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CAPACITAÇÃO

Cynthia da Luz enfocou o papel
dos Centros de Direitos Humanos

• PÁGINA6
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Uno, que colldlu de frente com o Kadet, ficou praticamente destruído. O motorista do táxi, mais os dois passageiros, morreram.

ois acidentes deixam cinco
mortos no fim-de-semana

Dois acidentes em Jaraguá do Sul deixaram cinco mortos, neste Schroeder, Ricardo AdamD'Amaceno, 23. Omotorista do Kadet

fim-de�semana. O mais grave aconteceu no sábado, matando os fugiu do local. Em outro acidente, na madrugada de domingo, no
três ocupantes do Uno, placa MDF-1559, de Corupá: Arlindo Bairro Santo Antônio, o Fusca, placa LZB-0086, de Blumenau,
lvino Fossili, 42 anos, Sérgio Rabello, 58, e Solange de Oliveira colidiu contra uma residência, matando o passageiro Valéria

Rabello, 56, além do passageiro do Kadet, placaMM-6423, de Silvério, 26 anos. - PAGINA 7
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NEGÓCIOS

Comércio registra movimento
expressivo no feriado prolongado
Lojistas do centro e do Shopping Center Breithaupt
apontam aumento de, em alguns casos, de 50% no

movimento no feriado prolongado.

- PAGINA4

CULTURA

Corais do Sul do Brasil se

apresentam sábado, na Scar
_ PAGINA6

DESAGRADO

Rua recém-inaugurada é causa

de reclamação no Estrada Nova
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Dois
problemas
incomodam
moradores: o
asfalto que
apresentou

rachadura por
causa de

vazamento e

o desnível da
rua que
provoca

acúmulo de

água

Compra Venda

Comercial ?&?82 ?&??.9 .

Paralelo 3,0000 3,1 OOQ__ _
Turismo 2,8200 2,9200_
• Cotàção Euro Compra Venda

3,6424 3,6499

R$: 807,56 (outubro)

Pontos Oscilação
23.272 0,96%
10.054 % .....

1.979 0,25% .....

0,6064

'CUB

-Indices

�()Y��P� ...

DowJones

Nasdaq
• Poupança (%)

Fone\Fax:
(O**47) 275 - 4141

Av. Marechal Deodoro da Fonseca 1698-
CENTRO· Jaraguá do Sul SC-

CEP: 89251-700
E-mail: vendas@jaraguainformatica.com.br
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Não restam dúvidas que

FlN derrotas do PT em São

Paulo e em Porto Alegre
; ofuscaram o crescimento do

partido do presidente Lula.
Todavia, os resultados das

, eleições apontaram clara
mente a polarização entre o

PT e o PSDB, legendas
mais votadas nos primeiro e

segundo turnos. Por outro

lado, o que ficou eviden

fiado foi que o povo deu
adeus a muitos caciques da

política nacional. Além do

enfraquecimento políticos,
não conseguiram emplacar
sucessores à altura nos

Estados. Muitos desses

políticos tradicionais ti

veram a imagem desgastada
por denúncias de envolvi
mento em irregularidades.

."::' Também não restam

: dúvidas que o maior

é derrotado destas eleições foi
,

o PFL. Além de ter elegido
apenas um prefeito de

capital - Rio de Janeiro,

FRASES

com César Maia -, foi
massacrado em Salvador,
terra do, todo poderoso
Antônio Carlos Magalhães;
c reduziu em 236 o número

'de prefeituras em relação às

eleições municipais de 2000.
Também passou do terceiro

para o quarto lugar no

número de votos absolutos

conquistados nas urnas. Na

e PTB uma. À exceção do
PMDB, todos os partidos
aliados do governo Lula
cresceram. Dos qu a u o

maiores, apenas o PT

registrou crescimento -

220% -, passado de 187
prefeituras para 411. O
PMDB perdeu 202

prefeituras, PSDB 19 e o

PFL 236. Na outra ponta, o

�As eleições apontaram a polarização entre o

PT e o PSDB e demonstraram 'que o povo deu
adeus a muitos caciques da política nacional

esteira do pefelê, vem o Pp,
de mesma origem - PDS.
Não elegeu nenhum pre
feito de capital e perdeu 66

prefeituras.
O resuLtado das urnas

mostra ainda a distribuição
dos votos pelo país e o fim
de alguns redutos. Das 27

capitais, o PT vai governar
nove, o PSDB cinco, l?DT e

PSB três, PMDB duas e PFc

PL, do vice-presidente José
Alencar, mais do que dobrou
o número de prefeituras,
elegendo 580, contra 254 em

2000, e o PTB elegeu 425
prefeitos, 27 a mais.

No segundo turno, o PT

conquistou o maior número
de prefeituras (11), foi
também o mais votado (6,9
milhões) e venceu as dis

putas diretas com o PSDB

TERÇA-FEIRA, 2 de novembro de 2004

- seis das dez cidades em

que se ;1 frentarain em 31
de C"'. -'_,. '. O PSDB elegeu
nove prefeitos no segundo
turno e fez 6,3 milhões de
votos.Entretanto, tão

simbólico quanto as der
rotas do PT em São Paulo e

Porto Alegre é a vitória em

Santo André, onde o

partido venceu o PSDB e a

campanha contra a ad

ministração petista, acu

sada de irregularidades.
Vitórias e derrotas dos

partidos não decorrem de

armações e acordos par
tidários, nem mesmo de
análises lógicas da popul
ação sobre a situação po
lítica-administrativa -:- o

governo de Marta Suplicy
tem aprovação de 48%. Se
assim fosse, o poder não

perderia ejeições. Perde-se
hoje, ganha-se amanhã.
Quanto muito, a população
protesta pelo único instru

mento de que dispõe: o voto.

"Na hora da alegria todo mundo sorri. É o momento de mostrar motivação também nos momentos
de tristeza e temos toda a condição de ganhar em casa e comemorar o título com a nossa torcida':

• Itamar Schüller, técnico do Juventus, sobre a derrota do time por 4xO para o Brusque, no domingo,falando sobre o jogo de volta,onde
o tricolor precisa vencer no tempo normal e empatar na prorrogação.

iMundo I Pessoas & Fatos I
� VENEZUELA

Chávezqueravançarcom

revolução apósvitória
o presidente da Venezuela, Hugo Chá vez,
prometeu ontem dar continuidade à revolução
esquerdista, horas após os candidatos pró-

L governo terem saído vitoriosos em 20 dós 22

Estados, de acordo com resultados ainda

"preliminares. "A revolução chegou para ficar.

," Não h4 volta atrásfdlsse Chávez a uma multidão

,:de simpatizantes que portavam bandeiras, em
,

"frente ao Palácio Presidencial de Miraflores, O

:'-::'Conselho Nacional de Eleições informou que a
,

'contagem da metade dos votos mostra que
<candidatos governistas ficaram com 20 .

s,
governos de Estado e o candidato apoiado por

:�:thávez conquistou a Prefeitura de Caracas. (AE)
" ,-----

'- .... AFEGANISTÃO

- -Seqüestradoresquerem
negociar com aONU

,

o grupo extremista que ameaça matar três agen
tes eleitorais estrangeiros que ajudaram a organizar
o recém-realizado pleito presidencial no Afeganis
tão diz que aceita negociar com um enviado da
ONU. O grupo, porém, alertou que qualquer tenta
tiva de resgate terminará em um banho de sangue
e insistiu nas exigências de que a ONU deixe de
atuar no país que os americanos libertem prisio
neiros de Guantánamo. Ontem, foi divulgado um

, vídeo no qual os funcionários apare-cem implo
rando pela liberdade.O grupo, uma dissidência da
milícia Talibã, informou que os reféns foram

, separados e levados para locais diferentes. (AE)

.... URUGUAI

Vázquez terá maioria
na Câmara e no Senado'
Tabaré Vázquez será o presidente mais

poderoso que o Uruguai teve nos últimos 38
anos. O líder da coalizão de centro-esquerda
Frente Ampla, eleito Presidente da República
no domingo, controlará a maioria do
Parlamento situação que não ocorria desde
1966. A Frente Ampla elegeu 17 de um total
de 31 senadores. Na Câmara de Deputados,
a coalizão obteve 53 vagas, de um total de
99. Além de obter a maioria, Vázquez
derrotou o tradicional bipartidarismo
uruguaio, que ao longo de 174 anos alternou
o Partido Colorado e o Partido Nacional
(Blanco) no comando do país. (AE)

.... EUA

País vai às urnas hoje
escolher o presidente'
Além de escolher o futuro presidente do país,
os eleitores em diversos Estados americanos
votarão ainda para senador, deputado federal,
deputado e senador estadual, governador e em
plebiscitos que tratam de questões locais. Em
34 dos 50 Estados, haverá eleição para o Senado,
com um mandato de seis anos. Estão em jogo
19 vagas atualmente em poder do Partido

Democrata e 15 do Partido Republicano. Hoje,
os republicanos têm maioria no Senado, com
51 votos a 48, com um senador independente
que tende a votar com os democratas. Na
Câmara Federal, as 435 vagas estão em jogo,
para mandatos de dois anos. (AE)

.... HOLANDA

Corte daONU permite
queMilosevic sedefenda
o ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic
poderá continuar promovendo sua própria defesa
perante o Tribunal Penal Internacional para a ex

Iugoslávia, mas deverá aceitar a presença de um

advogado reserva caso fique doente demais para
dar seqüência à sua defesa, determinaram juízes
de apelação. A decisão representa uma vitória de
Milosevic e deverá pôr um fim às constantes

paralisações do processo. O ex-presidente
iugoslavo é julgado por supostos crimes de guerra
cometidos nos Bálcãs durante os anos 90. No
início de 2005, o julgamento completará três anos
de duração. (AE)
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... SUíÇA

AIEA adverte Irã e

Coréia do Norte
o diretor da AIEA (Agência Internacional de
Energia Atômica), Mohamed EIBaradei,
exortou ontem o Irã a suspender o programa
de enriquecimento de urânio e a Coréia do
Norte a desmantelar o programa de armas

nucleares. Em informe anual, a AIEA, órgão da
ONU, e em comentários a jornalistas, EI8aradei
disse que os casos do Irã e da Coréia do Norte
demonstram a necessidade de se tomar

medidas para evitar que materiais de energia
nuclear sejam desviados dos "fins pacíficos" e
para assegurar "que não existam materiais
nucleares sem registro': (AE)
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AMORIM

SUA OPINIÃO

Maturidade democrática �
:

Luiz Henrique da Silveira*

Terminou, neste domingo, mais uma marato�J
eleitoral, prática que, felizmente, se transformoo
ruma saudável rotina depois que, em 1972, o pOI'n
voltou a eleger seus senadores e prefeitos - excetn

os das capitais, que só voltaram a ser fruto da von,

tade popular em novembro de 1985.
Mesmo submetido a 15 anos de bípartidarsq

(Are.na e MDB) e a diversos c asuísme..

sublegendas, senadores biônicos, Colégio EleitOl!11
e outros -, a maioria dos brasileiros vem exerceá
a. sua cidadania regularmente há ininterruptos]
anos .

E os resultados já podem ser vistos. Vinte anm

depois da frustrada noite das "Diretas- Já", quan�Q �
apenas 22 votos adiaram por cinco anos as eleilóei
diretas no Brasil, esta última eleição mostrou Ui

País em plena maturidade dernocrátical

"plantinha tenra" não se eternizou nanica, an

contrário, cresce, floresce e viceja cada vez maB

rija e forte.

Quem diria que apenas 22 anos depous
reimplantação do multipartidarismo e�!

implantação do voto dos analfabetos, mais de 11�

milhões de brasileiros, espalhados em 5.í.MImuni c íp'ios , comparecessem a 360 mil seço6
eleitorais para depositar suas esperanças em '�I
mil urnas eletrônicas, exemplo an

empreendedorismo e da criatividade catarinenlel
para o mundo?

'

Os mais jovens não sabem quanto foi dificil
reconquistar esse direito elementar, que nor Inil
sonegado durante 25 anos.

Quando ouvem falar do jornalista Vladimir
Herzog, desconhecem que, assim como ele, muitol

outros, centenas, milhares, sofreram algum tipoae{l
constran,gimento, da p,erse,guiçã.o ao e�íliol 0:1
tortura a morte, para que, hoje , pudessemO,
exercer esse direito .

Hoje, recebemos, com justificado orgulho,!
visita de observadores de todo o 'mundo para
acompanhar nossa eleição, não para vigiá-la OU

auditá-la, mas para'aprender como se faz uma

eleição limpa, séria, rápida, segura e transparente
Valeu a pena a luta de tantos contra °

obscurantismo de poucos. Como diria o sábio poeta
'01Fernando Pessoa: "Tudo vale a pena se a alma na

pequena".

*Governador do Estado de Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Silêncio
o prefeito eleito de Jaraguá

do Sul, Moacir

Bertoldi (PL), anda não se pronunciou

sobre a compra dos galpões da Marisol

_ por quase R$ 9 milhões - para abrigar a

administração municipal. Logo após a

concretização do negócio, mostrou-se

contrário, mas não oficialmente.

E agora, qual a posição do futuro chefe

do Executivo? O que tem a dizer ao povo?

Quais os planos para o Centro

Administrativo Municipal? Fica tudo

como está? Embora polêmico, o assunto

precisa ser tratado com a' devida atenção

e responsabilidade.

� Dever
Para terminar o mandato com menos

descrédito da população, os

vereadores de Jaraguá do Sul - hem

todos, claro - poderiam averiguar

porque um diretor da área de

Conselhos, da Prefeitura, estranho ao

quadro, mas que recebe percentual
como secretário-executivo do

Conselho de Defesa Civil (não faz

reunião há muito tempo - onde estão

as atas?) e jeton como presidente da

Jari (Junta Administrativa de Recursos

de Infrações), quando faz reunião fora

do horário de expediente.

� Aliás,
Segundo informações, além disso, o

distinto cidadão é o único diretor que

tem o privilégio de estacionar o carro

(importado) no espaço destinado aos

secretários e gerentes. Dizem as más

línguas que não tem formação nem

pra uma coisa nem outra.

Neste caso, não se trata de apurar

qualquer irregularidade, mas privilégios
e a razão deles. Em órgãos públicos,
privilégios são tão condenáveis

moralmente quanto os desvios éticos.

Ganha um doce quem adivinharqual será
a providência da Câmara de Vereadores.

POLíTICA

� Negócios
o governador Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) chefia uma delegação de

empresários que embarca amanhã para

a Polônia e a Ucrânia. Nas bagagens
argumentos e propostas para aumentar.

a exportação de produtos agrícolas e'
industriais de Santa Catarina. Na volta,

passa em Paris para incluir o Estado na'

mostra do Ano do Brasil na França.
Recentemente, o governador chefiou
comitiva de empresários catarinenses
que foi à Rússia discutir exportações de,
carnes para aquele, suspensas err1

,
função de denúncias de febre aftosa.

I

� Ficam
As primeiras informações de integrantes
da equipe de transição apontam para a

manutenção do gerente de Meio

Ambiente, Robin Pasold, irmão do

prefeito Irineu Pasold (PSDB), à frente

da Pasta. Ajustificativa é que é um cargo

técnico - Robin é engenheiro Florestal.

A se confirmar a informação, contradiz

as declarações dadas por líderes da

coligação "Viva Jaraguá" de que Bertoldi

fará uma limpa na Prefeitura.

As mesmas fontes garantem ainda que

o engenheiro Humberto Travi também

deve continuar.

Lula quer apoio de prefeitos

a
�

ao Programa Bolsa-Família
falando de milhões de famílias".

BRASÍLIA - presidente Luiz

Inácio Lula da Silva pediu o

empenho dos prefeitos eleitos em

prol do bom desempenho do

programa Bolsa Família,
durante

entrevista ontem ao programa de

rádio Café com o Presidente, da

Radiobrás. "Os prefeitos tomam

posse dia 1 de janeiro e vão ter que

ajudar o governo federal no
(fiO cadastramento, no

OR· acompanhamento, se as crianças

I estão indo pra escola, se amãe está
100 levando as crianças pra tomar a

JS. vacina, ou seja, é um processo que

01111 tem que envolver a sociedade

n�) brasileira para que a gente possa

S li
fazer oplano atingir a suaplenitude
e atingir os seus objetivos", disse.

O presidente contextualizou a

ROi necessidade do pedido à extensão

Rdo doprograma: "Estamos falando de

ÔQ quase seismilmunicípios, estamos

Lula ainda acrescentou

comentários sobre as denúncias de

irregularidades no Bolsa-Família,
divulgadas em reportagens,

dizendo ser este mais um motivo

para que toda a sociedade

contribua na fiscalização dos

problemas.
"Isso tem que ser visto como'

uma ajuda ao governo, porque o

governo de Brasília não tem a

totalidade do controle das coisas

que acontecem em oito milhões e

meio de quilômetros quadrados.
Desvios podem acontecer sempre.

E, quando acontecerem, quem

deve ser punido?Não é o pobre que
deve ser punido.Não é o pobre, com
a suspensão do programa", afumou
o presidente, que prometeu cumprir
ameta estabelecida pelo programa
até o final de 2005.

, .

rio
m

oell

dOi

no sorte I) final você concorre

a 30,Palio Okm
eauma casa

"'*

com 2 carros
na garagem!

DEFESA

Niura rebate críticas sobre

o trabalho das secretarias

....Secretaria regional
nega possibilidade
em ser substituída

por um, peemedebista

}ARAGUÁ00 SUL - A secretária

deDesenvolvimentoRegional,Niura
dos Santos (PSDB), rebateu as

renitentes criticas feitas por lideranças
políticas estaduais que, desde o início,
questionam a funcionalidade e a

efetivadescentralização de ações do

governodoEstado, alémde classificá

la de "cabide de emprego". Na
semana passada, o deputado estidual
Dionei da Silva (PT) questionou, da
tribuna daAssembléia Legislativa, o

orçamento regionalizado definido

para a Amvali (Associação dos

Municípios doVale do Itapocu).Na

avahação doparlamentar, os recursos
não estão sendo repassados de forma

paritária.
Niura concorda com Díoneí,

porém, faz questão de frisar que a

descentralização é a meta da

secretaria, "que prevê forma

moderna de governo, direcionando

recursos a todas as cidades de Santa

Catarina, conforme anecessidade de

cada região". Especificamente para a

Amvali, a secretária garante que as

verbas serão destinadas a projetos na

área de saúde. Dentre as principais

ações da secretaria regional, no setor
de obras; em um ano e meio de

funcionamento, Niura aponta

investimentos de aproximadamente
R$ 600mil para saúde; a criação das

Niura defende a secretaria regional, garantindo que o objetivo é descentralizar as ações do governo

microbacias, na área de agricultura;
recurso de R$ 250 mil para projetos
desenvolvidos pela Unerj (Centro
Universitário de [araguádoSul), entre
outros. "Daí a importância das

secretarias, que ouvem os diversos

líderes de todos setores da sociedade

e buscam soluções para atender as

necessidades da população", disse,
enfatizando que a nova organização

governamental é um dos principais
benefícios apresentados.

Danei cobra do govemo estadual

o cumprimento das prioridades
definidas para a região durante a

audiência pública, reahzada em2003,
noColégio São Luís, em Jaraguá do
Sul.

DISPUTA - Durante o período
eleitoral, surgiramespeculações "obre

apossibilidadedeNiuraser substituída

por um líder do PMDB, partido'do
govemador LuisHenrique daSilveira.
Os rumores não agradaram a

secretária, que descarta a hipótese,
Ela garante que trabalha
normalmente, dando continuidade
aos trabalhos, "porque não há
interferências do governo, já que

PMDB e PSDB estão juntos".

Pupo entra na disputa para concorrer a deputado em 2006

GUARAMIRIM - o vereador

reeleito Evaldo João [unckes, o Pupo
(PT), pretende disputar a indicação
para ser candidato a deputado esta
dual em 2006. A revelação foi feita

ontem, depoisde confirmar a reunião

que terá na noite dapróxima sexta

feira com lideranças do PT, no gabi
nete regional do deputado estadual
CarhtoMerss, que deve contar com a

participação do deputado estadual

Francisco de Assis (IT), um dos

incentivadores da.candidatura de

Pupo àAssembléia Legislativa.
Na opinião do vereador, urna

possível disputa interna com o atual

deputadoestadualpela região, Dionei

da Silva, não divide o partido,
tampouco abre um racha. "Isto

apenas enriquece os quadros",
defende-se, lembrando que vai

avaliar todas aspossibilidadesparanão
prejudicaro partido. "Por enquanto,
não passa de um desejo e de uma

possibilidade. A palavra final será da

direção", completou.
Nomunicípio, Pupoarticulapara

presidir aCâmaraMunicipal a partir
do ano que vlem. Os primeiros
contados, embora extra-oficiais, já
foram feitoscomoPMDB, queelegeu
três vereadores, e com o PI;'que fez

quatro. "Já fui procurado por

lideranças e vereadores dos dois

partidos para conversar. Precisamos
avaliar bem a situação para não

complicar as alianças", ponderou,
prometendo ouvir a população de

Guaramirim sobre a articulaçãopara
a presidência da Câmara e sobre a

candidatura a deputado.
Pupo disse que o IT precisa já

definir os rumos para as eleições de
2006 e ficar atento às articulações do
governo do Estado. "Nós vamos

fechar um acordo comoPMDB na

cidade e, em2006, opartido se coliga
com o PSDB e se torna nosso

adversário", alertou, acrescentando

que, internamente, vai insistir no

debate sobre futuras coligações.

• O vereador reeleito por

Guaramirim, Evaldo João,

Junckes, o Pupo (PT),
pretende disputar a
indicação interna do partido
na região para concorrer a

deputado estadual em 2006:

• Pupo defende a discussão

interna sobre os rumos do

PT para as eleições de 2006,

já prevendo a coligação
entre o PMDB do

governador Luiz Henrique
da Silveira com o PSDB.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MARIA HELENA DE MORAES

� Lojistas do Centro e

do shopping apontam
crescimento de mais

de 50% no movimento

}ARAGUÁ DO SUL - o feriado

prolongado não atrapalhou o

movimento nos pontos comerciais
do centro da cidade. Ontem,
véspera de Dia de 'Finados, as lojas
doCalçadão e doShoppingCen ter
Breithaupt registraram um

movimento acima das expectativas.
Os, pontos de maior freqüência
foram as lanchonetes e confeitarias.
Em algumas confeitarias do centro
da cidade o movimento

simplesmente triplicou quando
comparado a uma segunda-feira
normal. Na avaliação de gerentes
e proprietários de lojas, bares e

lanchonetes, o clima ajudou
bastante. A temperatura amena, o

tempo nublado e a ausência de sol

contribuíram com o excelente

movimento do comércio.
.

O gerente de Marketing do

shopping, Miguel Ângelo dos

Santos, salienta que a Praça da

Alimentação e as três salas de.
cinema registraram ummovimento

além das estimativas. "No domingo,
a partir das 16 horas, omovimento
superou o registrado nos domingos
considerados normais", assinala

,VW i!W'**** 2LL21UJJaN4P'WWbr! ".AM &tm;1TjIilmmiA·'t;W..

SUCESSO

to
I

foieleito líder empresarial pelojomal
GazetaMercantil. Ele vai falar sobre
o que pensa do assunto no dia 24 de

novembro, às 19h30min, noGrande
Teatro do Centro Cultural da
SCAR.

O evento é aberto a empresários
de todo o Estado e antes da

impressão dos convites jámobiliza
interessados de vários segmentos
da 'economia e representantes

políticos que acompanham a

problemática que ameaça uma

área estratégica.
Depois da palestra, a ACI]S

oferece coquetel no quarto piso do
Centro Cultural, no espaço
destinado à instalação de um

INFORME CP I

Shopping center registrou movimento acima das expectativas durante o final de semana e na véspera do feriado

Santos. De acordo com ele, a

estimativa é que 18 a 23 mil pessoas
circulam no shoppingnos domingos.
"Neste domingo, a circulação de

pessoas deve ter atingido a 'marca
dos 23 mil", comemora o gerente.

Nos pontos de vendas de flores
instalados em frente aos cemitérios

omovimento também foi intenso.
No cemitério do centro os 19
comerciantes de flores registraram'
volume de vendas considerado

� CRESCIMENTO

Tráfego da Gol aumenta
A Gol Linhas Aéreas Inteligentes, urnca
companhia área brasileira regular a operar no
conceito baixo custo, baixa tarifa. informa que
o número de passageiros transportados em

setembro de 2004 aumentou em 20,7% em

relação à setembro do ano passado. A taxa

de ocupação cresceu 2,9 pontos percentuais
:: no. mesmo período, atingindo 68%. No

t- acumulado do ano, a companhia garantiu o

S índice médio de 70%. Quando decolou para

;:: o primeiro vôo, a companhia contava com

;� seis aeronaves. Atualmente, opera 23 aviões

:� 737 em 258 vôos diários para 31 destinos

:� em todo o Brasil. Até agora, a companhia já
;?-transportou mais de 20 milhões de

:: passageiros.
.
�

!"�-

.... REAÇÃO
Indústria gráficacresce
De acordo com estudo da Associação
Brasileira da Indústria Gráfica o setor está

reagindo ao cenário negativo de 2003.

Assim como todos os segmentos

produtivos, o setor gráfico enfrentou cenário
estagnado em 2003, com resultado total de

US$ 4,53 bilhões, praticamente igual ao de

2002. Neste primeiro semestre, 46% do

universo pesquisado informaram

investimentos em bens de capital, enquanto
no mesmo período do ano passado, esse
índice foi de 33%. Os investimentos

destinaram-se à diversificação de produtos
e busca nichos no mercado gráfico (37%);

renovação tecnológica (32%) e aumento da

produção (21 %).

.... VENDAS

Expectativas superadas
o Submarino (www.submarino.com.brl.maior loja
de varejo da internet brasileira registrou vendas 50%
maiores em outubro deste ano em relação ao ano

passado. Com cerca de 100 mil pedidos efetuados,
os produtos mais vendidos foram as bonecas Barbie,
artigos Bob Esponja, Cavaleiros do Zodíaco e games.
Já o faturamente, os campeões foram os mini

veículos elétricos e o ticket médio chegou a R$
170,00. Os produtos para bebês também foram

responsáveis por grande parte das vendas da loja
virtual e o boneco Barney, da Fisher Price, foi o

preferido da garotada. O Submarino completou cinco
anos de existência em 2004 com uma base de mais

de 1 milhão de clientes atendidos. Sortimento de

mais de 700 mil itens diferentes e faturamento anual

de R$ 211 milhões em 2003 .

satisfatórios. A responsável pela
floricultura Rosen Haus, Leonida
Magelski, há 18 anos no comércio'
de flores naturais 'para finados,
afirma que conseguiu vender até
ontem 60% de tudo o que levou

para a banca. Ela compra flores de
São Paulo para revender em

Jaraguá do Sul e .este ano não

aumentou o preço. Na avaliaçãode
Leonida, que há 11 anos

comercializa flores em frente ao

cemitério, omovimento deste ano
foi um dos melhores dos últimos

tempos .

A florista Rosemery Batistel,
proprietária da FloraBrasil também
se diz satisfeita com as vendas. "É a

primeira vez que comercializo flores
em frente ao cemitério e estou

gostando dos resultados", assinala
Rosemery. Até ontem, já havia
vendido 40% de todo o seu estoque
de flores reservadas ao Finados.

TERÇA-FEIRA, 2 de novembro de 2004

Relógios devem ser adiantad
or

em uma hora a partir de hoj
}ARAGUÁ DO SUL - A partir da

zero hora de hoje, os relógios devem
ser adiantados' em uma hora,
caracterizando o chamado horário
de verão, que este ano começou
mais tarde em virtude do segundo
turno das eleições. A portaria do
Ministério das Minas e Energia foi
publicada no Diário Oficial de

quatro de outubro, estabelecendo
o início do período diferenciado do
horário para dois de novembro nos

Estados do Sul, Sudeste e Centro

oeste, mais distrito federal. Este é o

310 horário de verão. Amedida foi
instituída em 1931 e é adotada

ininterruptamente desde 1985.
Serão 110 dias de duração. Até

20 de fevereiro de 2005 os

brasileiros terão que se adaptar com
os relógios adiantados em uma

hora. A medida é adotada para
melhorar a segurança do sistema'

elétrico, eliminando riscos de

sobrecarga no horário de ponta,
além de reduzir a geração térmica,
mais cara. O intervalo de ponta é o

intervalo entre 19 e 22 horas,
período no qual se registra o maior

consumo de energia elétrica do'
Este ano, o horário de Ve �RA'

começa em novembro devidú 'lo f

solicitação do Tribunal SUpe ,fo
Eleitoral em função das eleil' asec
municipais, como jáhavia oco

enu:

em 2002. No Sul, a queda estimo
sa�

da demanda no horário de po'
o

deverá atingir 540 mW (5,5%
total da demanda)
correspondente a 80%
demanda no horário de ponta
cidade de Porto Alegre. No
passado, a demanda por energia I

horários de ponta apresentoul
de retração (500 MV).

No horário de verão do'

passado, iniciado em outubr4
economia registrada pela CeIeS(
de 35 mil megawatrs/hora, Já ou,

horário de verãode 2002 aecoro
freI

foi de 33 mil mWIh. Também �s:
redução de carga de demandar ,o
horário deponta .. Segundo a Ce�

ca

no último verão os cliente.
distribuidora economizaram ��
milhões nas contas de luz.O cákl
levou em conta a tarifa média'
dezembro de 2003.

Horário de verão prioriza aumento da segurança do sistema elétrico

,. .

ornercro reqíst a a

nas vendas c m 'feriadã

concurso: 611

16-21-22

33 - 48 - 49

Empresários trazem especialista para falar sobre logística
'}ARAGUÁ DO SUL - O tema

logística temmerecido a atenção da
classe empresarial de [araguá do Sul.
Os: gargalos no €scoamento da

produção e os riscos de um apagão
que comprometeriam o bom

desempenho do setor produtivo no
Norte/Nordeste do Estado,
motivaram a Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do Sul a
co:nvidar um dos principais
especialistas no assunto para o 48º
Encontro de Empresános, organizado
pela entidade.

, CarlosAlbertoMira, economista
e empresário do setor de logística e

trensportes, é autor do livro "Logística
- Q último rincão do marketing" e

restaurante panorâmico, onde

.

sugestivamente os convidados

poderão descortinar boa parte do
potencial e ter noção dos prejuízos
que a cidade e região teriam com

um colapso nos sistemas de

distribuição da produção de seus

produtos.
A discussão de temas de

interesse dos empresários por

conseqüência, da sociedade como
um todo, tem sido o principal
objetivo dos organizadores do

evento. OEncontro de Empresários
é uma atividade desenvolvida e

criada pela Acijs com a finalidade

de fortalecer o empresário na

conquista demais espaço e sucesso.

• O Encontro de

Empresários é realizado
três vezes por ano, sempre
trazendo nomes

importantes no cenário

econômico estadual e

nacional.

• A participação expressiva
dos empresários tem

demonstrado o interesse e

a importância da classe na

busca por ampliação de
conhecimentos.

concurso: 1369
12-13-17
19 - 67

concurso: 465

08 - 26 - 39 - 40 - 43 - 47 - 49

55 - 59 - 62 65 - 71 - 77 - 80
94 - 95 - 96 - 98 - 99 - 00

2° Premio: 72.025

3° Premio: 38.010

4° Premio: 08.837

5° Premio: 32.487
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d, oradores apontam problemas
)J rua inaugurada há 15 dias
do ' S AR

• �RAGUA DO UL - ua
. ver

'10 Picolli, no Bairro Estrada
:vid� foi inaugurada há cerca de
lp' ,

leien as e já apresenta rachaduras e

I
emas de escoamento.Adona

'o'
�, saMarlete Klein conta que no

o dia em que a rua foi

Imente entregue, a tubulação
'assa em frente a garagem da

ência estourou, A moradora

a que o tubo instalado naquele
épequeno (40 centímetros de

, etrO) e, antigo. Segundo ela,
gIar

ma estando entupida, a
ou d

-

fi'
.

I'ração e troca nao 01aceita pe a

I eitura, que considerou a

� lação em condições,
.

I
r�

�pós forte chuva a tubulação

�� ou, quebrando parte do asfalto
ar

frente a casa, A situação, foi
>DOO
d' f

.

I
, assa a apre ertura pe os
em

dores. "No dia seguinte, vieram
car a situação, mas não fizeram
até agora", reclamaEnioKlein,
dade Marlete. O presidente da
iação deMoradores do Bairro
daNova, Justino Luz, disse que
panhou a situação, e que ligou
aouvidoria daprefeitura. 'Agora
ministração alega não saber do
nto, mas a reclamação foi feita
156", irrformou.

Outro problema apontado na

mesma rua foi a colocação indevida
de um bueiro. Segundo omorador
Vicente Paulo Poglia que mora em
frente ao problema, a água que se

forma na esquina da rua não

alcança a boca-de-lobo porque está

em um nível mais elevado da rua.
Ele conta que pediu para que a

instalação fosse mais próxima da

esquina, já que os moradores têm

conhecimento do problema. "Eles
não acataram nosso pedido.
Alegaram que tinham que
obedecer às medidas. Agora está aí

a situação. Essa água empossada",
reclama Poglia.

PROGRAMA - Realizado·
através do "ProgramaNossoAsfalto",
com recursos vindos peloBNDES, a
prefeitura entregou, além da Rua
Camilo Picolli, as Ruas Leopoldo
Blese, Felíx Ríchert e Rua 157, num
total de 1.133 metros de

'pavimentação.O programa acontece

em parceria comosmoradores, cujo
custo é distribuído em 33% para
moradores da esquerda, 33% da
direita e o restante custeado pela
prefeitura. Devido ao feriado, a

reportagem não conseguiu localizar
o setor de obras da prefeitura.

Itração e rachadura aconteceram no mesmo dia da entrega da obra

..
,

;COlÉGIO MARISTA

INSCRiÇÕES ABERTAS
PARA-200S

Informações· 3710313

GERAL I'

INGRESSO

operacionais supervisionados,
participando de treinamentos

teóricos e práticos semanais, com
duração de três horas, para
melhorar os conhecimentos e

habilidades. A partir da "

formação básica, eles poderão se. .,
especializar com cursos

específicos oferecidos nas áreas

de atendimento pré-hospitalar,
salvamento em alturas, aquático,

'

salva-vidas, mergulho, combate'
a incêndios e resgate veicular.�.

O presidente da Sociedade :",:
Corpo de Bombeiros Voluntários",':
de J oinville, Mário Kruger,;'
destaca o espírito de so:"·
lidariedade existente. "Há mais'

.

de um século este modelo;::;
começou pelo desejo de 40' ,
pessoas da nossa comunidade': t:

quando Joinville tinha 41 anos' ,

de fundação. Hoje, este'"
sentimento de solidariedade pelo"
próximo continua forte. Mesmo'

'

com as dificuldades que es-"
tamos enfrentando, não vamos: '�

desistir deste ideal", assinala,'
,

mencionando a falta de recursos' ,:'

depois que uma lei estadual;"
reduziu a ajuda que oGoverno.
do Estado dá às unidades de"
bombeiros voluntários em Santa"·

, .

Catarina.
'

Corpo de Bombeiros investe
em treinamen o básico

"" São 21 novos

membros que
incorporam aos 900

que trabalham
como voluntários

}OINVILLE - No domingo,
foram entregues certificados a

novos integrantes do Corpo de
Bombeiros Voluntários, que
existe há 112 anos e foi a

primeira a ser instalada no Brasil.

Acompanhados de familiares, 21
homens e mulheres concluíram
o treinamento básico para
atuarem, enquanw outros 18
bombeiros que já integravam os

serviços se especializaram em

Atendimento Pré-Hospitalar em
resgate e salvamento em altura.
No total, o Corpo de Bombeiros
Voluntários de [oinville conta

com contingente de pouco mais .

de mil pessoas, dos quais cerca
de 900 atuam de maneira

voluntária. É o caso da

operadora de máquinas Dalziza
Rubinana Harckopp, 25 anos,

que acaba de concluir a

formação. Mesmo com uma

Formação de 21 novos BombeirosVoluntários aconteceu no domingo

jornada de trabalho intensa,
dividida entre a empresa e a

corporação, ela acredita que o
I

ideal de ajudar o próximo em

situações de emergência
compensa o esforço. Ela já
planeja o qu� fazer após
concluir o curso: quer iniciar

novos trabalhos voluntários,
fazendo plantão para agregar
mais conhecimentos através de
cursos em áreas específicas
como o resgate veicular, que
atende vítimas de acidentes de

Reabilitação oral e estética é

tema do encontro de dentistas
}OINVILLE - Com a iniciativa

de promover o aprimoramento
técnico-científico aos odon

tólogos nas áreas de irn

plantodontia, prótese e

dentística, a ABO (Associação
Brasileira de Odontologia), de
Joinville, promove nos dias 19 e

20 de novembro, o 1 º Encontro
de Reabilitação Oral e Estética,
no Hotel Tannenhof.

N o dia 19, Sebastião Alves
Ribeiro Filho, especialista em

Implantodontia, Periodontia e

mestre em Prótese Dentária,
profere palestras no período das
8 às 12 horas e das 14 às 18 horas.
Dentre os temas, ele ira debater

aspectos importantes em zona

estética; resoluções de tecidos
moles em implantodontia;
reconstruções de tecidos duros
- enxertos ósseos autógenos; e

reconstruções em' elementos
unitários contíguos em zona

estética.

Eduardo Miyashita, mestre
em Clínicas Odontológicas e

doutor em Odontologia
Restaurada, aborda no dia 20,
das 8 às 12 horas, temas como

tratamento reabilitador in-

tegrado; integração periodon
tia x prótese parcial fixa,
manipulação tecidual pré
protética; evolução dos ma

teriais restauradores indiretos
metal freei e uso de resinas e

fibras em próteses metal free.
Também no dia 20, das 14 às 18

horas, Edson Medeiros de

Araújo Junior, mestre e doutor
em Dentística Restauradora,
abordará desde dentística

integrada ao tratamento

reabilitador; fechamento de

diastemas, facetas diretas em

compósitos; até restaurações
diretas em dentes posteriores.

.

No mesmo dia, Guilherme
Carpena Lopes, dou tor em

Derltística, falará sobre res

taurações adesivas em dentes

posteriores; sistemas adesivos -

as melhores opções; seleção das
resinas compostas; e como

potencializar as vantagens dos

compósitos nonopartículas.
As vagas são limitadas e as

inscrições podem ser feitas pelo
site www.abo-jlle.pr&b.r,·e-mail
abojIle@térra.com.br ou na

Secretaria da ABO [oínville,
através do telefone (47) 433-1280:

trânsito. Aos 23 anos, Emanuel
Chiabai Costa veio do Espírito
Santo� para trabalhar em

J�inville. Há menos de três anos

na cidade, conheceu o trabalho
dos bombeiros e logo se

interessou pelos cursos de

capacitação. "Sempre gostei do
trabalho voluntário e acho que
isso reflete positivamente a

quem se dedica. a essas

atividades", acredita. Junto com
os colegas, ele passará a atuar

em regime de estágios
. ,:.'

",:r....

Os 15 melhores corais do Sul "

se apresentam sábado na Scar"
]ARAGUÁ Dó SUL - No dia 6 de

novembro, sábado, omunicípio sedia
o Festival de Corais da LigaCultural
Artística doAltoUruguai, entidade
com sede em Chapecó que reúne

todos os grupos que se dedicam a

manifestação artística em Santa
Catarina. As apresentações dos 15
melhores corais do Sul do Brasil vão

acontecer noGrandeTeatro da Scar,
a partir das 18 horas, com entrada

gratuita. Luiz Lanznaster, coorde
nador do Coral da Scar, destaca o

evento comoUma oportunidade de
troca de experiências e de afirmação
da música neste gênero. "Tenho
certeza que o público de [araguá do
Sul e região, que tradicionalmente

prestigiam este tipo demanifestação,
sairá encantado com a qualidade dos
nossos convidados. A apresentação
dos corais da classeA-I pelaprimeira
vez em Jaraguá do Sul premia o

trabalho que os grupos realizam na

região para divulgar a música de

qualidade", afirma.
Participarão do 49º Festival de

Corais da LigaCulturalArtística Alto
Uruguai a Associação coral Santa
Cruz (São José), Associação Coral
Santo Antônio de Campinas (São
José), Associação Orfeônica Santa

Cecília (Concórdia), Bento :_�.
Mossurunga (União daVitória/Porto
União), Carpe Diem (Itajaí), Céu
Azul (Céu Azul), Renascer (Pato, '

Branco), São Luiz (Xaxim) .. .:
Sociedade Coral Caçadorense,
(Caçador), Universidade do Sul do, ,

Estado (Tubarão), Universidade de.
'

Joinville e URI (Frederico, r,

Westphalen) .

• O Coral da Sociedade

Cultura Artística de Jaraguá
do Sul (SCAR) foi fundado
em 6 de junho de 1974, em

Jaraguá do Sul, com o

objetivo de expandir a
cultura do canto coral no

município e regiões
próximas, através de
apresentações em diversos
eventos e projetos em

escolas.:

• Os grupos se apresentarão
à capela, ou seja, sem
acompanhamento de
instrumentos. Haverá

premiação para os três

primeiros colocados.
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Movimento filantrópico quer
ajudar na prevenção ao suicídio
{CÜkE GIRARDI

',f-
,',

,., A segunda reunião

para instalação do
�I .....

,prgão aconteceu

'no sábado

2�,: }ARAGUÁ DO SUL

"Representantes doCW (Centro de
'�Valorização da Vida) estiveram no

'-'final-de-semana no município
�'fazendo apresentação. do trabalho
. :desenvolvido pelos voluntários. O
CW é ummovimento filantrópico,
"sem fins lucrativos, que objetiva a

.1 valorização da vida na prevenção do
�. suicídio. Surgido em 1962, conta com
fi 58 postos noBrasil e cerca de trêsmil
"voluntáríos.No ano passado, foram
"realizados um milhão de
()�tendimentos, por telefone e

l:pessoalmente. O trabalho dos
�JvQluntários é o deouvir as pessoas que
c:sentem angústia, depressão ou que
r:
querem desabafar.
'. A coordenadora nacional de

"expansão do Cvv, Zita (as pessoas
(I resguardamos sobrenomes) informou
t: que a reunião, com cerca de 50'

'';'fuscritos, teve o intuito de apresentar
o trabalho e recrutar voluntários. Para

Representantes do CVV apresentaram a filosofia do movimento

fazer parte doCW é preciso termais
de 18 anos, terboavontade e espírito

A conselheira, que também
atua como advogada dos direitos
humanos emJoinville reconhece a

lentidão no processo ama

durecimento do CDH. "Enquanto
a população não alcançar um nível
maior de discernimento de direitos
e deveres, continuaremos a passos
lentos, realizando reuniões,
apontando as falhas e traçando
estratégias para garantir os direitos
dos cidadãos", explica.

Nos próximos dias, o CDH;]S
distribui a segunda cartilha da

entidade, que traz os direitos das

pessoas portadoras de doenças
graves e vítimas de erros médicos.
A primeira, distribuída em julho,
aborda o histórico dos direitos
humanos nornundo.

de solidariedade, desejarparticipar de
um serviço voluntário, dispor de, no

mínimo quatro horas e meia por
semana para realizar o plantão e

participar do processo de seleção, por
meio de curso gratuito, teórico e

prático.
Os voluntários são acompanhados

por uma equipe capacitada, que dá

orientações de como tratar a pessoa
que precisa de ajuda. "Nós
oferecemos o apoio emocional. Somos
facilitadores do d�sabafo", explica a

coordenadora que acrescenta: "está

comprovado que se a pessoa não falar
sobre as perdas, angústias e frustrações
o risco de se ter depressão e atos

extremos como o suicídio são altos".
Como o trabalho de todos os

membros é voluntário, nãohá salários.
E as despesas são custeadas pelos
próprios rnemsros. Cada um paga
mensalmente pequena quantia.
"Somos uma organização em que
pagamos para trabalhar.Mas o valor
não é nada que assuste. Cerca de R$
2,00porpessoa, para despesasnormais
de aluguel e energia elétrica, por
exemplo", explicaAndré, coordena
dor regional Catarina, que abrange
Santa Catarina e Paraná. Como em

[araguá doSul oCWainda está em
fase de implantação, os interessados
podem ligar para o posto de
Blumenau, no fone 329-4111.

Amanhãacontece o Café Literário
}ARAGUÁ 00 SUL - Acontece

amanhã, a partir das 19 horas, a

quarta edição do Café Literário do
Sesc, noArte Barda Scar.Na oportu
nidade haverá o lançamento de dois
livros: 'Amígo por encomenda", uma
coletânea de contos infanto-juvenis,
de autoriade DanielMendes, e o livro
"Euforia", de Adriano Marcelo de

Souza, tambémde contos.
Na edição de amanhã, a Editora

da Apeijas (Associação dos Poetas e
Escritores de [araguá do Sul) vai

apresentaros fundamentos paranovas

publicações e as possibilidades para
quem desejar divulgar originais
engavetados, fazendo através de

impressão sob demanda. Outra

atração da noite, será a declamação
dos premiados noXNConcurso de

Declamação de Poesias da Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul.

OCafé Litetário, realizado sempre
na primeira quarta-feira do mês, se
propõe a debater sobre temas atuais
da literatura e do desenvolvimento
literáriona atualidade.Aproposta é a
de criarum círculo de ações em tomo

da literatura, de fonna permanente,
em parceria com autores locais. A
entrada é franca. Mais informações
podem ser adquiridas pelo 371-9177.
É necessário fazer reserva para grupos
maiores de 10 pessoas.

ARQUIVO/CÉSAR JUNKES

Daniel e Adriano lançam as primeiras publicação pela Editora Apeijas

turso de Direitos Humanos

,.-?horda as ações da política
I�..".'"

j�::.
I�:: }ARAGUÁ DO SUL - O CDH de ação ao combate aos problemas
�tCentro de Direitos Humanos) citados", revela.
!i�i�alizou no último sábado, no Segundo Cynthia, a idéia, do
!��uditório do Sindicato dos curso foi discutir as for'mas de

i:::Trabalhadores do Comércio, o II atuação dos militantes, ONGs e

·t�M.ódulo do Curso de Formação e movimentos sociais no processo de
���apacitação em Direitos Humanos, construção e implantação de
�'::téndo como tema: "Política e políticas públicas e como pressionar
(t)ireitosHumanos".Ministrado pela os poderes instituídos a cumprirem

I� ãs�es,sora jurídica do Centro, de as leis que assegurem direitos aos

, Direitos Humanos de [oinville, cidadãos.I

_Cynthia Pinto da Luz, o curso foi
dividido em dU:JS etapas: no

primeiro, foi ministrada palestra
!_ sobre a atuação dos militantes e das
ONGs, no outro, foram retomadas

ê'às discussões sobre as principais
')�o1ações nomunicípio.
I";' Na avaliação de Cynthia,
J- também conselheira doMovimento
"Nacional de Direitos Humanos, o
"encontro foi positivo àmedida em

':;q'ue foram apontadas três
�

prioridades a serem atuadas. As
. 'maiores violações estão relacionadas
,'_ao desemprego, a desigualdade
:"social e à precariedade no

�;ãtendimento da saúde pública. ''A
partir deste diagnóstico os

, 'representantes dos direitos humanos
vão trabalhar para traçar estratégias

.... DANÇA
Projeto apresenta evento de dança
o projeto Cultura Artística ao Cidadão realiza a partir de amaoi
até sexta-feira, a apresentação dos trabalhos realizados duraOl' E

o ano pelas escolas. O evento de abertura acontece amanhã I
,r,

14 horas, no Pequeno Teatro da Scar, com a presença de diretol!'
.

I
coordenadores, professores e alunos. O projeto Cultura Artístill
ao Cidadão tem como objetivo proporcionar semanalmente;
mais de mil crianças, adolescentes e jovens ligados a programl!
mantidos pelo município através das secretarias de Educaçãol
de Desenvolvimento Social e Habitação o acesso gratuito a aull!
de música, dança, oficinas de artes e de teatro.

.... GUARAMIRIM

Proder Comcenso promove curso
Em continuidade às ações do Proder Comcenso - Programa�:
Desenvolvimento Local no município de Guaramirim, a Prefeitu�1
Municipal, Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola�
Guaramirim) e Sebrae/SC, realiza o Programa Liderar, entreI
dias 22 e 26 de novembro, das 14 h às 22 horas. O evenll
acontece na sede da Aciag. As vagas são limitadas, o custo H
R$ 10,00. Ao final o participante receberá certificado, Mli!

'

informações podem ser obtidas no 373-0037

.... DIVERSÃO
Colônias de Férias do Sesc
o Sesc Santa Catarina coloca à disposição dos comerociáriOI,
empresários do comércio/serviços e seus dependentes.a, I

colônias de férias. Em Lages, o SESC possui a Pousada Rural,em I

Blumenau, _a Colônia de Férias, e em Florianópolis, a Colônia�1
Férias SESC Cacupé. No país são 38 opções de hospedaça I

incluindo uma Estância Ecológica no Pantam�'

(www.sescpantanal.com.br) que formam uma rede á

hospedagens à disposição dos comerciários, empresárioss
comércio e seus dependentes. As colônias de Férias do Sf�
atendem também a comunidade em geral, em deterrniruá

épocas do ano. Para conhecer as colônias de férias do SESCe!

todo o país, deve-se acessar o site: www.sesc.com.br no Iii
_

Turismo ou para Santa Catarina www.sesc-sc.com.br ,onde POOi
se encontrar informações sobre pré inscrições, preços das diáril

bem como fotos dos locais e relação de atrativos das colônias!
férias do Sesc.

.... FESTA

Dia do Mecânico
Para comemorar o Dia do Mecânico e encerrar as atividadesd:
ano, o Núcleo de Automecânicas da Associação Comerciall
Industrial de Jaraguá do Sul (Acijs) e Associação das Pequera'
Micro Empresas do Vale do Itapocu (Apevi) promovem um!

confraternização no dia 27 de novembro. Nucleadol,
colaboradores e familiares com vínculo ao Núcleo di

Automecânicas Acijs-Apevi são o público-alvo da festa quese�
realizada a partir das 17 horas, no Beira Rio Clube de Campo,ij
investimento é R$ 11,50 por pessoa, não incluindo bebidas, Mil

informações e confirmações para o evento podem ser feitas COi

Rejane ou lonimara, telefones (47) 275-7015 e 275-701201

pelo e-mail: rejane@acijs.com.br .

Falecimentos
Faleceu às 5:15 de 30/10 o jovem Rodrigo Kochella, com ida

-

de 19 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério do Centr
Faleceu às19:00 de 30/10 o senhor Ladislau Pauloskí,com idadi
de 72 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da��
Lenzi.
Faleceu às 19:00 de 30/10 o jovem Ricardo Adan Damace�o
com idade de 23 anos.O sepultamento foi realizado no Cemite
da Vila Lenzi. .

Faleceu às '23:1 O de 30/10 a senhora Elzira Blank Schamauc1
com idadede 57 anos. O sepultamentofoi realizado no Cemite�
Bomjesus.

Fone/Fax: (47) 370-8655
... ! .. ��,� W�I����!�!���,���� �V�J�._��.�.� � ��!��� �.� ��J� .. �ç

.

,)

Novo Conceito
em nanspoi le
Transporte para
alumenau (FurbJ,

JOinvilie (Udese, Univille e Senall
além de viagens estaduais elnterestadUall
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ESPORTIVAS
.. MOTOCROSS '

Definidos os campeõesestaduais
os campeões estaduais de motocross foram definidos no final de

ln� semana durante a 10a etapa do Campeonato Catarinense disputada

an� em Morro da Fumaça. Os líderes do estadual ratificaram na pista essa

à,l: condição e puderam comemorar o título de 2004. Os campeões
estaduais de motocross são João Paulino da Silva Jr, o Marronzinho, de

or�i
Laguna, na Força Livre Especial; Cristopher Castro, de Florianópolis, na

SliQ d '1 d d125'cc; Sandra e Souza SI veira, e Laguna, na Master;Tiago Hort, e

Ilel
Brusque,na Júnior;Wallacy Bressan,deTubarão, na Força Livre Nacional;

Imll César popinhak, de Balneário Camboriú, na 80cc; Gabriel Gentil, de São
àOI José, na 60cc; e TaUan Henrique Brenner, de Balneário Camboriú, na
lulll so«, Marronzinho, Gentil e Tauan tiveram os melhores índices do

campeonato, com destaque para o jovem piloto de Florianópolis ao

vencer todas as etapas de que participou na 60c(. Gentil ganhou as

nove etapas da disputa (uma foi cancelada) e totalizou 22S pontos. Na

Força Livre Especial, Marronzinho venceu sete das oito etapas de que

participou,mesmo desempenho de Tauan. A briga mais emocionante

li de 2004 aconteceu na 12Scc onde apenas oito pontos separaram os

IU�I dois primeiros do campeonato. Cristopher Castro, o Pipo, mesmo sem

l� pontuar em duas provas, somou 161 pontos contra 1 S3 de Jhonatan

Batista, de Gaspar.Valeram a Pipo as cinco vitórias obtidas ao longo do
el .

campeonato, inclusive a de domingo último, superando a regularidade
deJhonatan que alcançou sete segundos lugares nas oito etapas que

Inll

� �I
disputou.

��il

.. BRASILEIRÃO
Atlético (MG) poderájogaremMinas
O presidente do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), Luiz
Zveiter, confirmou, ontem, que o Atlético-MG poderá voltar a mandar

os jogos contra Flamengo, no dia 14 de novembro, e Paysandu, no dia
iOI Sde dezembro, dentro do Estado deMinas Gerais. OGalo havia perdido
Uól omando de campo de três partidas por causa dos incidentes ocorridos
em no Estádio Independência, durante a derrota por 5 a O para o São Paulo.

Além de inverter o mando de campo, o STJD determinou que o time

!� mineiro realizasse suas partidas fora do Estado. Porém, depois de jogar
li' em São Paulo, no Morumbi, contra o Criciúma, o Alvinegro poderá
�! voltar a jogar em território mineiro. De acordo com Zveiter, a diretoria

mineira acatou as determinações do STJD e apresentou documentação
:!( que garante a realização com segurança dos jogos do Galo em estádios

mineiros.�!

A etapa de Jaraguá do Sul da Copa Norte de Velocidade na

Terra, que aconteceria esse fim-de-semana, foi adiada para os

dias 13 e 14 de novembro, devido ao mau tempo. No domingo de
manhã, alguns carros treinaram na pista, mas a organização resolveu
transferir a prova pelas más condições da pista.

Academias
Corpo &Mente

Para ficar de bem com a vida!
_ BODYBALANCE
_ BODY COMBAT

_BODYJAM
_BODYPUMP
• GINÁSTiCA LOCALIZADA

t MUSCULAÇÃO
t NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL

_POWERPOOL
t HIDROGINÁSnCA

'FLEXIBILIDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

'1..,�UNDA À SEXTA, DAS 7M À� 24H, SEM FECHAR AO MEIO-DIA

GERAL/ESP,ORTE 17d

CATARINENSE

Brusque goleia o Juven us e

reverte a vantagem do tricolor
JULlMAR PIVATTO

� Time de Jaraguá do
Sul precisa vencer no

tempo normal e

empatar na prorrogação

BRUSQUE - Com a goleada de
4xO sobre o [uventus, domingo à

tarde no Estádio Augusto Bauer, o
Brusque conseguiu reverter a

vantagem do tricolor jaraguaense e

precisa apenas de um empate para
conseguir o título do turno. Já o

Moleque Travesso, no jogo do'
próximo domingo noJoãoMarcatto,
precisa vencer no tempo normal e
empatar na prorrogação para
confirmar a vaga l$a série A2 em

2005.

Empurrado pela torcida e com

todos os titulares em campo, o

Brusque partiu pra cima desde o

início, tornando o goleiro Adílson,
do [uventus, o principal personagem
do primeiro tempo, que terminou
emOxO.

J01as no segundo tempo quem

apareceu foiMacedo, atacante do
Brusque, marcando o primeiro gol
aos 12minutos, após cruzamento de Itamar Schüller acredita que o Juventus pode reverter o placar

Cinco pessoasmorrem em dois
acidentes em Jaraguá do Sul

}ARAGUÁ DO SUL - Dois
acidentes na cidade deixaram
cinco mortos nesse fim-de
semana. O mais grave aconteceu

por volta das 18h30 no quilômetro
68,6 da BR-280, bairro Estrada

Nova, onde o Kadet, placaMM-
6423 de Schtoeder, bateu de frente
com o Uno, um táxi placa MDF-
1559 de Corupá, matando os três

ocupantes: o motorista Arlindo
Alvino Fossili, 42, e os passageiros
Sérgio Rabello, 58, e Solange de
Oliveira Rabello, 56, além do

passageiro do Kadet, Ricardo
Adam D'Amaceno, 23.

O condutor do Kadet fugiu do
local, sem prestar socorro às

vítimas. Outro carro ainda
envolveu-se no acidente. O Astra,
placa MCV-0681, bateu atrás do
Uno. O motorista, Adilson

Pedrotti, 31 anos, nada sofreu.
Segundo informações, o Kadet,
que iria sentido Jaraguá do Sul

Corupá, forçou uma

ultrapassagem e bateu de frente
com o Uno. A Polícia Rodoviária
Federal não soube informar o

nome domotorista do Kadet, mas
o advogado do condutor procurou
as autoridades na tarde de ontem

para prestar esclarecimentos,

ACOMPANHE O PIL.OTO
PÊL.O SITE

ainda não divulgados.
O outro acidente aconteceu

na madrugada de domingo, na
Rua Uno Piazera, Bairro Santo
Antônio. O Fusca, placa LZB-
0086 de Blumenau, perdeu o

controle e bateu de frente com a

residência de A.O.M., 65 anos.

O passageiro do carro, Valéria
Silvério, 29 anos, morreu no local.

[áomotorista, Lisdino Klauberg,
28, foi encaminhado ao Pronto
Socorro do Hospital São José
lesões leves.

• A Polícia Rodoviária

Federal não soube
informar o nome do
motorista do Kadet, mas
seu advogado procurou,
na tarde de ontem, as
autoridades para prestar
esclarecimentos.

• Segundo informações, o
Kadet, que iria sentido

Jaraguª do Sul-Corupá,
forçou uma ultrapassagem
e bateu de frente com o

Uno.

Teca. A pressão do time da casa

continuou e aos 32 minutos, Tiago
fez o segundo, após cobrança de
escanteio.Macedo voltou amarcar

mais duas vezes e definiu o placar
do jogo em 4xO.

.

O técnico do Juventus, Itarr\ar
Schüller, reconhece que+b
adversário foi superior em toda a
partida, mas acredita na

recuperação no jogo de volta. "Eles
jogaram o dobro elo que sabem jogar.
Precisavam_da vitória e é preciso
reconhecer que nosso time não
atuou bem. Mas agora não é hora
de achar possíveis culpaelos e, sim,
de buscar as soluções", comentou.

Para o jogo de domíngo.,o
treinador terá a volta de Kulmann,
Marcelo França, Pereira, Itaqui e
Leandro, que não atuaram em
Brusque. O treinador elisse tambéÍn
que a elerrota não irá abalar, o
emocional da equipe, lembrando do
confronto das quartas-de-final
contra osOperáriosMafrenses, onde
o Juventus perdeu a primeira partida
por 3xO e conseguiu reverter em

casa. "É uma outra partida, outra
situação e os jogadores têmbrio para
conseguir a vitória e comemorar o

título e a subida para a A2 com. a
. torcida jaraguaense", disse Schüllet

- .

Equipe de Schroeder fica COn;t
título do Torneio Catarininha/

Adesc começa os preparativos para a fase final do Estadual

SCHROEDER - A Adescl esse resultado até os 12 minutos
Ange rô/Orameye r IM ime

conquistou, no último fim-de
semana, o título do Torneio
Catarininha de Futsal Infanto

Juvenil, em Joaçaba. Na decisão, a
equipe de Schroeder venceu

Chapecó por 2x1, com o gol de
ouro na prorrogação. A Adesc

disputou cinco jogos, venceu
quatro e perdeu uma, marcando
19 gols e sofrendo. nove gols.

Na disputa do título, o time de
Schroeder saiu na frente logo no
primeiro minuto, com Diego. O
jogomanteve-se equilibrado e com

Amigos da
Informação

371 6524 371 2322

do segundo tempo, quando
Chapecó empatou. O gol de ouro
saiu no primeiro tempo 5ia
prorrogação. "Foi uma conquista
importante para o elenco,
precisamos motivação para.jo
returno em São Bento do Sul:,..e
este título veio em boa hora.
Tivemos gratas surpresas com

alguns jogadores do banco .de
reservas e com certeza serão mais

utilizados em São Bento do Sul",
comemorou o técnico Olau�o

.

Behrens.
'

,fl

Na primeira fase, a Adesc
venceu oAtlântico de Erechim, RPr
4 aI, num jogo bastaóje
movimentado, que foi decidido itos
últimosminutos. Já contraChapéCp,
perdeu de 3 ai, nãomarcando�
e tomando gols de desatençãojla
defesa. Contra SaltoVeloso, ven�êu
por 9 a 1.Na semifinal, repetinq_Õ a

dose daOlesc, empatouem3x3 cQ'ín
[oaçaba e assegurou a vaga ttüs
pênalrís. ��
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Cruz de Malta goleia o Tupy
e fica a um ponto do Caxias

.

JULlMAR PIVATTO

....Equipe do Rio da Luz

encostou na liderança
com a folga do time
de Santa Luzia

}ARAGUÁ DO SUL - Com a

goleada de3xO sobre o Tupy, oC�z
de Malta alcançou os 22 pontos, e

ocupa a vice-liderança do

Campeonato Amador da Primeira
Divisão. A liderança é do Caxias,
que tem 23, e folgou na rodada.
No outro jogo, o Botafogo empatou
em 2x2 com o João Pessoa e

continua na lanterna da

competição com seis pontos. A

partida entre Flamengo x Vitória
não foi realizada por falta de

arbitragem.
Jogando em Schroeder, o

Cruz de Malta não teve

dificuldades de bater o time da
casa e saiu na frente aos 20
minutos do primeiro tempo, com

Itamar. No segundá tempo, Erico,
aos 20, e Márcio, aos 40,
completaram o placar. O Tupy é

o penúltimo colocado da

competição com dez pontos.
No campo do Botafogo, o time

da casa saiu na frente aos sete

minutos com Edvaldo. O João

ARQUIVO/cEsAR JUNKES

Cruz de Malta (branco) alcan�a a vice-liderança e fica a um ponto do Caxias- .-

Pessoa empatou aos 35 e, três jogar, por problemas com a (35e39dosegundo) ..
minutos depois, Edvaldo marca o arbitragem, o Vitória continua na O Tupy chegou aos seis pontos,
segundo do Botafogo. O empate liderança da categoria Aspirantes, mas continua na lanterna. A

do João Pessoa saiu aos dez do . com 25 pontos. Em segundo lugar equipe de Schroeder venceu o

segundo tempo, com Luiz Carlos, está o João Pessoa, com 19 pontos, Cruz de Malta, quinto colocado

que definiu o placar do jogo em que perdeu para o Botafogo por com nove, por lxO com um gol de
2x2. 3xO, com gols de Fábio (seis Gilberto aos 28minutos do primeiro

ASPIRANTES - Mesmo sem minutos do segundo tempo) e Jair tempo.

Clube de Canoagem promove passeio ecológico
}ARAGUÁ DO SUL - O Clube

de Canoagem Kentucky
promove, no próximo domingo,
o XVIII Encontro Canoa

Ecológica Verde e Vida Itapocu.
O evento é um dos maiores e

mais antigos do Brasil onde os

canoístas percorrerão 100

quilômetros, saindo às 7 horas
dos fundos da sede do clube, em
Jaraguá do Sul, com chegada
prevista para as 18 horas em

Barra Velha.
São esperados mais de 60

atletas de todo o país que,
durante o passeio, fotografam,
filmam, fazem anotações,
comparando a situação do rio

com os anos anteriores e, ao

final, elaboram um material que
será enviado às autoridades
ambientais da região.

As inscrições já estão

L IM

abertas, no valor de R$ 20;00,
que dará direito a alojamento
de sexta-feira para sábado, café
da manhã e frutas e água
durante o percurso, além de

almoço, jantar e um troféu

personalizado. A organização
lembra que o uso de colete
salva-vidas é obrigatório e que
atletas menores de 18 anos

deverão estar autorizados pelos
pais ou responsáveis. A sugestão
da comissão é que os

participantes usem caiaques
com mais de quatro metros de

comprimento.
Será também oferecido

transporte de volta para Jaraguá
do Sul com ônibus e para os

barcos caminhão. A saída de .

Barra Velha será por voha das
22 horas com a chegada sendo
no Clube de Canoagem

Kentucky por volta das 23

horas. Dúvidas, informações e

inscrições através do, e-mail
adilsoncan@ibest.com.br.

• A saída será na sede do

Clube de Canoagem Kentucky
em Jaraguá do Sul, situado na

rua 13 de Maio, 141 Bairro

Czerniewicz (próximo à ponte
Maria Grubba).

• A organização lembra que
o uso de colete salva-vidas é

obrigatório e que atletas
menores de 18 anos deverão
estar autorizados pelos pais
ou responsáveis.

SPOR E 1--------···----·
� SEGUNDONA

Avaíenfrenta o Fortaleza
Terminados os jogos da última rodada do

Campeonato Brasileiro da Série B, o Avaí
ficou com a segunda posição no grupo B

da fase semifinal. O Leão perdeu para o

.Náutlco, em Recife, por 2 gols a 1. O gol
avaiano foi marcado por Jardel, de

cabeça, aos 21 minutos do 10 tempo. Os
demais resultados foram os seguintes:
Ituano O x 2 Fortaleza; Brasiliense 1 x 1

Santa Cruz; Bahia 4 x 1 Marília. O início da
fase final de série B está marcado para
sábado, dia 6, às 16 horas, e terá os

seguintes jogos: na Ressacada jogam
Avaí x Fortaleza e na Boca do Jacaré,
Brasiliense x Bahia.

Malwee e Unoesc/São Miguel
fazem a semifinal do Estadu

}ARAGUÁ DO SUL - Com o

empate em 4x4, na última sexta

feira, contra o Colegial, a

Malwee se garantiu na primeira
colocação do campeonato e

enfrenta, na semifinal, a Unoesc/
São Miguel. O time do Oeste

garantiu a vaga ao golear, no

sábado, o São Lourenço por 8x3.
A primeira partida será no dia
20 de novembro, em São Miguel
do Oeste e o jogo de volta será

no dia 24, em Jaraguá do Sul.
Por ter a melhor campanha

na competição, a Malwee terá o

direito de jogar a segunda
partida em casa. Se as equipes

.

empatarem em pontos, haverá

prorrogação no segundo jogo,

com dois tempos de ein
minutos, sem intervalo p,
descanso. Se persistir o ernp,
na prorrogação, a vantagerni
equipe que manda o segun
jogo em casa. A outra sernifi
será entre Anjo Futsal e Dniv.

}ASC - A Malwee, qUel
representar Jaraguá do Suln
J ase (Jogos Abertos de San
Catarina), estréia na competi
no sábado, contra Blumenau
10h15 da manhã, no Giná(
Sergio Luiz Peters, em Indai
Os jaraguaense estão na eha!
B onde, além de Blumena
estão também Forquilhinha
Joaçaba. A Malwee busca
tetracampeonato da competi'

Malwee e São Miguel voltam a se enfrentar na semifinal

(3 làn@lTlefilto ela IIillPulsú qae
vai pGra garatada pra pular.

o JlImp leen mlstA,rA dívurslio, saúde utJhmndo
mjnHran)jloll(l$,ess� ôtrvldaqe fUI flroJ6Ul�a
especl&:mente PfiN as condições tiSjc�6 dQ
crí6flÇada. O Jump Tesll/) indipa4c peftl criajlçAS
a Il�f1ii1' doa 7 �flOfi dll idilGO ('.�I�odo (la Pilís
luotlnculados rI' Impulso ou flUO.

r=1
I '�FUTSAL
CopaArviteg chegaàssemifinais
As semifinais da PCopa Arweg de Futsal Feminino
acontecem hoje, a partir das 13h30, no Ginásio da

Arweg, com as disputas das categorias Mirim e

Infantil. Arweg x Homago e Ceij/Liayo x Anjos da

Bola disputam as vagas para a final no Mirim. Às
1 5h30, começam as disputas do Infantil, entre Ceij/
Liayo x Arweg e, na seqüência, Waldemar Schmitz
x Anjos da Bola. A primeira fase da competição teve

. 27 jogos, com 185 gols com uma média de 6,85
por partida. Foram distribuídos dez cartões

amarelos e três vermelhos. As disputas da semifinal
da categoria Infanto-Juvenil estão marcadas para a

próxima sequnda-feira.no mesmo local, a partir das
18 horas, com os confrontos entre Ceij/Liayo x

Homago e CEJ/FME x Anjos da Bola.

1Bb30min até 111J15mín -< 2]J,
14h3Jlmin até 15h15min < J'EI'
,
"

o JU!llfl leen d�GerlVoíi!!l coordeç,�ç�p ffiowra
a IIheril a energ"i d� garot�,dfl, mel�� ado a

ç<1p�mdDde !le co �Ilt!'<lção r. a hurmr.
O J)I' P l�e; tedw: os e íOO5 negAJiI'IOS da vtd&
sede r.án� tlfilnPll a Cn8nçij da t - Qo5 lua s

elt!tli4�icQ� e v..

1: lmpúlso
Rua Ep 'f> Pes51ijl10[1 cen o

CEP 6S.2fi1-1UO . Ja a!j.U d S se
75 86 aca�1J, \ p.u Sll�vte ra.combr
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Associação dos Comercia�ntes
de Materiais de Construçao de

.Jaraguá do Sul e Região
275-7000/275-70:1.9

A DECORAÇÃO DE PAREDES PRECISA DE MUITA ATENÇÃO E CUIDADOS ESPECIAIS

(

A decoração de paredes deve ser muito bem planejada para que torne o ambiente bonito e aconchegante. Por exemplo, a cor tem
influência direta nas sensações que o ambiente propicia. Uma dica é usar cores quentes e fortes para reduzir o ambiente e cores frias e claras
para ampliá-lo.

Pinturas especiais e texturas também podem dar um toque diferente à parede. Outra opção é papel de parede. Porém, quando esta opção
é escolhida, é preciso analisar vários fatores a fim de aumentar a vida útil do papel e deixar a decoração de paredes com muito estilo. A luz e o calor
do ambiente, assim como rachaduras e buracos na parede podem botar tudo a perder.

As paredes de madeira são uma das opções oferecidas para dar um toque especial em sua decoração •

..

Quem quer decorar uma parede com estilo pode escolher entre inúmeras opções, das mais simples e baratas às mais

complexas e caras. Estas opções vão de paredes de madeiras, pinturas e texturas diferentes a paredes de pedras ou apenas
alguns objetos (quadros, enfeites, etc.). Certamente, se feita com a atenção e o planejamento necessários, a decoração ficará
muito bonita em qualquer um dos casos.

Antes de optar pelas paredes de madeira ou por qualquer outro revestimento, é preciso levar em consideração o clima que
você gostaria de passar no ambiente, além de cor, textura, tamanho, resistência, etc.

,

Opte peta textura de parede para uma decoração econômica

Através da pintura, pode-se simular qualquer textura de parede: madeira, tijolo, mármore, palha e até mesmo

paisagens. Atualmente, as paredes são elementos decorativosmuito valorizados.
A textura de parede é ainda uma solução bastante econômica/ já que muitas vezes é muito mais vantajoso imitar a

textura do que usar o material verdadeiro. Você pode usar massa acrílica, tinta látex ou a óleo e verniz, porém você terá
mutto trabalho, sujeira, odor forte e precisará de um tempo muito maior.

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUçAo

"'310-4508
.,.370-4991
."1IsIlTlleoUnI RIIIIIIIII.21I3- 1102

275-3462

Do fundamento ao acabamento
.

de sua obra

rei 47. 376·2929

Rua: João Planlncheck, 1632 -

Nova Brasílfa - Jaraguá do Sul

BARRA
MATERIAIS DE CON$TRUÇÃO

-'276-2001
RII. F8IICIII....nllliíll:1llD- .. 1kI RIIIe_ Rua Ang&1o Schiochat, 77 - Centro

TEM -

.B.....,._·�

Flno,t-dCHmtato co.m ch.q••
.....""1"01110 •.M .,., 'B 'yft"fl

(MI J 2 v..... no o('Gln'

REOECAltO

M .. 41. f�:�

ARTE LAJE
Nosso negócio é ccncrete
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2 CORREIO DO POVO CÓRRElb DO POVO

CLASSIMais
TER A-FEIRA, 02 de novembro de 2004

PRÉDIO
Tubulação água quente
Churrasqueira na sacada

Completo sistema de segurança
Opção garagem cf dep. Privativo

ÁREA DE LAZER
Sala de jogos

Sala de ginástica
Sauna cl ambiente de descanso

Ambientes decorados e mobiliados
Salão de festas cf churrasqueira e bar

Piscina adulto e infantil
Home Iheater
Playground .

1)t1
,

�

""-

Çjardén? Jfowers
RESIDENCE

3 D······ierms
(1 suíte)

2 garagens
Viver com Classe.

60 meses
para pagar
(direto com a Construtora)

Visite
Apto decorado

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

Inclusive Sábados, Domingos e Feriados.

localização da Obra: Rua Leopoldo Mahnke
,

(prox. ao Clube Beira Rio)

constru I
(47) 275 3070

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ÁGUAS CLARAS -

vende-se, alv,c/70m2.R$
20,000,00.Tr: 370-5786

ANA PAULA - vende
se.Vlor a comb.Tr: 376-
0910 cl Lauro

CENTRO - vende-se,
325m2, R$ 200.000,00,
Aceita imóvel menor vtor,
Tr: 370-6624. CRECI8844

CONSÓRCIO RODOBENS
_ imóveis de R$
35,000,00 até R$
200,000,00,Tr: 371-8153
ou 9122-6233

ESTRADA NOVA -

vende-se, lado PS,
mista, cl 3 qtos.R$
55.000,00 - negoc.Tr:
371-2357 - CRECI4936

JARAGUÁ ESQUERDO -

Cond, Flamboyant,
sobrado ct 225m2
terreno, cl 600m2
constr.R$
120,000.00.Tr:371-2357
-CREC14936

JARAGUÁ ESQUERDO -

vende-se.R$
115,000.00,Tr: 9145-
6320

JARAGUÁ ESQUERDO -

vende-se, 4 qtos, 2 Bwc,
copa, si, coz + casa
fundos + si coml.R$
35.000.00.Tr: 12-3849-
5222 cl Ana

PIÇARAS - vende-se, cl
3qtos,sl,copa,coz,garagem
pi 5 carros.R$
40.000.00.Tr: 47-345-
0683

PIÇARAS - vende-se,
300mt da praia, c/3qtos,
si, coz, garagem.R$
30,OOO,00,Tr: 47-345-
0683

PIÇARAS - vende-se, cl
100m2, 3qtos + dep.R$
70.000.00,Tr: 47-345-
0683

RIO MaLHA - vende-se,
mad, cl 2 qtos, terreno
cl 350.00m2.R$
8000.00.Tr: 371-2357
CREC14936.

RIO MOLHA - vende-se
alv" cf 108m2, 1 suite, 2
qtcs, Bwc,sl,coz, área,
lav,R$ 50.000.00.Tr: 370-
6929 ou 9125-1242

SCHROEDER I - vende
se, alv, 100m2, de frente
pf asfalto, próx.
escola.Aceita carro.Tr:
374-5444 ,<

VENDE-SE - próx. ao
centro de Guaramirim
alv, cl 4 qtos, 2 bwc:
garagem pi 3 carros.R$
60.000,00.Tr: 371-6069
MATRICULA 24320
VENOE-SE - alv 123m2
terreno cl 373'.99,Rua
Alwin Buterdotter.Rs
40.000,00,Tr: 370-8097
e/Tina, CRECI 9839

VENDE-SE - próx. ao
centro, 275m2, cl suite,
g�r�gem pi 3 carros,
biblioteca cl escritório,
anexo si comi 80m2.R$
115.000,00 negoc.Tr
9137-5573 MATRICULA
24320

VENDE-SE - alv, cl
167W, terreno cl 560m2,
Rua João Planicheck.Tr:
370-8097 cl Tina CRECI
9839

VENDE-SE - próx.
prefeltura,4qtos, suíte,
garagem p/3 carros e
demais dep.Aceita casa
em Blumenau ou
carrO,R$ 120.000.00.Tr:
47-326-6565

ClIRIU:IU DO P( )\'U

CLASSIMais
�

�.END�R!��S ���ELHOU:DER�_C�J;
'Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161

""'.��

VENDE-SE - cl 120m2,
alv, nova, 1 suíte, 2 qtos,
terreno cl 410m2.
Parc.Tr: 9977-5408
MATRICULA 24320

VILA LENZI - vende-se,
mad., cl terreno de
525m2,R$ 65,000,00.Tr:
371-2357 - CRECI 8054

VILA NOVA - vende-se,
sobrado, cl 360m2,
terreno cl 370m2, cl si
comi, piscina e

alarme.R$
260.000.00.Tr: 9137-
4821

VILA RAU - vende-se,
mad, cl 100.00m2.R$
35.000.00,Tr; 371-2357
CRECI8054

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

INSPETOR DE QUALIDADE - (6731 MO)

CALDEIREIRO - (6732 MO

GÉRENTEDE PRODUÇÃO-(6746 MO)

MbbELlSTA-(ê743 EL)

TINTUREIRO - (6733 EL )

AUX. DE D�PÓSlro - Confecções de cesta de Natal

OPERADOR DE PRoDUÇÃO - Alimentlclo e Metalúrgico (EL - ES - MO)

ARTEANALSITA (6708 EL)

AUXILIAR DE CR�DITO E COBRANÇA (6722 EL)

OPERADOR DE PRODUÇÃO - PARA ATUAR EM IND. GRÁACA (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 (6126 MO)

RESPONSÂVEL ADMINISTRATIVO/.FINANCEIRO (6699 ES)

PROGRAMADOR DE cNC (6693 ES)

DEPTO PESSOAL ( 6669 ES)

AUX. DE CORtE E bélBRA/USINAGEM (6690 ES)

C�STUREIRA'(6665 EL / 6656 MA /'6643 MA / 6550 EL / 6472) ambos os sexos

CONTADOR (6661 MO)

ENCARREGADO OU L1DER DE TECELAGEM (6663 ES)

AUX. RECURSOS HUMANOS (6662 MO )

AUX. PCP ( 6744 EL)

ATENDENTE DE FARMÁCIA (6660 MO)

MOTORISTA (6658 ES) com lÍabilitação E

VENDEDoRA (6653 EL / 6641 EL 6667 EL)

MARCENEIRO (6644 MO / 659,9MA / 6418 MO)

AJUDANTE DE MARCENÉIRO (6700 MO)

MODHlSTA (6640.MO)

MODELADOR (6637 MA)

MONTADOR (6635 MA)

CALDEIREIRO SERRALHEIRO (6634 MA)

PROJETISTA (6632 ES)

FERRAMENTEIRO (66�1 ES / 6528 EL / 6314 EL)

SUPERVISOR DE FERRAMENTARIA (6630 ES)

SUPERVISOR OU L1DER DE PRODUÇÃO (6629 ES)

SERRALHEIRO SOLDADOR (6624 MO)

T�CNICO DE LABORATÓRIO (6622 EL) ambos sexos

TORNEIRO MECÂNléo (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 PAIN�IS (6604 EL) para Schrbeder

PINTOR DE MÓVEIS (6600 MA)

AUX. OE MODELAGEM (6598 MO) para Guaramirim

ASSiSTENTE DE VENDAS (6597 EL)

AUX. Di': ESTAMPARIA (6585 MA)

CONTATO PUBLICitÁRIO (6572 MO)

MONTADOR DE MÓVEIS (6570 EL)

SECRETÁRIA (6564 MO)

SUPERVISOR '(lÉ VENOAS (6563 EL)

PROFESSOR OE ING�ES (6562 MO) ambos sexos

sou)ADOR tLÉTRléo (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 VENOAS (6358 EL)

OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR (6291 EL)

GARÇON (6249 MO)
OFEREÇO-ME - PI cuidar' TECNICO ELeTRONICO·(.6i50 MA / 6697 ES)de pessoas idosas ou �������_doentes.Tr: 9153-8224 cl TECNICO MANUTENÇAO QE TELEFONIA (6041 MO

Ana. AR CONDICIONADO-
vende-se, Cônsul.R$

OFEREÇO - ME - pi 450.00,Tr: 371-8684
trabalhar como jardineiro,
zelador ou caselru.Tã:

24320 se, cl 14x30m2, pronto
pi constr cl Luz e saída
de esuoto.Ps
15,500.00,Tr: 9104-5927
cl Marlene -------

CENTRO - vende-se ou

NEREU RAMOS - vende- troca-se, si comI. Troca
se, aprox. 400m2, por imóvel próx, a

aplainado, Vila cidade,Tr: 011-6976-9448
Machado.Tr: 370-8015

Aplicação de veneno
contra cupim
a baratas, aplicações no litoral
e ria cidade _

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

9111-6855se, cl 200,000m2, 5
lagoas, campo de
futebol, quiosque, ótimo
est.R$ 180,000,00
negoc,Tr:371-9053

OFEREÇO:ME - pi
trabalhar como

doméstica.Tr: 370-0097

OFEREÇO - ME - pI
trabalhar como

segurança,
.

ct
experiência.Tr: 376-0085

VENDE-SE - próx. a
carinhoso, cl 2 qtos,
garagem, móveis
embutidos e demais

dep,end" ótimo apto.
Tr.3}1-6069,
MATRICULA 24320

VENDE-SE -104m2
novo, 3qtos, 1 suíte:
sacada cf
churrasqueira. Entr. +
!inanc. Tr: 9977-
5408.

LOJA - vende-se, Rua
RIO MOLHA - vende-se, Reinaldo Hau.Tr: 9919-
cl 969.480m2, esc, R$ _55_4_5_OU_2_7_3-_1_09_5__
180,000,00. Tr: 9112-
5501, (proprietário).
SCHROEDER - vende
se, cl 8.500.00m2.R$
35.000.00.Tr:' 371-2357
CRECI8054 -------

LOJA - vende-se, de

roupac(l cl estoque e

mÓvBlS.R: Prel. José
Bauer/ Vila Rau.Tr: 371-
7222 cl Elizete, OFEREÇO-ME - pi

trabalhar como

pedreiro.Tr: 275-1962 ou

9127-6491
MERCADO - vende-se,

VENDE-SE - próx. ao ct ótimo estoque, em
Pama, ótimo cl 400m2, pleno func., boa 10c,Tr:
cl rua calçada e esc,R$ 370-9311

____ SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
I'If1Ú4. ;{e/4� 4�� tIH� tte�;{e��(Jq.
:r:e4�.�e..����tÚ�4;f�

CENTRO - vende-se, BARRA DO SUL - vende-
Ed. Jaraguá, 2 qtos, 1 se, cl casa de frente pi
s u í te. R $ lagoa. R$ 35.000,00. Tr.:
88.000.00.Tr: 9119- ' 371-2001 cf Frank,
7683

CENTRO - vende-se
comi, ct 3.900m2,
totalmente aproveitáveis.

CENTENÁRIO - aluga- Tr: 275-3070. Creci 8950,

se, qtos mob.lr: 370- FIGUEIRA - vende-se, cl3561 3.334.00m2, de fronte
Indumak, servidão cl
4mt.R$ 130.000.00.Tr:
371-2357 CRECI 8054

APARTAMENTOS

A LEIER têm

Vendas: 371.9165

www.leier.com.br
creá 1462-J

CENTRO - vende-se
ou troca-se, 9rande.
Troca por imovel em
Jguá, Joinville ou

Itajaí.Tr: 011-6976-
9448

CENTENÁRIO- aluga
se, Kitinetes mob.Tr:
370-3561

CZERNIEWICZ
vende-se, cl 2 qtos,
si, sacada, Bwc, COZ.,
lav, cl churrasqueira,
po r tão
eletr.R$65.000.00.Tr:
9997-2020 CRECI
7402

PROCURA-SE - apto
ou casa pi dividir
aluguel.Tr: 9124-
2338 pela manhã

PROCURA-SE
moças ou rapazes cl
reto pi dividir aluguel,
próx, centro.Tr: 371-
3571 após 14h

SCHROEDER - aluga
se, centro, semimob
,CI 3 suites + dep.
Vlor a cornb. , Tr:
9133-3476

SANTO ANTONIO -

vende-se, 2 aptos, cl
si comI. 300m2.R$
78.000,00,Tr: .9137-
5573 MATRICULA

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepoionista
Serviços de Límpesa e Conservação

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

ÁGUA VERDE - vende
se, cf 3.400m2,Tr: 9122-
5747

ALTO DA SERRA -

vende-se, cl área
92,OOO,00m2. Vlor a

comb.Tr: 376-1396 ou

9962-1809 cl Marlene 35.00Q,00.Tr: 9137-5573.
MATRICULA 24320 VILA
LENZI - vende-se, cl
525.00m2.R$
65.000.00.Tr: 371-2357
CRECI8054

OFEREÇO - ME - pi
cuidar de crianças em

minha residência.Ir:
373-0489lI!lI"II!I�"'!I!II ADM ITE- S E

funcionários pi
empresa, em

Massaranduba,TR: 379-
1342 cl Gilberto

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como
Diarista.Tr: 275-3440 _

CZERNIEWICZ - vende- VILA LENZI - vende-se,
se, cl 2.136,00m2, pi c/1.940.00m2.R$
clínica, próx. ao Pama.Tr: 140.000.00 (negoc.) .Tr:

9997-2020 CRECI7402 371-2357 CRECI8054

RIO CERRO II - vende
se, ct ± 4.800m2, cl
chalé estilo alpino,
riacho, 5,000 pés de
palmeiras real. Aceita
se troca por automóvel
ou imóvel. Tr: 372-3235
cf Ramos.

SALAS COMERCIAIS?

A LEIER têm

Vendas: 371 ,9165

NEREU RAMOS - vende- www.leier.com.br
creci 1462·J

SCHROEDER - vende-

··············i

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

PRECISA-SE-costureira OFEREÇO-ME - pi
que saiba trabalhar em trabalhar como

qualquer máq.Tr:370- Jardineiro.Tr: 9103-9436
8037 cf Mirian OFEREÇO-ME _ pi
PRECISA-SE - aux.de trabalhar como

cozinha.Tr: 275-4103 ou balconista, fixo.Tr: 9104-
9125-9897 cl Adilson _22_1_0 _

PRECISA-SE - OFEREÇO-ME - pi
vendecnres (as), cl exp. trabalhar como

na área de consórcio, Diarista,Tr: 376-3425
Ótima remuneração.Ir:'
371-8153 cl Elsio

'

AGORA VOCÊ TEM DINHEIRO
FÁCIL E SEM BUROCRACIA

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como pintor.Tr:
376-2926

4 Até 36 meses para pagar;
-í Sem limite de idade;
" Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS; ,

" Empréstimo sem consulta ao SPC/SERASA (E fazemos empréstimos:
para servidores publicos, estaduais ou federais, ativos ou inativos)'!

Fone: 310-6261
Rua Ant6nl"Cario. Forrelrio,' 850

BâJw NO!!BruJ!la - Jarm' de> Sul, - se
1111.111181810

CORREIO DO POVO 3

•

CHACREIRO (6020 MA)
Rua Jarge Czern/ewla, 1245 (Rua J. Hospital)

o, Postal200 - CEP 89255-000
Fone (41) 371-4311 Fax (41) 275-1091

reuulamenlo@humanD.com.b, www.humana.com.6r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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est.Tr: 371-8772

COMPUTADOR - vende
se, pentil 66, monitor
15, impressora jato
tinta.R$ 750.00.Tr:
9909-7898

TELEFONE - vende-se,
aparelho, ct fio, Gôndola,
preto, ct identif.R$
100.00.Tr: 370-2183 ou
9145-6320

TORNO - compra-se,
seminovo.Tr: 376-2224

VENDE-SE - registro de
bomba pi água de
piscina.Tr:376-1595
VENDE-SE - placa, 3
macas, 1 bancada pf salão
de beleza.Tr: 9997-5377 ou

370-0730

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

MÓVEIS - vende-se, pf
escritório, mesas,
cadeiras e armários.R$
500.00.Tr: 9973-4649

TELEVISÃO - compra
se, 20poleg., cf
controle.Tr: 371-8772 ou

MÓVEIS - vende-se, 9101-3494
diversos pf casa.Tr: ------

9973-4649
VIDEOGAME - vende-se,
üreamcast, cf 2 contr. e 3
jogos. R$350,00. Tr: 376-
2206.

COMPUTADOR - vende
se, PC CHIPS Intel,
novo, 1 ano garantia.R$
3.200.00 ou 1 + 4 R$
672.00.Tr: 9994-0298 cf
Luciano

TORNO - vende-se,
retifica, de disco e

tambor de freio e outros
equipo pf oficina ou
borracharia.Tr: 473-9818

CACHORRO - procura
se, pinther, preto, n� 1,
sumiu no bairro

czerniewicz.Tr: 372-3897

SECADORA - vende-se,
CONSÓRCIO - vende- enxuta, na cx.Tr: 370-

se, contemptaco.Rs 7970

20.150.000.Tr: 9965-
9920

CACHORO - vende-se,
filhote de poodle, puro e

pinther, n' 1.Tr: 373-3787

CALCULADORA - DVD - vende-se,
compra-se, HP-12C. Tr: Philips, faz leitura
370-5271 . V C O , M P 3, S V C O . R $

350.00.T(: 9125-4896
CELULAR - vende-se,
Motorolla V1201R$ FAX - vende-se,
130.00.Tr: 9975-8760 aparelho, Panasonic,

digital cf secr.R$
CELULAR - vende-se, 450.00.Tr: 9909-7898
LG.R$ 120.00.Tr: 9125-
4896

.

GUARDA - ROUPA-
vende-se, grande cf

CELULAR - vende-se, espelho. R$ 200.00.Tr:
Nokia 1220.R$130.00.Tr: 372-0286
9975-8760 ------

CELULAR - vende-se,
Siemens A 50.R$
130.00.Tr:9975-8760

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

LIVROS - vende-se,
coleção, curso

enfermagem.R$
450.00.Tr: 370-2183 ou

9145-6320

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• PLAVSTATION 2
• XBOX
• PLAYSTATION ONE.
'OREAMCAST
* NINTENOO 64
• GAME. BOY COLOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE bixariodea�mIQ: segundai $Igll!ldadas 10:00 às22:00

Rua: Bertha Weegue ,1007· Barra· Jaragua do Sul- E·maU planetagame@ibestcom,br

CELULAR - vende-se,
Siemens A-50, Tim.R$ MESA - vende-se,
180.00.Tr: 9975-8760 centro, espelhada.Tr:
COMPRA-SE - bife

372-1448

quente cf 8 cubas, ótimo

..
,

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

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de CD
e Leitor de DVD

Maquinas
Di�itais

Estamos também com curso de
informática básica e avancada.

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

um micro por aluno

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

CORREIO DO POVO 5

senac

•
Faça a diferença no mercado de trabalhol

MA NOVA E INmUGENTE opçÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS COMPET�NCIAS.

PRATICANDO LIDERANÇA COACHING

Ação de treinar, acompanhar os resultados e estabelecer correções do rumo de uma equipe
aproveitando ao máximo as capacidades individuais de seus colaboradores. Programa
direcionado para dasse empresarial e seus lideres que objetlvam o desenvolvimento de sua

equipe.

Mediador: renomado Sr. t�arç(J Antonio Perdíz, Graduado em Administração de Empresas, Pós
Graduado em Gestão Estratégicas da Qualidade, Change Management e Gestão do
conhecimento pela EAESP FGV fundação Getúlio Vargas. Multinacional como Síemens, Agip do
Brasil e enquanto consultor assedado, RCA Brasêconsult, �1aí1ager, Projectus, APP Advanced
Períormace Projecto CEL Centro de Estudos e Liderança, Gestão da Excelência, Dohlet� Telemar,
Monsanto, Pernambucanas, Hospital Don\l1elena, Akzo Nobel, MCD, COOESP (Por-to de

Santos), Senac dentre outros, CIl

Local: Hotel Saint Sebastian (incluso coffe break e almoço exewtive)
Período: 10 e 11 de novembro de 2004 (4', e 5', feira)
Horário; 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00
Investimento: R$ 370.00 até o dia 29/10.104 ou t+ 1 R$ 200.00

iINFORMAÇÕES.. Avenida �o.s Imigrantes! 310 Vila Rau
,

.. E-mail: Jaraguadosul@sc.senac.br

e

Fone: (47) 7 ·2750197
E-mal!: atcanoeenetuno.corn.br

Rua: CeI. Procópio Gomes. de Oliveira,
n° 288 - centro - Jara�uá do Sul

Promoçlio llÓ esta semana!!!
PllgUíl lJlIlll o Inv!! Duas por

ajlílllag R� 70,00
I Estamos cm� Nmas Mo\'as na ('�sa

SUPER MASSA
GRAFITADA

VANTAGENS: _ .

.., Economia
'" Resistência
.., Rendimento
.., Impermeabilidade I

! o I»'OdLlfn euro pat4ll:ll41COII�!
, .. ,

,... ..,.

j

"
\
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�lzt· Advocacia
Dárío Streit

OAB/SC 16370

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

Roberto Seidel, 50 I - Centro - Corupá - SC
Fone: (47) 37S·2571/Cel: 9973-9355·

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
Cf Bruno

._.,

�

Duração 10mesls
01 ellcontro semanal

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

Pôs-Graduação Lato Sensu

.

V' GESTAO ESCOLAR
V' PSICOPEDAGOGIA

Informações: Local dos CUnlOS fi matriculas!

0800·...708.8;8 ..88 Instituto Educaclanal Jangada
Av. Preso Epitácio pessoa.67G" Centro

Ü�
lH.lli.OlU\tn

TERRAPlANAGEM
ROI'f1)edor de Pedras_e �reto
Compactadores de Solo
Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cf lajotas

Meaaalldadê R$ 121.00
(lndilldo material dúWlco)

--" - "�-�-- _. � ,,--�" �_ .._-....,
, ,

FRAN STUDIO FOTOGRAFICQ

Book Adulto/lnfatll

Franelfotos@lbest.com.br
Rua Bario do Rio B,aneo n· 411
Sala 3 Ja,aguá do Sul
Fone: 371-1535/91.32.2864

1·····
,

.

I
.p;���···��···�����=···.p�;;I��··=C��;�··=R�;;;;�-I�� I

H�ss� CORRlD�. Ef>OX, Tsxruex, GR�fIADO
lj

Faça um orçamento VLB - Responsável pela pintura t
sem compromisso do jornal Correio do Povo I

�: r:J9rl:'il1�?� �� I',!?".'�, �tl1�:: 11�<l �<l �i�lJE)i':'l:: !(!I:: ?Jº4.:�4.�

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

<'

UNão fome as

decisões pelos
outros. Não deixe
os outros tomarem

decisões que
São suas.
y ji"

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Infelbras

t

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

escritório e residência.
Produtos e sewiços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

TELEFONIA
(Instalaçào e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espeta telefôntca personalizada
ldentíflcadores de chamadas
Gravadores de IJgações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias p/ telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Raeks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cabia CAT 58
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e íntertones
Cancelas automáticas pj portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/B e coron
Micro Câmeras (P/8 e Coloridas)
Alarmes e sensores Infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e AssistêncIa Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergêncla
Sistema telefônico coletivo
Monítoramento de imagens

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"'oda linha Fox
em24x
Sem Juros

I
, i

:
,

371 �4000

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

i
i .

'---_.__j.
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i
I

I Computadores
L���pl��<?� "

j

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 click ern sua vida pessoal e profissional"

Oferta·······························,····
a,
Im
,81
9f

Periférlcos Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

MI,eRO a partir de:

R$. I· .650,00

Ri
111
.21

R
da
Tr:

ON
c.

,4
6·

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

Configurações: AMO 2.2 GHZ - l28 rnb
de memória. Hard Dísk 40GB, fax
modem 56k, cd rom LG 52x,
mãe Asus A7V 266-MX, Placa

vídeo AGP 32 rnb integrada, monitor IS"
drive disquete I .44, teclado.
mouse. gabinete atx 30Ow, caixas de.
som amplificada, ! 80w, placa de som

e rede ít'\''''''"'''�'>

Assistência Técnica

Especializada

Suprimentos
o

Tintas Oriynais e

Recargas todas as marcas de Impressora

Acessórios Informatização
de comércío e

indústrias: Sistemas,
.

Aplicativos comer
ciais, lmpressoras
Matriciais pi emissão
de N.F.. Impressora pI
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles
administrativos de ges
tão empresarial.

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

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

R$ 15,00 deslocamento

Outras cidades +

R$ 0.60 o km rodadQ

Medlcamentos em geral
ManipuJaç30 de fórmuLls méclkas

FlriotetJpIcos e
CosméIicosllWlipuJados
Fone: 371-8298

Rua oJo .Pfeolll I , O • Centro

IT61

Trabalhando com
A SAÚDE VOCAL DO PROF,ISSIONAL DAVOZ

171
A utIlização da voz humana como forma principal ou exclusiva de trabalho categoriza as profissões em dois grandes grupos:vocais e não-vccaís,

As áreas da. comunicação e artes, em especial os locutores, cantores e atores fazem parte do qrupo dos profissionais vocais. Para estes a voz é seu prlndpal instrumento de
trabalho, embora nem sempre eles tenham consdência disso. � importante ressaltar que para ser um bom profissional desta área é fundamental cuidar bem da voz,mantendo
saúde e estética vocal. Para tanto deve-se buscar a orientação e acompanhamento vocal com profissionais habilitados, pois a manutenção saudável e estética da voz garantem a

estes permanênda no mercado de trabalho.

Hoje, na era da cornuntcacãc.ja é mito afirmarmos que somente os vocalmente "bem-dotados' podem exercer profissões vocais. As práticas fonoaudlolóqkas, legalmente
reconhecidas na área da saúde, auxiliam no desenvolvimentodo potencial vocal saudável sem recursos medicamentosos ou cirúrgicos.Apesar disso, o desconhecimento da
higiene vocal tem levado muitos a manlresterem doenças laríngeas leves, e as freqüentes repetições destas afecções chegam até mesmo à agravamentos que culminam em

tratamentos etrürçtcos.
O alto índice de alterações vocais nos profissionais da voz tem merecido especial atenção dos fonoaudiólogos, pois a utilização da voz inadequada, resulta em uso abusivo do

aparelho fonador, A expesiçêo aos fatores nocivos como fala r/cantar prolongadamente em ambientes ruidosos, sem tratamento acústico apropriado, ou mesmo o inocentéhábito
de p'lgarrear bruscamente, sempre antes do ato da fala, deixam o falante mais vulnerável.Alguns profissionais utilizam erradamente como prevenção aos problemas vocais
pastilhas, conhaques, gengibre, sprays, entre outros. t ainda muito comum encontrarmos locutores, atores e cantores dedicando grande parte do seu tempo em ensaios e

preparos de leituras, sem contudo investir igual atenção na forma saudável de apresentá-Ias,
-

� preciso conhecer e desenvolver medidas preventivas,mudando pequenos hábitos e comportamentos no nosso cotidiano, não apenas quando a rouquidão aparece. Alguns
cuidados básicos devem ser observados, como;
,. disciplinar os heràrtos de trabalho para que haja repouso vocal apôs cada apresentação;
2· hidratar-se com 7 à 8 copos de água por dia;
3· evitar a ingestão de drogas írralatõrlas ou injetáveis que têm ação direta sobre o laringe e a voz, além de alterações cardiovasculares e neurológicas,
4:' evitar o uso do fumo, inclusive. da maconha, pois a aspiração provoca um super aquecimento no trato vocal deixando a voz mais grave (grossa);
5- utilizar roupas leves que permitam a livre movimentação do corpo, principalmente na região do pescoço e cintura, onde estão situados o laringe e o músculo diafragma;
6- evitar a ingestão de refríçerantes.ccrnldas gordurosas ou condimentadas, pois estes produzem gases e refluxo gastroesofágico prejudicando os movimentos respiratórios, além
de lesar a mucosa;
7- evitar as mudanças bruscas de temperatura no ar ou Irquido;
8- realizar exercícios de relaxamento regularmente, liberando a tensão corporal evitando a produção vocal com esforço e tensão; 9, realizar avaliações auditivas e

fonoaudiológicas periódicas.
TO· manter a melhor postura da cabeça e do corpo durante a fala ou canto.

O melhor seguro que os profissionais vocais podem fazer para preservar seu instrumento de trabalho é manter a saúde vocal.
A autora é professora em curso de impostação da voz, profissionalizante de locução, e foi conferencista em,julJ97. do 2" conq, regional de Fono no RJ com o tema "Saúde vocal na

formação dos profissionais da voz".

Fonoaudióloga: Rosane Paiva da Silva.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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moto, tlnanc.Ir: 374- 373-3001
5342 cl Michel

-------

PARATI - vende-se,
FUSCA - vende-se, 76, G3, 16v, compl, 2000,R$
1,600, ótimo est.R$ 22,500,00,Tr: 9953-9966
2,600,00,Tr: 8806-9250

Smart, 2001, 2p,R$
S-10- vende-se cabine 2,800,00 + 31x
dupla, 98,compl, GNV,Tr: 428,00,Tr: 370-3574 ou
9983-1925 9123-7355

,...

VECTRA - vende-se
GLS,95,rodas esp,
compl.R$ 13,300,00 ou

R$3,900+ 36x418,00,Tr:
9123-7355

UNO - vende-se, 99/00,
EX, 4p, compl - ar

cond,R$ 10,700,00,Tr:
9962-0135 ou 275-6598

UNO - vende-se, 95/96,
branco, gas" único
dono,1,0,R$
8,700,00,Tr: 9602-9353

SIENA - vende-se, ELX,
2001,1,0, 16v, compl +
som .Acelta carro menor

vlor.Ir: 376-1737

PARATI - vende-se,
97,1,6, prata, cl opc.
ótimo est.R$ 4,000,00,Tr:
9973-8955

FUSCA - vende-se, 79,
branco, ótimo est.R$
2,300,00,Tr: 9919-4540
cl Daniel �or05

Azul

SANTANA - vende-se,
Quantum, 97, compl, de
part.R$ 16,000,00,Tr:
3.76-3386

VECTRA - vende-se

nA - vende-se 98,único dono, compl -

am, 99, 2,0,
GLS, ' vidro elétr.lr: 9962-3664

1,4 p.Tr: 370-2468
53-1717 VECTRA - vende-se CD,

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

Preta 1989
FUSCA - vende-se ou

troca-se, 75, azul.Troca
por carro + vlor,R$
1 ,800,00,Tr: 9919-4540
cl Daniel

1997CBX 200 Strada Azul

tB�S� :��==�::���.
CBX Strada preta

�Twl$�P$AHhA".""·'" ",.
vermelha

2001

GOlF - vende-se, GL,MI,
1,8, branco, 4p, compl,
lrnpec.Tr: 371-8153 ou

9122-6233

2002

�.-TIPO - vende-se, 95,
compl � ar, 4p,R$
6,000,00 + tinanc.Ir:
370-6050

Veclra G[S- Azul 97
com Ar Bag e kit GNV R$
22,000,00 aceita troca
Tel 370-2461 ou 371-
0465 Tr, Ananias

MPRA-SE - Corsa

am 00103, ou corsa
er 97/99, Pga a

.Tr: 372-3573

GOlF - vende-se, GTI,
câmbio aut.,
2001,compl,,+ couro,

R$ 42,000,00.Tr: 373-
3001

Vermelha
IIF-4000 - vende-se,

75, carroceria, rnad.
Aceito carro, Tr: 275-
4100

Vermelha

nSA - vende-se

am, Super,98/98; 4p,
a, vidro/trava elétr, e

e orig" aro esp,R$
BOO,OO.Tr: 370-2365
'9953-6121 cl Alcimar

verde

GOlF - vende-se, GL,
1,8,95, compl- ar, GNV,
cl aparo Cd,R$ 12,800,00
entr. + 22xR$ 214.00.Tr:
9132-3879 cl Rogerio

F - 250 - vende-se,
XL,OOIOO, prata, único
dono.Ir: 9979-1437

BlAZER - vende-se,
exec, 4,3, compl, azul,
GNV,Tr: 9137 -6974

CIVIC - vende-se,
Honda, 2002, prata,
50.000km cl GNV, Vlor
a como. Tr: 371-4978 ou

9109-5067

Titan 125 vermelha

FIORINO - vende-se,
furgao,95/95, branca,
doe, 04 pgo,R$ 8,500,00,
Aceito troca.Tr: 370-
4810 ou 8803-7468

Titan 125 Vermelha
���I======�me:_��:'E-=-=-==����,
Tltan 125 Azul 1998

<Jtat$íl �

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

RSA - vende-se 2002,
I11PI, grafite,R$
,200,00.Tr: 275-2385 (371-1970)GOL vende-se,

1,6,91,R$ 6,600,00,Tr:
FIESTA - vende-se, 9112-3138ou379-1760
96,4p, 50.000Km,
orig,R$ 11,500,00,Tr:
373-3001

Cinza 1997
RSA - vende-se PREMIO - vende-se, 87,
dam,97,1,6, compl -

R$ 430000 T 371
r',9962-3664

gas,. .. . r: -

8229 cl Jean
GOL - vende-se, 02,
branco, limp/desemb,
doe: 04 pgo.R$
14,000,00,Aceita
Troca.Ir: 370-4810 ou

8803-7468

PAGERO - vende
se,Sp, 4x4, HPE, 04,
branca, excelente est.
Tr: 379-1342 cl Nelson

Azul 1996

VendeCompraPALIO - vende-se ou

troca-se por carro menor

vlor.Ir: 370-5723

FIESTA - vende-se,
OO,GL, cl vidrai trava,
alarme, 2p.R$
13,200.00.TR: 9102-1701
ou 345-0683

C-IOO Biz ES

Troca - FinanciaPALIO - vende-se,
97,EDX, 4p, ar cond.,R$
12,500,00,Tr: 373-3001

PALIO - vende-se, EX,
01, Fire, 2p, radas esp.,
CD,R$ 15,500,00, Tr:
370-3574 ou 9123-7355

UNO - vende-se, 95,
2p.R$ 7,500,00,Tr: 9962-
3664

...•. I

GOL - vende-se, 01,
compl - vidro.Tr: 371-

KA - vende-se, cl limpl 9311
desemb, ar quente, vidrai ------
trava elét. Impecável.R$
13,300,00,Tr: 9961-0343

GOL - vende-se, 03,R$
10,000.00 ou carro no

vlor + 19x R$ 349,00,Tr:
379-1314 ou 379-0433 cl
Sandra

1113 - vende-se, ct
Munck 1600Kg, 81,R$
38,000,00,Tr: 370-7144

II .i}'l
UnoCS

EÇ���C'��E'��"""aE�3Não FechamosAlmoço
..

KA - vende-se, GL 1,0,
MPT, 2001/2001, limp/
desemb, ar quente,
65,000Km, doe, 2004
paga.R$ 14,000.00.Tr:
275-2734 ou 9994-9796

..

1113 - vende-se,
KOMBI - vende-se, T u r b i n a do, c I

Furgão, diesel, 82, c a r r o c e r t a c a s

branca.Ir: 371-6702 ou 28,000,00.Tr: 370-4863

9973-9253

f Horario de Funcionamento.
Das 8:00 ás 1 9:00

" .

UNO - vende-se, 92,
bege, ótimo est.R$
6.300.00.Tr: 9919-4540
cl Daniel

1314 - vende-se,
Mercedes,
87,reduzido,motor, ex,
ret. novo,toco.R$
45.000.00.Tr: 370-7144

OPALA - vende-se, 83,
gas ,2p,5
rn a r c h a s i s o rn.Rs
3.000.00,Tr: 371-6913,cl
Sérgio

UNO - vende-se, turbo,
preto, ano 94,
compl.,ótimo est.R$
1 0.500,00Tr: 9135-7729

UNO vende-se,

BELlNA - vende-se, 80,
qas. azul.Rã
2,000,00,Aceita troca por
moto.Tr: 8806-9250 Rua Fritz Bartel, 99 .. Baependi

Jaraguá do Sul .. se
SCANIA 110 - vende

PAMPA - vende-se, 93 se, 75, Kit 111, ret,
CHEVET - vende-se, 86, e/tração R$ 850000 Ir: compl.R$ 34,000,00,Tr:
azul.R$ 3,200,00. Aceita

'" , ,

370-7144

lJJP� �'_.�.. (2)

lY!9§_�,���ir@

,T'I�S
�»:� ')'?;'�' '

E MAIS:
TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS

OU PINTURA METÁLICAGRÁTIS

CLio AUTHENTlQUE 1.0 8V 2P 04/05
Ár quente, Barras de proteção lateral, Faróis com duplo refletor óptico,
Vidros Verdes,

(5) Fab;;(adós no srasul'!J

.scênicAlizé_ 1.616V 110 cv04/05

A�r B�g D�pl? -0r-condicionad? Comf;lu!ador de bordo,
Direção hidráulica. Travas e Vidros elétricos.Avista

2 A:NOS DE GARANTIA

TAX�,49"� ONT.+24xTAXA (4)

O,49rg_ ENT·+24x
Toda Linha Clio e Scéníc com Pintura Metálica GRÃTIS (veículos em estoque)

(3)

Rede Renault .. M.ais de (60 Concessionárias no Brasil. Vale do Haja! c Litoral Norte - se

•
..

Flnancaíra Ronanll
JARAGUÁ DO SUL

370 - 6006
ITAJAí

'346 -7400
JOINVILLE
43"5 - 3700

BLUMENAU
322 - 8800Liberte .,ro1Jptl ,a_rJ Banque

��li�9ÇOaVista doClioAuthentiqua 2 portas 1,0 BV 04/05 sernAír Bag duplo, cor sólida, sem opcionais, Válido somente para velculos adquíridos pela Internet. Frete incluso para todo o Brasil. (2) IPVA'" Licenciamento Grátis emaisTravas e
Vidros Elétricos ou Pintura MEttálil

Kan:' stMnJente para o CHo Autbenfíque 1.0 BV 04/05. (3) Toda Linha Clio e Scánic em estoque na Concessionária com Pintura Metálica Gratis, (4) Taxas dl"l [uros valida para as Linhas Clío ( exceto Authentique 04104) e Scénic 04104.0 04/05, Megan€i 04i05 e anteríore

Fínan� 104 e anteriores, O km, nas seguintes condições: Financiamento pelo CDC (CréditoDireto aoConsumidor) com entrada de 60% do valor a vista". saldo financiado em 24 vezes com Taxa Cliente prefixada de 0,49% a.rn, + IOF + RS 2,15 por lãmína doBoleto Saneá,

mUda
larnentoHenault através da Cta. de Crédito, Financlamentc e Investimento Renaull do Brasjl, Crédito SUjeito a ilnálise e aprovação de cadastro. Taxa de abertura de crédito (TAC ) não inclusa, consulte o valor para sua região, As taxas poderão seraneracas se hou.

Authenç,as slgnlficahvas no r';lercado financeiro sem prévio aviso, (5) Preço a vista do ScénicAlizé 1,616 V 110cv 0'1/05, cor sólida sem opcionais. Não estão inclusos os valores de frete, pintura metálica e opcionais Pintura metálica e opcionais, (5) Preço a vista doe

altera�!lque 2 portas 1.0 8V 0410S, sem Aír Bag duplo, cor sólida. sem opcionals.Fotos para .fins publicitários, Alguns .itens mostrados elou mencionados são opcionais !l/ou acessórios eJou referem-se a versões específicas, Modelos, CÓdigo valores estão sujei\!;

oesconformepolftíca de comercialização da Fábrica. A Renaultreserva-se ao díreito da alterar as especificações de seusVe ículos sem prévio aviso, Preserve a vida, Cintos de sequrança em conjunto com air bags salvam vidas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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V Votoranlim I finanças

00
00
97
99
92
99
98
99
00
98

78

75

00

98

86

97

94

prata G
preto G
Vermelha GNV
branco G
branca O
prata G
cinza G
verde G
branco G
verde G

azul G

branca G

prata GNV

marrom metalico G

Corsa Wagon
Asrtra + Couro GLS 4p
F-lODO 4.9
Corsa Sedam
0-20
Corsa Sedam
Corsa Wind
Gol4p
Gol 2p
Gol4p
F-754x4

Rural4x4

S-10 Comp
Mondeo comp
Fusca 1.300

Escort compl 4p
Tipo Compl 4p

branco

prata
prata

�,. automóveis

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

prata
prata
branca

2003

2002
1997
1997
2000
1999

1999
1999
1999
1998

1998
1994
1988
1998
1994

2000
1999
1998
1999

CLlO RL 1.0 AR
CELTA 1.0
BLAZER DLX 4.1 COMPL.
VECTRAGLS
CORSA WAGON GLS
ASTRA GLS, COMPLETO
CORSA WAGON GL 1.6
PEUGEOT 106, COMPLETO
VECTRA GLS 2.2
PALIO 1.6 16V, COMPLETO CI TETO
SANTANA QUANTUM 2.0, COMPLETO
MONZA GL, CI TRIO 4P

MONZA SLlE
UNOSX
PAMPA I
Palio WekendStile
Santana compl
Vectra GLS
Corsa 4p

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 37.!:7 � �araguá do Sul
01 prata

prata

R$ 15.500,00
R$ 8.500,00

Flat Palio EX 2p

Tipo 95 4p
Fiesta

Escort cl ar
Ford Ka

Vectra GLS completo
Vectra GLS compl
Pick Up corsa

Omega GLS

Chevete

Corsa

Corsa Super
Corsa

95

97

95

01

95

97

96

93

89

99

98

97

Ford Prata R$ 9.800.00
Prata R$ 9.500,00
vermelho R$ 14.800,00

bege R$13.500,00GM

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

vw

92

00

azul

branco

R$ 8.000,00

R$ 18.000,00

Gol 1.6

Gol4p
Motos

03 cinza R$ 1.500,00

+17x205,00
R$ 3.400 00

CG titan

Biz c artida 02 vermelha

Av. Prefeito Waldemar Grubba� 3771 - Centenário

2000
2002
1998
2001

20Ql
2003
1995
1999
2001
1996
1998
1994
1998
1992

1991
1988
1986

azul R$ 45.000,00
bco R$ 19.500,00
verd R$ 18.500,00
v erm R$ 18.500,00
preto R$ 17.500,00
prata R$ 17.500,00
bordo R$ 16.500,00
azul R$ 16.300,00
preto R$ 16.300,00
prata R$ 16.300,00
cinza R$ 15.800,00
bordo R$ 14.000,00
cinza R$ 11.800,00
azul R$ 8.500,00
verde R$ 7.500,00
bco R$ 5.000,00
prata 4.200,00

S-10 De-luxe 4x4
Gol GII18V

Megane RXE

Clio RN 1.0
Corsa Wind Sedam
Gol cj Ar
Ranger
Corsa GL 16 SW

Fiesta GL CLASS

Golf 1.8 MI Compl
Escort GL 1.6 Compl
Vectra GLS Compl
Gol 16V
Verona GLX
Verona LX
Monza SLjE 1.8
Gol

G

G

G

Faça parte da BV
f.inanceira

você também

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

Vectra GL comp.
GolG111
Goll000 16vcl opc.
Goll.8
Astra Sedam 1.8 GL comp.
Palio Wekend Stile
Palio EX 4p e opc.
Reno Senic RT comp.

Ranger Splash c8mpl (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

Veículos 273ow6549

Fax Okm preto

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

051.6jTotal flex

1.0 -16Vj4p

1.0j4pjopc

1.8j4pjSL

2p

1.0j2p

1.0j2p

450 SR

125

4pjopc

1.8j4pjcomp - Ar

Gol azul 98 G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

branco 02Gol power

Ipanema GL

Celta

Uno SX

Gol Special

Honda CSR

cinza 95

branco 03

branco 99

cinza 03

brajverm. 90

vermelha 04

LD veíeulos 373-4047

Sundown Hunter

dourado 00

prata 98

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

Palio EX

Escort GL

cinza

azul

cinza

verde

1994

1992

1994

1989

R$ 11.500,00
R$ 21.000.00
R$ 10.900.00
R$ 8.900,00
R$ 6.900.00

R$ 9.400.00
R$ 4.600.00
R$ 14.800.00
R$ 8.900,00
R$ 18.500.00
R$ 6.700.00

R$ 13.900.00
R$ 5.900,00
R$ 7.500,00
R$ 2.800.00
R$ 7.500.00
R$ 13.500.00
R$ 13.700,00
R$10.300.00
R$ 8.900.00

R$ 13.500,00
R$ 7.500.00
R$ 9.800.00
R$ 5.900.00

FIAT

Palio EDX c/ opc verde

branca

branco

Branca

vermelha

1997

1999

1999

1993

1993

Marea ELX

Uno EX 4p
TempralE Bv compl.
Elba Wekend 4p
FORD

Fiesta CLX 1.0 branca

prata
preto
prata

1996

1969

1998

1993

1987

1990
.

Belina II

Escort GLX 4p compl
Escort GL 1.6

F· 1000 Dupla Turbo Diesel

Verona GLX 1.6

VW

Golf GTI comp.
Gol CL 1.6

Gol CL 1.6 Alc.

Fusca 1,300 L

Gol Cl1.6

Go11.08Ve4p
Parati CU 1.6 . ar

Logus di comp + GNV

Parati cl 1.6

GM

Omeqa Suprema GLS

Kadett SL 1.6 Alc.

Monza GL 4p/alc/compl
Monza SLE

marrom

azul

Branca

branca

Bege
bege
prata
branca

branca

azul

azul

1995

1990

1992

1981

1992

1999 .

1997

1993

1993

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

Vectra GLS 2.2 compl + ar digital
Gol GII12000 1.0 4p
Senic RT 1.6 2000 ccrnp!
Escort SW 1.8 Gl1997 compl
Vectra CD 2.0 1994 compl
Uno Mille 1991
Palio Are 1.0 2004 Limp/Desern.
Corsa Milenium 2001 4p Limp/Desern
Go11.61991
Renaut Cliol.0 2002 Basico 4p
Ford Ranger 2001 4p turbo diesel compl
Omega 3.0 compl
Uno 20011.0 4p c/rrto eletrico
Píck Up Corsa 1.6 1999 cl RLL
Corsa 1.0 2001 4p Ump/Desem/AQ/AC
Logus CL 1.8 1993 AQIDesem
Palio Wekem 1.0 16V Fire 2003 compl
Celta 2004 4p 1.0 Ump/Desem/AC/AQ
Siena Fire 2001
&102.5 Turbo diesel 1996 compl
Fiesta 4p 1998 Ltmn/Desern/Aq
Siena 1.6 1999 4p compl
Go11.0 1996 Llmp/Desen/AQ
Astra GL 1.8 2001 compl
Kangu 1.6 2003 compl
Senic 1.0 2004 Alize compl + couro

Kangu 2001 cl AC
Senic 1.6 2000 compl
Vectra GLS 1997 Com I Ar Ba CD

(
VI
BI
C
C
[

,

Faça parte da
financeira

você tarnbén

Cinza

branca

prata
cinza

G

GNV

G

D

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Saveiro

'oen.a

S-10compl
Vectra GL 2.0 cornp.

Golf2p comp. GTI
Monza 4p
Fusca 1300

CBX200

Unol.0

Celta4p
Logus 1.8 compl,
Corsa Sedam 1.6

Corsa Super 4p
Corsa Super 4p clAr

Pampa 1.8

Azul

preta
vermelho

Branco

Vermelha

azul

vermelho

Vermelho

prata
branco

branco

branca

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

Die
die

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
ale
die

gas
gas
gas

1992
2000
1997
1995
1996
1994
1995
1995
1997
1998
1992
1993
1983
1995
1991
1991

D-20 Custon
Blazer DLX 4x4
Corsa Wagon
Corsa Wind 1.0
Corsa Wind 1.0
GolCL
Parati CL
Tempra IE 8v
Quantum
Vectra GLS
Kadett si

Logus GLS
Mercedes 608
Golf GTI
Verona
Escort

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Compra Financia
Rua Waltêr"ltijp�r�!�,Iª§,g :;Ri!rI!,(q "iii:m!Jb�;!ilil.9!!!i}I,g;§�[�:I,� ií

Golf2,OcompL
Pampa
Saveiro Diesel

Hilux Sw4; diesel
Fiorino furgão
Santana GLS cornpl.
Parati 2p 1,6
L-200 Diesel
Corier 1,3 Furgão
Fiorino pick up
Monza SlE
Palio 4p
Golf
Escort ci i.s
Go1Cll,6
ssntana GLS compl

Cinza
Vermelha

Bege
Cinza
branca
Azul
.Cinza
Cinza
branca
branca
verde
azul
bordo
Verde

prata

98
94
89
93
96
92
97
96
00
95
86
00
95
88
90
88

CARROS NOVOS E USADOS·
GM
Vectra milenium prata
Blazer compl
Corsa hatch c/ar
Corsa Wind
D-20 Custon De-luxe

VW
Gol GIII 4p 8V
Gol Especial 2p 8V
Parati c/ dh

FORD
Mndeo Clx comp prata
Verona GLX comp 4p
Fiesta 4p cinza

Importado
Renaut Megane cinza

2001
bran
bran
cinza

preta

Gas
2004
2002
1997
1991

GNV
Gas
Gas
Die

bran

bron
cinza

2000
2003
2001

Gas
Gas
Gas

1998
verm

1998

Gas
1996
Gas

Gas

2001 Gas

Veículos de Particulares

bege
bege
azul

preto

prata
Cinza

azul

cinza

dourado

vermelho

prata
vermelho

prata

prata
branco

branco

Roxo

R$ 5.000,00 + 25x400

R$ 3.500.00

R$ 3.400,00

R$ 8.500,00
R$ 8.500,00
R$ 8.900,00

R$ 9.500,00 4.500+25x370

R$ 17.900,00

R$ 7.500,00

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00
R$ 15.500,00
R$ 7.300,00

R$ 4.000,00 32x370. V1 O. 10ABN

R$ 5.500,00

R$ 17.000,00
R$ 4.200,0

GNV

A

G

G

G

G

G

Caravan

Chevett

Opala
Uno

Tempra
TIpo
Palio Wekend
Escort

EscortXr3
Escort

f·tooo
Verona GLX

Pampa
Towner

VolV0460
XLR

G

A

D

G

G

G

G

G

E MUITO MAIS

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

Reno Clio 1.6 Compl
Reno Clio 1.0
Gol
Gol Special 1.0
Gol trend GIII
Fiesta
Marea HLX
Celta 1,0 VHC
Uno EP 1.0
Saveiro 1.8
F 1000 motor MWM
Monza SL 2.0
CG TOday
CG
Dt PI trilha
Uno SX cinza

l6v/top de linha
c/ar/tr/4p/alarme
4p/16v/ar
c/ ar cond.
c/ dh 4p

2001
2001
1999
2003
2002
2001
1999
2003
1996
2001
1992
1993
1991

2001
1986
1998

garfite

branco
branco
branco

prata
preta
preto
cinza
branco

comp.
cl ar + pers. Gas

4p, c/ ar
c/ dh Gas.

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

prata
vermelha

prata

2p/Gas

Ãrduíno
Veículos 371·4225

Novos e Usados

2003/2004
2003/2003
2002/2003
2002/2003
2002/2003
2001/2001
2000/2001
2000/2001
2000/2000
2000/2000
2000/2000
1999/1999
1998/1999
1998/1998
1998/1998
1998/1998
1997/1998
1997/1997
1995/1995
1993/1993

XSARA PICASSO
KA
FRONTIER
CORSA
PALIO
GOL
VECTRA
CELTA
CORSA
PALIO
GOL 1.016V
UNO EX

.

FIORINO
VECTRA
GOL
ESCORT
CORSA
PARArl
UNO ELX
lOGUS

370-0013
GX AZUL
Gl BRANCA
4X2XE PRATA
1.0 COMPLETO BRANCA
FIRE VERMELHA
1.0 PlUS CINZA
CHAllENGE CINZA

PRATA
BRANCA
BRANCA
CINZA
VERpE
BRANCA
BRANCA
PRETA
PRATA
PRATA
BRANCA
AZUL
VERMELHA

GASOLINA
GASOLINA
DIESEL
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA

SEDAN
EX
4PTS
4PTS
PICK UP
CD 16V
16V
Gl 16V F
GlW
GTI16V
ElX
Cl

Fusca
Fusca
Gol
Gol M11.6
Gol
Gol
GolfGLX 2.0
Gol
Belina
Variant
Santana 4p
Marajá
Saveiro
Corsa c/ A.C.
Chevette
Opala
Tipo
Uno
Tipo 1.6+ AR
Fiesta
Palio
Escort 1.8
Bis Sundown
CG 125

Veículos' de

Branco
Verde
branco
branco
branco
prata
preto
Azul
Prata

Bege
marrom

Azul
Bege
Verde
Dourado
Azul
Preto
Vermelho
Cinza
vermelho
Prata
Prata
roxo

vermelha

R$2.300,00
R$ 3.000,00
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
R$ 7.000,00
R$ 4.800,00
R$ 16.500,00
R$4.000,00
R$ 6.500,00
R$ 3.500,00
R$ 6.500,00
R$ 5.200,00
R$ 4.000,00
R$ 18.000,00
R$ 2.900,00
R$ 5.500,006 cilidros
R$ 8.000,00
R$ 18.000,00
R$ 10.600,00
R$1.500,00 + 33x315,76
R$ 17.000,00
R$9.000,00
R$ 1.300,00
R$1500,00

G 71
G 69
G 97
G 97
G 92
G 85 -

G 97
85

G 90
G 78
G 90
G 87

83
G 2.000
G 84
G 87
G 95

2004
G 97
G 95

2002
93

G 97
G 79

E MUITO MAIS
. .. . ..

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375-2018 • 9993-5854 • 9973-3034 • centro/Coru á

Astra

Blazer

Omega GLS

Fiesta 4p 1.0

Silverado

Palio 1.0 4p

Palio 1,.0 2p

Veetra GLS 2.0 eompl

5-102.5 DLX

Beo

Beo

Beo

azul

Beo

Bege

2000

1999

1998

1999

1998

1998

1998

1997

1997

1996

1994

1993

1997

1990

1989

1974

1997

GNV

GNV

GNV

Gas

Ale

Gas

Gas

Gas

Die

Gas

Gas

Die

Gas

Die

Gas

Gas

Gas

verm

Beo

preta

bordoSuprema 2.2

Calibra Compl

L-200 4x4 eompl

Ka 1.0 el trio

F-l000 C. Dupla

Santana 4p GI

Variant

5-10Compl

verm

azul

prata

verde

azul

azul

Bea

w. BREITKOPF
I A

Caminhões e Onibus

BR 280 - Km 53 - Guaramirim (47) 373-0121

vw 8,1 Longa branca R$ 60.000,00

MB 131381,81 chassi bran50 01,01 chassi Vinho Mel. R$ 57,000,00

vw 01.01 Carroceriaco R$ 34.000,00

vw 23.250 E 04.04 6x2 carroceria prata R$ 110.000,00 + 30x1.800

vw 15.180 00.01 chassi branco R$85.000,00 ,

Volvo NL 10. 310 6x4 94.95 branco com cacamba R$ 105,000,00

Faça parte da BV
financeira

você também

311-0802
311-8281

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 • Centro· Jguá do Sul
Kadett completo
S10 de luxe completa
Corsa Super 4p el ope.

_ Corsa Wind el ope.
Corsa Wind el ope.
Gol GIII el ope
Gol Plus Comp. GNV
Gol GII18V
Gol GIII 16V eomp
Gol GIII completo
Palo Classie eomp
Gol Power menos AC
Gol GIII 16V 4p el AG
Parati CL 1.6 eomp
Palio Week. Comp
Palio ELX el ope
Palio el opc
Clio Privilége corno
Seenie 'RT 1.6 eomp
Clio RN 1.0 el ope
Seenie RXE 1.6 eomp
Clio RL el AC

vermelho

prata
vermelho
branco
azul

prata
bege
cinza

prata
prata
bege
branco
branco
branco
branco

preto
prata
prata
bege
preto
cinza
dourado

1998
1997
1997
1996
1995
2004
2002
2001
2001
2001
2001
2002
2000
1999
2001
1999
1997
2003
2002
2001
2001
2000

Rua Pref. Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

310-2381
94

98

98

93

94

98

98

97

94

97

90

89

95

86

R$ 12.800,00
R$ 13.000,00
R$ 13.800,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 12.000,00
R$ 16.500,00
R$ 14.500,00
R$ 12.800,00
R$ 21.000,00
R$ 5.600,00
R$ 5.300,00
R$ 5.500,00
R$ 3.600,00
R$ 1.000,00
R$ 15.500,00
R$ 6.500,00

R$ 8.900,00

Omega GL eompl.
Corsa Super
Corsa 4p eompl.
Tempra 16v ouro

Verona LX 1.8 ale

Palio EDX

Perua Sweompleta +GNV

Perua SW eompl G
Veetra GLS eomp
Veetra GL eompl + GNV

Monza SLE

Monza

Asia Towner furgão
Uno

Bote Inflavel

Alfa Romeo 164 comp.+ Teto

Trailler Angola el 1 eixo

Kombi stander el 11 lugares

95

90

95
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12 CORREIO DO POVO

I,

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

( ) 1
R: Presidente Epitácio Pessoa, 570

, Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

Consórcio

Breitkopf
Sua melhor opção em consórclo

47371-7887 - 371-8309

BIZ - vend e-se, 03, c/
partida, azul, único dono,
c/ NF.R$ 4.000.00.Tr:
9102-1701

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

TWISTER - vende-se,
preta, 2002, 250ee,
ótimo est, c/ 24.000
Km rod.R$ 7.500.00.Tr:
9104-6677 cf Luis

XT - vende-se 97, p/
trilha,doe., 2 pneus
novos.TR: 9962-3664

....
�

BIZ - vende-se, 2003,
verrn., seminova.Tr: 372-
7912 ou 9135-8785

.CBX 200 - vende-se
Strada, verm., 98, impee.
Aceito troca. Tr. 9103- APARELHO DE CD-
7895 ou 9103-2613. vende-se, c/ frente

destae. Vlor a eomb.Tr:
LAMBRETA - vende-se, 9142-6629
restaurada, 67.Tr: 379- ------
2222 ALARME - vende-se p/

carro c/ trava,
TITAN - vende-se, c/ seminovo.R$ 250.00.Tr:
part.

.

elétr"R$ 370-2183 ou 9145-6320
4.300,00.Tr: 9953-2627.

BANCO - vende-se p/
TITAN - vende-se, 125, Kombi, do meio, bom
2003, prata.R$ 1.500.00 est.R$ 100.00.Tr: 275-
+ 18x 205.00.Tr: 9123- 4100
7355 ------

Av_ Pref_ Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

CAPOTA - vende-se p/
TITAN - vende-se, Saveiro de fibra.R$
ES,2001, verm.,e/ part., 350.00.Tr: 275-4100 comi
freio a diseo.R$
3.900.00.Tr: 9973-8955 JOGO DE RODAS -

vende-se, esp, p/ Opala!TITAN - vende-se, C G, Caravan.Tr: 9142-6629
ES, (part. e freio a

TER A-FEIRA, 02 de novembro de 2004

MONTANA
-MULTI-MARCAS

I M P O R T A O O S

�C22) 94 o:;uo 'IIilI'OO

ovo EX W aJ,� l:.rcn;o
F'ELGEOT 100 00 1D Çj' q It:l tal. azul

PE\.X3EOT3)5 XS W <l:l.It:l\'J:W' banco

PE\.X3EOT,n; 93 � rxata
PE\.X3EOT,n; EJRE!lCK 94 � �
.ACfl..Al.EE 94 �61 txal1CO

a-ww::E 00 � r.wto

NACIONAIS

&10

00 cimtwlm a.ru

W cbiel!woafr t:r.n:.a
Brasilia 75 impecável verrn.

R..S::A ss ,tU) bln:o

ESPECIAIS

RlOCA es PICX1.ECkJ\I,AlX,

KC:M:I fi tri::o <iro�.e
VAALANf 70 tri::o <iro�

WALTER .MARQUARDT, 2260
.

BARRA DO RIO CERRO
FONE: 376-1678

CRIAÇÃO & FOTOLITO

CROMOART
cromoorte@terro.com.br

Truppel Cor
VEíCULOS MUlTIMARCAS

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

Rua Erwíno Menegottí)530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul

Escapamento - Geometria - Balanceamento
,, __ .. ""A', ...•. � ••......••. " .. � ..• " •• " ""0""""'"'''' .,.'r.v."" •.........".----""."""""."-... """"".-.-""",,--- .. ,,

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus

AUTOnilAtl�:
CM, VW,
fiM' FOHd

Centro de Formaç�\;i
de Condutores

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

Fone (47) 374-0548 - autounica@pop.com.br
Rua: Mal. Castelo Branco, 1889- - Schroeder-S'C
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