNV.Tr:

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

PALIO - vende-se, EX,
01, Flre, 2p, rodas esp.,
CD.R$ 15.500.00.' Tr:
370-3574 ou 9123-7355

UNO - vende-se, turbo,
preto, ano 94,
compl.,ótimo est.R$
10.500,00Tr: 9135-7729

UNO - vende-se, smart,
2001, 2p.R$ 2,800.00 +

31x 428,00,Tr: 370-3574
ou 9123-7355

UNO - vende-se, 95/96,
branco, gas, umco

dono.t.ü.Rs 8,700,00,Tr:
9602-9353

UNO - vende-se, EP, 96,
trio elét., alarme, ótimo
est.R$ 2,400.00 + 32x
276.00.Tr: 371-0202 cl
Julio

SIENA - vende-se, ElX,
2001, 1,0, 16valv, cornpl
+ som.Aceita carro

menor vlor. Tr: 376-1737

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

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

KA - vende-se, 98/98,
prata, limp/desemb, ar,
trava elétrica,
personalizado.R$
11 ,000.00.Tr: 370-4810

CORREto DO POVU

CLASSIMais
gasolina, azul ,rodas liga leve,
ótimo estado.R$ 2,000.00 +
36x 290,00.Tr. 9975-5167

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

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

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

BELINA - vende-se, II, 80,
azul.R$ 2,300.00. Troca por

LOGUS - vende-se, 96, 2'.

moto.Tr: 8806-9250
dono. Aceito carro menor

vlor.Tr:9962-5885

BELlNA-vende-se, Del Rey II, MARAJO _ vende-se, 83, 5
OH, reformada, branca,88.R$ marchas, GNV, bom5.300,00,Tr: 276-2134 após -estaoo.vor a comb. Tr: 275-
18hs

4073

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

CORSEL 11- vende-se, 80, ótimo
estado,R$ 2,000.00.Tr: 273-
5315

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

PAMPA - vende-se, 93 cl

CHEVET - vende-se, 86.R$ tração.R$ 8.500.00.Tr: 373-
3.200.00.Aceita carro menor _300_1 _

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

comp.R$12.900.00,Tr: 370- _99_53_-9_96_6 _

2461

FUSCA - vende-se, 7tR$
1.800.00.Tr: 9962-3664

PASSAT - vende-se ou troca

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

FUSCA-vende-se, 73, branco, PASSAT _ vende-se, 84,1.6,bom estaoo.Rs 2.500.00.Tr:
álcool.R$ 3.500.00.Tr: 9962-

9135-7729
3664
-------

FUSCA - vende-se, bordo, SANTANA _ vende-se, ano

��300.R$ 2.200,00.Tr:-9135- 91 ,GLS, compl.R$ 8,100,00.Tr:
371-6238

FUSCA - vende-se, 71,1500,
F - 250 - vende-se, XL, branco, estofados de celta, aro
2000/2000, prata, único 14.R$ 2.700.00.Tr: 376-1758
dono.Tr: 9979-1437

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

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

KA - vende-se, c/ limp/
desemb, ar quente, vidro
e trava elét.
Impecável.R$
13.300.00,Tr: 9961-0343

GOLF - vende-se, Gl,MI, 1,8,
'branco, 4p, comp,
impecável.Ir: 371-8153 ou

9122-6233

SANTANA - vende-se,
quantum, 97, comp, super
inteiro, de partlcular.Hs
16.000.00.Tr: 376-3386

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

9103-5991
GOLF -venoe-se, GTI, cambio
automático, 2001 ,comp., +
couro. R$ 42.000,00.Tr: 373-
3001 SANTANA - vende-se, Cl,

comp, 95,2p.R$ 11.500.00.Tr:
GOL - vende-se, 89, 1.6, 9953-9966
álcool.R$4.900.00.Tr.370-6266

-------

VERONA - vende-se ou troca

GOL - vende-se, CL, 1,6, 91.R$ se, europeu,96,4p, gasolina.Tr:
6.500.00.Tr: 9112-3138 9928-2981 ou 370-5627

GOL - vende-sé,9-2',1 ,6�

CORREIO DO POVO 9

iMOr05

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Financia

Motos acima de 1998 até 2002 -

financ. em até 36 x st entrada

Horario de Funcionamento

Das 8:00 ás 1 9:00

SAVEIRO - compra
se.Tr: 370-7431

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

VECTRA - vende-se,
CD, 97,- teto e bco de
couro, ótimo est.Tr:
371-2666 ou 9125-
7399

VECTRA vende
se,GL, (c/ todos os

opc. do GLS), 98,2,0,
compl.R$
21.000,00.Tr: 275-
8033 c/ Adriana

VECTRA - vende-se,
98, compl - vidro
elétr,R$ 14,500.00.Tr:
9962-36'64

FIORINO - vende-se',
Furgão, 95/95, gas.,
branca, ótimo est,Vlor a

comb.Tr: 370-4810 ou

8803-7468

PALIO - vende-se ou

troca-se por carro menor

vlor.Tr: 370-5723

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

Rua Fritz Bartel, 99 • Baependi
Jaraguádo_$�I. se

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

Avista

.$�f

USADAS' t: 'o,

1989

Zxll Preta

�B$Ç!) ...•�_�m�.�
CB 450 OX

��.�Flílçpn
Sahara 350 Roxa 1997

EDIiUº
'

....• �1i1fRi}j)'! .XV1Wf.1W.,··. M\\lMhj::ji.IH&.
Tornado 250 Vermelha 2002

2������3B"�"
XT 225 Prata 2000
B�Q� ������am

CBX 200 Strada 1997

�DO�
CBX 150Aero

2004

2002

Azul 2002

vermelha 2000

Titan KS Azul 2000

Titan ES Vermelha 2001

1998

Azul 1998

Azul 1997
••••••••111

Verde 1'997

CBX Strada preta 2001

bordo
. m···,·,,,

cinza

1992

1983

(5) Fabricados no Brasil.
.sCêniCAlizé.._ 1.6 16V 110 cv 04/05
Air 8a9 Duplo, Ar-condicionado, Computador de bordo,
Direção hidráulica, Travas e Vidros elétricos.

2 ANOS DE GARANTIA

TAX"O,49� ENT·+24xTOda Linhà Cllo e Scénic (3)

com Pintura Metálica GRÁ.TIS (veículos em estoque) TAXAO,49� ENT.+24x

Rede Renault, Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

Liberte BLUMENAU
322 .. 8800

ITAJAí
346 .. 7400

Vale do Itajaí e Litoral Norte - S

JOINVllLE
,435 .. 3700

JARAGUÁ DO SUL
370 .. 6006 Financeira Renau

(1) J:'reço a vista do Clio Authentique 2 portas 1.0 8V 04/05 sem Air Bag duplo, cor sólida, sem opcionais, Válido somente para veiculas adquiridos 'pela Internet. Frete incluso para todo o Brasil. (2) IPVA + Licenciamento Grátis e mais Travas e Vidros Elétricos ou Pintu
Metahca, válidos somente para o ClioAuthentique 1.0 8V 04/05. (3) Toda Linha Clio e Scénlc em estoque na Concessionária com Pintura Metálica Grátis. (4) Taxas de juros válida para as Linhas Crio (exceto Authentique 04/04) e Scénic 04/04 e 04/05, Megane 04/05
antenores e Kanqoo 04/04 e anteriores, O km. nas seguintes condições: Financiamento pelo COC (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.rn. + IOF + R$ 2,1 S por lâmina (

BI�leto Bancário. Financiamento Renault através da eia. 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 s

� eradas se houvermudanças significativas no Mercado financeiro sem prévio aviso. (5) Preço a vista do ScénlcAlizé 1.616 V 11 Ocv 04/05. cor sólida sem opcionais. Não estão inclusos os valores de frete, pintura metálica e opcionais Pintura metálica e opcionais. (
reço a vista do ClíoAuthentique 2 portas 1.0 8V 04/05. sem Air Bag duplo, cor sólida, sem opcionais.Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados elou mencionados são opcionais elou acessórios elou referem-se a versões especificas, Modelos, códl;
valoreSestãosujeltosaalteraçõesconformepolitica de comercialização da Fábrica. A Renaultreserva-se ao direito de alterar as especifiçaçõesdeseusVefculossemprévioaviso. Preserve a vida Cintos de segurança em conjunto com air bags salvam vifla

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

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

CLlO RL 1.0 AR
CELTA 1.0
BLAZER DLX 4.1 COMPL.
VECTRAGLS
CORSA WAGON GLS
ASTRA GLS, COMPLETO
CORSA WAGON GL 1.6

PEUGEOT106,COMPLETO
VECTRA GLS 2.2
PALIO 1.616V, COMPLETO CITETO
SANTANA QUANTUM 2.0, COMPLETO
MONZA GL, CI TRIO 4P
MONZASUE
UNOSX
PAMPA I
Palio WekendStile
Santana compl
Vectra GLS
Corsa 4p

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

Flat

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747 - Jaraguá do Sul

Ford

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

GM

vw

Goll.6

'Gol4p
Motos

CGtitan

Biz c artida

01

95

97

95

01

95

97

96

93

89

99

98

97

prata R$ 15.500,00

prata R$ 8.500,00
Prata R$ 9.800,00
Prata R$ 9.500,00
vermelho R$ 14.800,00

bege R$13.500,00
. cinza

Branca

cinza

azul

Bordo

verde

branco

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

A ...ar;I"� 370-2769
"U70MOVEIS

I

92

00

R$ 8.000,00
R$ 18.000,00

azul

branco

03 cinza R$1.500,00

+17x205,00

R$ 3.400 0002 vermelha

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 - Centenário

Classe A 160
Honda Civic LX Aut.
Corsa Sedam
Honda Civic LX Autm.
Gol GII18V
Clio RL c/ ar
Bonanza c/ Kit gás
Corsa GL 1.6 SW

Escort GL 16V compl.
Vectra GLS cornpl
Uno Mille Smart
Gol 16V
Escort GL 1.6 I
Renaut 21 TXE
Gol
Santana GLS
Monza SL/E 1:8

cinza
Prata

preto
prata
branco

branco

preto
azul
Cinza
bordo
azul
cinza

bege
cinza
azul

preto
branco

00
97

01
97
02
01
91
99

98
95
01
98
96
92
91
89
88

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

i'll

Faça parte da BV
financeira

você também

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

Escort Hobby 1.6
Uno SX 4p cl apc.
Vectra GL 2.2
Vectra GL campo
GalG111
Gall000 16v cl opc.
Gall.8
Astra Sedam 1.8 GL campo
Palio Wekend Stile

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

Ranger Splash campl (6 cc)
Omega GLS 2.2 comp

vermelho 03
prata 03
vermelho 00

prata 99

cinza 01
Prata 00
vermelho 93

bordô 99

prata 99
Azul 97
verde 00
Cinza 00

branco 96

Verde 99
Preta 99

Verde 01

Cinza 00

preta 94

cinza 97

G
G
G
G

G
G
A

G
G
G

G
G

G
G
G

G
G

G/GNV
G

dourado 00

prata 98

Fax Okm

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

Veículos

1.6/Total flex

1.0 -16V/4p

1.0j4p/opc

1.8j4p/SL

2p

1.0j2p

1.0j2p

450 SR

125

4pjopc

1.8j4pjcomp - Ar

Gol

preto 05

azul 98

branco 02

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Gol power

Ipanema GL

Celta

cinza 95

branco 03

branco 99

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

Uno SX

Gol Special

Honda CBR

cinza 03

bra/verrn. 90

vermelha 04

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

Sundown Hunter

Palio EX

Escort GL

FIAT

Palio EDX cJ opc verde

branca

branco

Branca

vermelha

1997

1999

1999

1993

1993

Marea ELX

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

Fiesta CLX 1.0

Belina II

Escort GLX 4p compl

branca

prata
preto
prata
marrom

azul

1996

1989

1998

1993

1987

1990

Escort GL 1.6

F-1000 Dupla Turbo Diesel

Verona GLX 1.8

VW

Galf GTI campo
Gol CL 1.6

Gol CL 1.6 Ale.

Fusca 1,300 L

Gol CL 1.6

Goll.0 8Ve4p
Parati CU 1.6 - ar

Logus cli comp + GNV

Parati cl1.a

GM

Omega Suprema GLS

Kadett SL 1.8 Ate.

Monza GL 4p/alc/compl
Monza SLE

Branca

branca

Bege
bege

.

prata
branca

branca

azul

azul

1995

1990

1992

1981

1992

1999

1997

1993

1993

cinza

azul

cinza

verde

1994

1992

1994

1989

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

Vectra GLS 2.2 compl + ar digital
Gol GII12000 1.0 4p
Senic RT 1.,6 2000 compJ
Escort SW 1.8 GL 1997 compl
Vectra CD 2.D 1994 compl
Uno Mille 1991
Palio Fire 1.0 2004 LimpfDesem.
Corsa Milenium 2001 4p limpjDesem
Goll.61991
Renaut Cliol.0 2002 Basico 4p
Ford Ranger 2001 4p turbo diesel compl
Omega 3.0 corno!
Uno 20011.0 4p c/Tnc eletrico
Pick Up Corsa 1.6 1999 cj RLL
Corsa 1.0 20014p LimpjDesemjAQjAC
Logus CL 1.8 1993 AQjDesem
Palio Wekem 1.0 16V Fire 2003 compl
Celta 2004 4p 1.D LimpjDesemjACjAQ
5iena Fire 2001
5-102.5 Turbo diesel 1996 comot
Fiesta 4p 1998 LimpjDesemjAQ
5iena 1.6 1999 4p compl
Gol 1.0 1996 LlmpjDesenjAQ
Astra GL 1.8 2001 compl
Kangu 1.6 2003 compl
5enic 1.0 2004 Alize compl + couro

Kangu 2001 cj AC
Sente 1.6 2000 compl
Vectra GLS 1997 Com I Ar Sa CD

Faça parte da B
financeira

você também

I
L.:

o

G
>., 1001

GNV 1001

G 1991

o 1995

Vermelho

Cinza

branca

prata
cinza

Ford Ranger2.5 CD

GoIGII14p
Saveiro

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 Super4p cfAr

Pampa 1.8

IWI

1991

1991

I�

2[0 •

II@

1001

1991

1[Ill

!)lI

Im

1995

Azul

preta
vermelho

Branco

Vermelha

azul

vermelho

Vermelho

prata
branco

branco

branca

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Fone'3761�1•

4iFax: 376·1,BARRA VEICULOS
Rua: Angelo Rubini s/no Barra do Rio CeN

branCO
branco
branCO
prata
verde
verll1
prata
verde
azui
cinza
branCO
prata
azui
branc

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

Audi A3 1.8
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

gas
die
die
die

gas \

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
alc
die

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Fi ane
�i

.'1 Votoran'tin'i I finanças

VEicu 5
'370-7516

,ICompra Vende Troca Financia
'I
Rua Walter Marquardt, 1850 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - se

4rduíno
Veículos 371·4225 w. BREITKOPF

Caminhões e ÔnibusAv. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi
4p 2003 PrataFiesta

Golf2.0 compl. Cinza 98 Gol Power 1.0 2p 2002 Prata

Pick up Corsa cornpl. Verde 98

CorsaWind 2p Bordo 96 Corsa Wind 1.0 4p 2002 Branco
Pampa Vermelha 94

Saveiro Diesel Bege 89

Hilux Sw4, diesel Cinza 93 Uno SX 1.0 4p 2000 Cinza

Fiorino furgão branca 96

Santana GLS cornpl. Azul 92 Courrier 1.3 1998 Branca

Courier1.3 Prata 98

Parati 2p 1.6 Cinza 97 Escort GLX 1.816v 4p 1997 Prata
L-200 Diesel Cinza 96

Corier 1.3 Furgão branca 00
Uno S 1.3 2p 1990 Branco

Fiorino pick up branca 95

Monza SLE verde 86

Gol1.6 MI cinza 97 Voyage GL 1.8 2p 1989 Prata

CARROS NOVOS E USADOS --

I Novos e Usados Faça parte da BVGM 2003/2004 XSARA PICASSO GX AZUL GASOLINA

$-10 comp. C.Dupla prata 2002 Die 2003/2003 KA GL BRANCA GASOLINA
2002/2003 FRONTIER 4X2 XE PRATA DIESEL

Vectra Milenium prata 2001 Gas 2002/2003 CORSA 1.0 COMPLETO BRANCA GASOLINA financeiraCorsa Recth 4p cf ar bran 2002 Gas 2002/2003 PALIO FIRE VERMELHA GASOLINA
2001/2001 GOL 1.0 PlUS CINZA GASOLINA

VW 2000/2001 VECTRA CHALLENGE CINZA GASOLINA
2000/2001 CELTA PRATA GASOLINA .-.

tambémGol GIII 4p 8V bran 2000 Gas 2000/2000 CORSA SEDAN BRANCA GASOLINA voceGol Especial 2p 8V bran 2002 Gas 2000/2000 PALIO EX BRANCA GASOLINA
2000/2000 GOL 1.016V 4PTS CINZA GASOLINA

Gol GTI GIII compl prata 2003 Gas 1999/1999 UNOEX 4PTS VERDE GASOLINA

Parati ct DH cinza 2001 Gas 1998/1999 FIORINO PICK UP BRANCA GASOLINA
1998/1998 VECTRA CD16V BRANCA GASOLINA

FORD 1998/1998 GOL 16V PRETA GASOLINA

I Ranger 4x4 C.DL,Jpl compl bran 2000 Die
1998/1998 ESCORT Gl 16V F PRATA GASOLINA
1997/1998 CORSA GlW PRATA GASOLINA

Verona GLX comp 4p verm 1996 Gas 1997/1997 PARATI GTI16V BRANCA GASOLINA

Fiesta 4p cinza 1998 Gas
1995/1995 UNO ElX ElX' AZUL GASOLINA
1993/1993 lOGUS Cl VERMELHA GASOLINA

Particulares
311-0802
311-8281

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

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

parte
Variant Bege G 78 R$ 3.500,00
Sanlana 4p marrom G 90 RS 6.500,00
Marajó Azul G 87 RS 5.200,00
Saveiro Bege 83 RS 4.000,00

financeira
Calibra Grafite G 95 RS17.000,00
S10 Branca G 95 R$16.500,00
Corsa c! AC. Verde G 2.000 R$18.000,00
Chevetle Dourado G 84 R$ 2.900,00
Opala Azul G 87 R$ 5.500,00 6 cilid�os

.-.

também
Tipo Preto G 95 R$ 8.000,00

voce
Uno Vermelho 2004 R$ 18.000,00
Piek Up Fiorino Branco G 93 R$ 8.000,00
Tipo 1.6+ AR Cinza G 97 R$10.600,00
Fiesla 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
Eseort 1.8 Prata 93 R$9.000,00
Bis Sundown roxo G 97 R$1.300,00
CG 125 vermelha' G 79 R$1500,00

E MUITO MAIS

Exp,Antônio Carlos Ferreira. 130 - Centro - Jguá do Sul
Kadett completo vermelho 1998'
S10 de luxe completa prata 1997
Corsa Super 4p el opc, vermelho 1997
Corsa Wind el opc, branco 1996
Corsa Wind el opc. azul 1995
Gol GIII cy opc prata 2004
Gol Plus Comp. GNV bege 2002
Gol GIII 8V cinza 2001
Gol GIII 16Veomp prata 2001
Gol GIII completo prata 2001
Palo Classic cornp 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 opc preto 1999
Palio el ope prata 1997
Clio Privilége eomp prata 2003
Scenic RT 1.6 comp bege 2002
Clio RN 1.0 el ope preto 2001
Seenie RXE 1.6 eomp cinza 2001
Clio RL el AC dourado 2000

" Vendemos seu veículo a re o de meroado!"

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.

�eno Clio 1.6 Compl
Gol Power 1.0 4p e( A.C. Beo 2003 Gas. Omega GL cornpl. 94 R$ 12.800,00

16v/top de linha 2001 garfite Corsa Sedam cl A.C. Beo 2002 GNV
eno Clio 1.0 clar/tr/4plalarme 2001 VT Shadom 600 cc Preto 2002 Gas. Corsa Super 98 R$ 13.000,00

Gol Gol 1.0 16v 4p branco 1999 Gas Corsa 4p cornpl. 98 R$ 13.800,00

Gol Special 1 O
4pj16vjar 1999 branco Fiesta 4p GL 1.0 branco 2001 Gas Tempra 16v ouro 93 R$ 9.000,00
cj ar cond. 2003 branco Astra GLS 4p Sedam Comp branco 2000 GNV

Verona LX 1.8 ale 94 R$ 9.000,00Gol trend GIII
.

Blazer campo 2.2 branco 1999 GNV

Flesta cj dh 4p 2002 branco
Omega GLS 2.2 eomp branco

.

1998 GNV Palio EDX' 98 R$ 12.000,00

Marea HLX
2001 prata Fiesta 4p 1.0 azul 1999 Gas ,Perua Swcompleta +GNV 98 R$ 16.500,00

comp. 1999 preta Corsa Super azul 1998 Gas Perua SW eompl G 97 R$ 14.500,00Celta 1.0 VHC Silverado Btazer 4.1 branco 1998 Ale

Uno EP 1.0
cj ar + pers. Gas 2003 preto Palio 1.0 4p eomp bege 1998 Gas Veetra GLS eomp 94 R$ 12.800,00

Saveiro 18 4p, cj ar 1996 cinza Palio 1.0 2p verm 1998 Gas Vectra GL eompl + GNV 97 R$ 21.000,00

cj dh Gas. 2001 branco Veetra GLS 2.0 eomp branco 1997 Gas Monza SLE 90 R$ 5.600,00F
.

M
1000 motor MWM

S-10 DLX corno! preta 1997 Die
R$ 5.300,00cjvidro,teto,dh 1992 Suprema compl 2.2 bordô 1996 Gas Monza 89

onza SL 2 O 2p. Gas. 1993 prata Calibra compl verm 1994 Gas Asia Towner furgão 95 R$ 5.500,00
CG TOday

.

gasolina 1991 vermelha
Gol CLl1.8 verde 1996 Gas Uno 86 R$ 3.600,00

CG Omega GLS 4.1 eompl verde 1995 Gas
Bote Inflavel R$ 1.000,00

�t pj trilha
2001 prata Quantum 1.8 4p branco 1995 Gas

1986
L-200 4x4 eompl azul 1993 Die Alfa Romeo 164 cornp+ Teto 95 R$ 15.500,00

ro sx
F-l000 c.dupta verde 1990 Die Trailler Angola el 1 eixo 90 R$ 6.500,00

2p/Gas 1998 cinza Ka 1.0 e/trio prata 1997 Gas
Variant azul 1974 Gas Kombi stander el 11 lugares 95 R$ 8.900,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Flésta 99 AC/AQ/AL Gol I 97 QA/OT/LT Marea Wekend 99 Compl. Palio ELX 2005 Fiel< KV/KIfAQ
+Couro

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

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

Corsa Sedam 2003 VEfTElRl Novo Uno Mille 2005 OKM

_I
106.00.Tr: 370-2385 ou

9973-8955
t -I '.;"' j.

\------

CIVIC - vende-se, Honda, CBX 200 - vende-se

2002 automático prata strada, verm., 98,
50.000km cf GNV: Vlor � impecável. Aceito
comb. Tr: 371-4978 ou 9109- troca. Tr. 9103-7895
5007 ou 9103-2613.

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

compra - vende - troca
financia - novos e usados

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

Gesica

NXR Braz 2003 Tempra 99 Comp1_ Digital
RLLlAC.

INJECAR AUTO'%CEN"
A CASA DO CARBURADOR
Serviços de:
• Suspensão
• Freios
• Embreag
• Me.cânic
• Carbur

MONTANA
MULTI-MARCAS

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

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

I M P O R T A O O S

�C2d) 9t cwo ;mJe

CIVlJ EX 'Jl ai.� lxarK::o
F'8XEJT 100 00 1Da-q ItHaz. azul
F'8XEJT3l) XS 'Jl� 1:Kat1CO'

PElJ?B)T«6 93 � �
PElJ?B)T«6 8RE'JlO< 9t� �
P.PA..Al..e:: 9t �&I lxarK::o

� 00 4pítxm f.:téIO

Fl(Xl)

NACIONAIS

00 �p3a e:;U

'Jl �afr bani&10
Brasilia 75 impecá\€1 verm.

R.S)\ 83 ien tmw

ESPECIAIS

run\

l<CivS

VARIANT

es PICXl.ElXNAlXR

ro iiil:l <±m�.ê
70 lrn <±m írp:nM:j

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376·1678

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

lona.Tr. 9111-1996
TITAN - vende-se, cl
partida elét..R$
4.3DO,DO.Tr: 9953-
2627.

TITAN - vende-se, ano
2D03.R$
4.1DO,OD.Tr: 370-
6526

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

9143-8334

.....
�

YBR - 2003, part, Elétr.
R$ 1.500 mais financ. Tr: APARELHO DE CD- vende-se,
370-9209 após 18 horas novo pf carro, cf manual,

Kenood.R$ 350.00.Tr: 9145-
6320

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

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

125, 2003, prata. R
1.500.00 + 18x

5557 cl Kinho 205.00.Tr: 9123-7355

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

pf carro Pioneer, cfMP3, modo
4650, cf controle, novo, na
caixa. R$ 565,00. Tr: 376-
2206 ou 9111-9968 cf

Av_ Pref. Waldemar Grubba, 2322 � Vila Lalau

BIZ - vende-se,OKm, cor
a escolher entrada R$
3.300.00 + 18x R$

XT - 225 - vende-se,
pi trilha, 2 pneus novos,

TITAN - vende-se, roda de alumínio.R$
eG, ES, (partida e

. 3.800.00.Tr: 9962-3664
freio a disco), 2000,

Alexsandro.

Truppel Car
.

VEíCULOS MULTIMARCAS

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

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

Escapamento - Geometria - Balanceamento
, ,,� = .• '.,.. ,,, .. ,, """ ". o "" " " " ••••••"w.·,'.w,"""'->"''''·''--'''''''-'''''-''·''''·''-''''_·''''''''·''''''�'''''''''''''-''··

Injeção Eletrônica - Mecánlcaern Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus

o > ®. d

Rua: Prefeito José s a u e r , 826
Vila Rau - Jguá do Sul- se

AUIOllilAd�:
CM,VW,
Fil\( , FO!td

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

leve, 14, com pneus,no185. Vlor _27_5-_41_00_c_ml _

a combinar. Tr: 372-0713 cf
RODAS d 15

F ando
- ven e-se, aro ,

em .

esportiva, Gireis.R$ 750.00.Tr:
CAPOTA - vende-se, pf 9991-3000cfHélio

Celular Gradiente
NEO promoção
R$350.00 tel99021 907
Alexandre

Centro de Formação
de Condutor6$,'

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
� Carteira provisória

- Segunda via

VIA
�NICÃ

Sua babUltação
com maior rapidez Rua: Mal. casteio Btanco, 18S9-
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