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Lei pretende pôr focinheira
em raças de cachorros
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FOTOS, ALEXANDRE BaGO

Marta Weber (O) mostra a ordem judicial requerida por Aparecida de Bairo Nunes (E)

Ordem judicial despeja família
de casa no Bairro Jaraguá 84

.

Adriano Proença de Souza, a esposa Marta Weber e três filhos desocupadas, que fazem parte do programa nacional de habitação.
-

foram despejados, na tarde de ontem, pela justiça, que cumpriu Por obstrução à justiça, foi detido o pai de Adriano, o desempregado
ordem de reintegração de posse da proprietária da casa Aparecida Miguel Proença de Souza, liberado após prestar depoimento na
de Bairo Nunes. A família, que ocupava uma casa no Bairro Delegacia. A proprietária' informou que, desde março, vem

Jaraguá 84; foi uma das que "invadiram" algumas casas populares tentando requerer de volta o imóvel. - PAGINA 7
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NEGÓCIOS

Troféu 'Barriga Verde' será
entregue dia 14, na Scar
Troféu "Barriga Verde Empresarial" será entregue no

próximo dia 14, no Centro Cultural. O evento promete
trazer a Jaraguá do Sul o vice -presidente José Alencar.
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Juventus perde em casa e agora
enfrenta o Figueirense na capital
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OPINIÃO

Céu azul
Nada seria mais aca

lentador para o' governo

..federal - após o revés das
urnas - do que a pesquisa
da CNI que revela que a

indústria nacional acelera
:investimentos para elevar a

produção e atender à

,expansão da demanda.
Pelos dados da consulta, o

'limite da capacidade de

produção não será uma

'barreira à expansão do setor

produtivo em 2005. O
cenário econômico do

próximo ano aponta para a

tentativa de dimensionar o

nível do investimento

privado e a capacidade do

_país em crescer sem gerar
, inflação.
"

Nessa análise três

variáveis ganham rclevân-

(�i: cia: comportamento da
demanda, tendência ou não

de elevação da taxa Selic e

o custo dos tributos sobre o'
capital destinado à pro

dução. A se confirmar as

FRASES

previsões, a oposiçao per
derá a aposta na retração do
crescimento a partir do

próximo ano .e o governo

recuperará o fôlego para as

negociações políticas.
Crescimento econômico

pressupõe geração de

emprego e renda, que deve
delimitar os espaços para as

críticas ao ,modelo

parte do empresariado j a

tirou os projetos da gaveta.
O programa de inves

timentos do setor de má

quinas e equipamentos, um
dos que lideraram a arran

cada da indústria este ano,

R$ 6 bilhões em expansão"
modernização e manu

tenção das linhas de

produção para 2005. O que

�O cenário favorável para o próximo ano

deverá r�compor as peças no tabuleiro político
e estabelecer novas frentes de disputas

implantado. Por outro lado,
ao não descartar a elevação
da taxa de juros, estimula o

investimento especulativo.
Todavia, para 2005,

empresários, economistas e

governo 'apostam em um

ritmo menor das expor

tações e que a demanda
interna liderará a arrancada
do RiB. Ainda

e

qu�
persistam as incertezas,

prova que o setor produtivo
investe quando as

perspectivas são favoráveis,
independente de cores

partidárias.
Outro dado importante

da pesquisa da CNI é o
.

percentual de emp.resas que

pretendem investir - 94%
das grandes indústrias e

82% das pequenas e médias.
Na contramão dos ânimos
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dos empresários estão: juros
altos (um dos maiores do

mundo), burocracia, refor
ma tributária, que não a

conteceu, e o sistema de

arrecadação confuso. Se

gundo analistas, todas as

condições para a manuten

ção da retomada do cresci

mento econômico estão

dadas, basta que o governo
não atrapalhe.

O cenário favorável á

economia brasileira para o

'próximo ano deverá re

compor as peças no tabu
leiro político e estabelecer
novas frentes de disputas no
campo de lutas e forças.
Indústrias em expansão,
geração de emprego e

inflação controlada são tudo
o que um governo deseja e

que a oposição teme. O céu

azul que � administração
Lula deverá seguir arrefe
cerá as iniciativas oposi
cionistas de ataques e crí

ticas.' Enquanto isso ...

"O PPS ocupa um espectro ideológico parecido com o PDT e a própria legislação impulsiona
um posicionamento com partidos mais fortes':

Fernando Agustini, o Coruja, presidente Estadual do PPS, prevendo a possível fusão entre PPS e PDT,já antecipando as exigências da
reforma política, em trâmite no Congresso

Mundo I Pessoas & Fatos I
� EUA

... ' Ártico perdeu 8% de gelo
em 30 anos, revela estudo
A região do Ártico perdeu pelo menos 8% de
sua capa de gelo sobre o mar nos últimos 30

anos, num total de 988.416 quilômetros
,� - quadrados - equivalente à área conjunta dos

Estados do Texas e Arizona. O dado consta do

; ':., estudo quadrienal sobre os impactos do clima

�"J sobre o Ártico, divulgado ontem. Os 300

'-.�L" pesquisadores envolvidos no estudo concluíram
que a região está sendo particularmente afetada
pelas mudanças climáticas produzidas pelo

.
homem. Os resultados aparecem no degelo de

.

'

glaciares por todo o Ártico, na menor espessura
,' __

da capa de gelo sobre o mar e no aumento das
. �

temperaturas médias. (AE}

I'

�TURQUIA

-- Homem que atirou no papa
pode ser libertado em 2005
Uma corte turca dimlnulu ontem a sentença
do homem que atirou no papa João Paulo II,
abrindo caminho para que ele saia da prisão
até o fim do próximo ano, Mehmet Ali Agca
foi extraditado para a Turquia em 2000 depois
de passar quase 20 anos detido na Itália pelo
atentado contra o pontífice, em 1981. Ali Agca
foi detido imediatamente após sua chegada
à Turquia para cumprir uma sentença de dez
anos pelo assassinato de um jornalista turco

em 1979 e foi condenado a mais sete anos e

quatro meses de prisão por dois roubos

promovidos no mesmo ano. (AE)

� COLÔMBIA

Farc rechaçam proposta
de troca de prisioneiros
As Farc (Forças Armadas Revolucionárias da

Colômbia), principal grupo guerrilheiro do país,
rechaçou ontem a proposta do presidente
Alvaro Uribe de negociar a troca de prisioneiros
em uma embaixada estrangeira de Bogotá. Em
um comunicado publicado ontem na internet,
as Farc afirmam que a proposta é "temerária e

irresponsável porque joga com os sentimentos
dos familiares e com as expectativas do país
pelo sucesso da troca':

Sequndo a nota, a única possibilidade de

negociar a liberdade de quem consideram

prisioneiros de guerra é o governo desmilitarizar

municípios e instalar mesa de negociação. (AE)

� IRAQUE

Explosão em Igrejamata
três pessoas e fere 52
No início da noite' de ontem, duas igrejas
católicas foram atacadas quase.
simultaneamente com carros-bomba no Sul de

Bagdá, matando pelo menos três pessoas e

ferindo 52. Desde outubro, seis igrejas foram
atacadas com bombas, numa estratégia para
intimidar a pequena comunidade cristã

iraquiana, de 700 mil pessoas.
Em Londres, o Ministério da Defesa de Grã
Bretanha anunciou a morte de um soldado
do regimento Black Watch num incidente

que aparentemente envolveu a explosão de
uma bomba. Outros dois soldados ficaram
feridos. (AE)

� IRAQUE

EstadosUnidos iniciam

operação Fúria Fantasma
Apoiados pela artilharia, tanques, helicópteros e
bombardeiros, dezenas de milhares de fuzileiros
navais dos Estados Unidos iniciaram ontem de

madrugada a grande ofensiva para retomar o

controle de Faluja, cidade majoritariamente
muçulmano sunita de 300 mil habitantes,
situada a 50 quilômetros de Bagdá. O

comandante das tropas estadunidense no Iraque,
general George Casey, afirmou que participam
da operação 15 mil marines e"alguns batalhões
de tropas iraquianas': Não está claro, porém,
quantos iraquianos e estrangeiros da resistência
permanecem na cidade. (AE)
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� COSTA DO MARFIM

Multidão cerca casa do

presidente temendo golpe
Veículos blindados da França tomaram ontem

posição perto da casa do presidente da Costa do

Marfim, LaurentGbagbo, emilhares de partidários
marcharam para o local, temendo uma tentativa

para derrubá-lo. Os comandantes das tropas do
país e francesas apareceram juntos na TV estatal

para pedir calma à população, enquanto tropas
francesas disparavam para o ar a fim de dispersar
a multidão que tentava bloquear uma rua perto
da residência do presidente e formar um escudo
humano."Não se trata de derrubar o presidente,
mas garantir a segurança de cidadãos franceses"
declarou o general francês Henri Poncet. (AE)
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SUA OPINIÃO

"São os impostos,
estúpido! "

* EmirSader

O que têm em comum as eleições de Bush nos EUA e de ]oséSem
em São Paulo?

.

Além de representarem coalizões de direita contra a universaliza�1
de políticas sociais, têm em comum outro aspecto, característicom
direita em todo omundo - a promessa de diminuir os impostos, Quaoo:
o capitalismo conseguiu promover direitos sociais - no chamado "EsiaOO
de bem estar social" ou em suas variantes em distintas partes do munOC
- o fez mediante as políticas tributárias progressivas, transferindo ren&1
compensando a concentração produzida pelas relações mercants]

capitalismo foimenos egoísta quando foimenos liberal. Quandovolloo
a predominar a hegemonia liberal, osmecanismos de mercado invadirnl
o Estado e as políticas tributárias passaram a se colocar apenas asen�
das isenções e' favorecimentos do grande capital bem como das dallii
mais abastadas em renda e patrimônio.

Seguindo política já implementada por Bush, Serra promete dimimi
os impostos. Bush pelo menos assume que com isso vai diminuir I

recursos para as políticas sociais. Serra, demagogicamente, afirmae
ao mesmo tempo, vai diminuir os impostos e vai manter as políti� ,

sociais do governo de Marta Suplicy - exemplares para todo o Brasil

Apelam para o egoísmo da classe média, que quer mais serviços®
Estado - segurança, educação e saúde de qualidade, transpae
saneamento básico -, mas se furta a contribuir pagando impostos, indusnl
para que os mais pobres - maioria absoluta no Brasil- tenham o aceSWi

direitos básicos. Quanto aos ricos, não pagam impostos.O sistema bandJi

é a revelaçãomais escandalosa disso: exibem trimestralmente os lueM

vergonhosos que conseguem sem criar empregos, sem gew
desenvolvimento e aumentando o endividamento do Estado, das empre.il
e das pessoas, pagando impostos irrisórios. Quanto ao resto do gra�
empresariado, se preocupa apenas com demandarmais isenções e suhlil
do Estado, não importando a quem os governos deixam de atender.

O governo federal, embora tivesse prometido promover a prioridal
do social, ao preservar a prioridade do financeiro inviabiliza a amplia�
dos investimentos públicos e a universalização das políticas sociais. NI!I

direção, fez aprovar uma reforma tributária inócua socialmente,sffl
nenhum caráter redistributivo. Perdeu-se não somente a oportunid�i
de conseguir os recursos para promover a prioridade do social, como�
comete o crime de não esclarecer à população que o grosso dos impostl
cobrados não é utilizado para gastos correntes do Estado ou para políti�
sociais, mas para pagar os juros da dívida. Este o segredo não revela®
mesmo pagando impostos e aumentando a arrecadação, o Estado contin�
devendo cada vezmais - pelas taxas de juros astronômicas' e as políti�
sociais têm cada vez menos recursos.

Ao fazer isso, o governo federal contribuiu para obscurecer oca:social que deveria ter a reforma tributária, e agora, perdida a oportU!1l
tenta fazer mágica através do PPF, acreditando que os investido�
privados retirarão seus investimentos das bolsas de valores - onde ganhál
mais do que em qualquer outro lugar, com uma liquidez total e sem pagl

impostos - para investir em empreendimentos estatais. Só o farãocO�
vantagens tão grandes, que,um Estado com espírito público não deve�

permitir. .

O governo de Marta Suplicy pôde realizar as políticas sociais i�
prometeu, porque fez previamente uma reforma tributária que

.

. permitiu dispor dos recursos para promover políticas sociais. Fez o:,
um Estado de bem estar faz - cobrarmais de quem ganha mais e tr�n�

e�

renda para os mais pobres através da universalização dos serviços pub �
Foi estigmatizado pela totalidade da mídia privada e pelos parudos.

. - I - d I êdi que voto
oposiçao, que ape aram para o egoísmo a c asse me la,

taJ1'
maciçamente em Serra, contra os interesses dosmais pobres - que vo

majoritariamente porMarta Suplicy. 'Qd
Se quiser promover a prioridade do social, os governOS, os pa�o W

e os movimentos sociais empenhados na redistribuição de fen a'!1Í
universalização de direitos, na expansão do mercado interno de co::a&de massas, devem antes de tudo se preparar para uma brutal bat áJÍl
idéias, em que precisammostrar a natureza social da política tnbut

Ai sim será possível ao Estado recuperar seu caráter social.
\

*Sociólogo

rpO II
Os textos para esta coluna devem ter, no máxlmo, 35 linhas, de�? itO�
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o Irei110i
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

co

'correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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� Vai e vem
A última edição do Jornal do Município
rraz algumas portarias assinadas pelo

prefeito Irineu Pasold (PSDBl di

minuindo e/ou aumentando cargas

horárias semanais de médicos. Uma

reduz a jornada de trabalha de um

médico de 40 horas para dez horas

semanais. Outra aumenta de dez para

20 horas a jornada de trabalho de um

outro médico.

Ora, 40 horas sernanals são oito horas

por dia. Alguém con�ece algum méd!co
que dedica tempo Integral ao serviço

público? Meio período que seja?

� Privilégios
Funcionários reclamam do p�ivilégio"imoral
e discriminatório" dado aos médicos. Um
mais exaltado indaga: "Desde quando
médico, como servidor público que é, bate

ponto e trabalha as oito ou quatro horas

diárias, como todos os funcionários são

obrigados a fazer conforme prevê o Estatuto
do Servidor?" Segundo ele, quando
próximos à aposentadoria, os médicos
aumentam a carga horária, que não

cumprem, evidentemente.
Taí uma coisa que o Sindicato dos
Servidores Públicos deve investigar e

cobrar isonomia.

� Mais uma
Outra denúncia é em relação à Lei 3.524,
de dezembro do ano passado, que
nomeia fiscais tributários como auditores
- cargo que exige formação superior,
segundo o Conselho de Contabilidade

-, mas que vem sendo ocupado por

pessoas não habilitadas para tal função.
A esperança dos funcionários públicos
é que a futura administração pública
municipal tenha coragem para
resolver essa parada. Talvez a Câmara

de Vereadores possam ajudar. No
primeiro caso investigando, no outro,

revogando a lei. É espetar pra ver.

� Angeloni
A diretoria da rede de Supermercado
Angeloni antecipou para as próximas
semanas o início das obras da nova loja
de Jaraguá do Sul, prevista para
começar em meados de janeiro.
Segundo informações, o novo ernpre
endimento, que será erguido próximo à

Kohlbach, terá aproximadamente cinco
mil metros quadrados e deverá estar

totalmente concluído em julho de 2005.

A empresa promete manter em

Jaraguá do Sul a atual loja, na Rua Barão
do Rio Branco, mesmo depois da

inauguração da outra.

� Casada
Se depender do deputado federal
Maurício Rands (PT-PEl, os prefeitos e

vereadores eleitos em 2008 terão

mandato de seis anos. O parlamentar
apresentou projeto de emenda
constitucional promovendo i3
coincidência eleitoral como parte do

processo de reforma política. A
coincidência seria atingida a partir de
2014. Num mesmo semestre, com

intervalos de dois meses, seriam
realizadas eleições para presidente,
senadores, deputados federais e

estaduais, prefeitos e vereadores.

PPS �er lançar candidato a

deputado estadual e federal
jARAGUÁ00 SUL - Se depender

dadisposiçãodo coordenador regional
do PPS, Reinaldo Safanelli, o partido
terácandidato a deputado estadual e
federal em 2006. A informação foi
dada sábado, durante reunião da

Executiva estadual, realizada no

Sindicato do Vestuário, quando a

legendaavaliou as eleiçõesmunicipais
em Santa Catarina e se discutiu as

diretrizes para o próximo ano.
Segundo Safanelli, o partido

ainda não tem nenhum
/

pré
candidato. Em 2002, o PPS lançou o
médicoFelipeCavalcante candidato
adeputado estadual. Semnenhuma
estrutura e base eleitoral, Cavalcante
obteve pouco mais de 400 votos em
todo o Estado. Na avaliação de

, Safanelli, o objetivo é aumentar a

representatividade do PPS na

microrregião, que já ensaia a

fundação de diretórios em Corupá,

Massaranduba e Schroeder. "Isso vai
dar maior visibilidade à legenda, a

principal dificuldade por se tratar de
umpartido pequeno", aposta.

Na avaliação de Safanelli, o fato
do partido não ter elegido nenhum
vereador nos cinco municípios da

microrregião, não impede o

crescimento. "EmGuaramirim, o PPS
fez 80% amais de votos em relação à

eleição 2000", destacou, prometendo
trabalhar com entidades e comuni

dades mesmo sem vereador. "O

partido começa a se solidificar quando
não abandona a população", ensina.

ALIANÇA - EmjaraguádoSul,
.
o PPS integra a aliança que elegeu
MoacirBertoldi (PL) e deve assumir
uma das secretarias na futura

administração. O presidente da

legenda,médicoWalterFalcone, está
cotado para assumir a Secretaria de
Saúde.

e.uma casa
""

·com 1 carros
na gem!

EXPECTATIVA

Presidente da Câmara prevê
convocação de sessões extras

JARAGUÁ DO SUL - Faltando

pouco mais de 30 dias para o

recesso parlamentar - que se'

estende de 15 de dezembro a 15
de fevereiro -, o presidente da
Câmara de Vereadores; Eugênio
Garcia (PSDB), garante que os

trabalhos correm "normalmente,
de acordo com o regimento
interno". Ele afirma que a

proximidade com o final do ano e

a mudança no cenário político
com as eleições municipais - a

Casa terá seis novos vereadores a

partir de janeiro -, projetos de
maior relevância deixaram de ser '

apresentados nas sessões

ordinárias.

"Os mais comuns são projetos
para remanejamento de recursos
e dotações orçamentários", lembra
Garcia, apostando em convocações
de sessões extraordinárias para
análise de pequenos projetos, que
aumentaram em número. Cada
vereador recebe R$ 377,66 por

CAROLINA TOMASELLI

�Eugênio Garcia

aponta como

justificativa a análise
de pequenos projetos

sessão extraordinária.

O presidente prevê mudanças
na estrutura física da Câmara, que
terá gabinetes extintos com a

redução do número de vereadores,
de 19 para 11. ''Acredito que o

espaço será readequado para
necessidades como sala para

Garcia defende a eleição de Rodolfo Guesser para presidir a Câmara de Jaraguá do Sul

almoxarifado e para as reuniões da
nova mesa diretora e das

cação, Cultura e Desportos com

Saúde, Assistência e Previdência
Social. "Com menos vereadores,
será a solução mais viável", sugere
Garcia.

comenta. Sobre a futura Presidência
da Câmara, Garcia indica o colega
Rodolfo Guesser (PP), também
reeleito, para o cargo, "até porque é o
que temmais experiência". Guesser
vai para o terceiromandato. Todavia,
nunca presidiu a Casa. Segundo
Garcia, a indicação de Guesser é
consenso entre os seis parlamentares
eleitos pela coligação "Jaraguá no

rumo certo" PSDB/PFL/PP/PY.

comissões", comenta.
Outramodificação deve ser nas

comissões, atualmente seis, que
devem ser reduzidas para quatro,
com a fusão da Comissão de

Transporte, Obras e Serviços
Públicos com Agricultura, Urba
nismo e Meio Ambiente e da
Comissão de Educação, Cornuni-

Como vereadorreeleito, promete
"brigar" por projetos de apoio a

pequenas e médias empresas e de
infra-estrutura. "A pavimentação
continua sendo uma das principais
reivindicações da população",

PMDB deve indicar Tassi para presidir a Câmara Municipal
MASSARANDUBA - O Diretório PMDB terá três vereadores - Tassi, um vereador do PFL a votar nele

do PMDB realiza, na próxima
semana, encontro para definir o

.

nome do candidato do partido à

Presidência da Câmara de
Vereadores para a próxima
legislatura. O nome mais cotado é

o do atual presidente do Legislativo
Municipal, Armindo Tassi, reeleito
com 805 votos, o segundo mais

votado - o primeiro foi Valdir

Zapellini (fFL), com 886. "Estou
articulando. Recebi apoio, mas,
independente disso, se os outros

dois vereadores tiverem interesse,
podem ser indicados", garantiu.

A partir do próximo ano, o

Círio Martini e Inácio Besen -, um

terço da Câmara, número que

assegura boas perspectivas para

eleger o presidente da Casa. "Os
outros dois eleitos pelo PMDB
ainda não têm experiências, por
isso acredito que o partido vai optar
pelo meu nome para disputar a

Presidência da Câmara", argu
mentou, Tassi, informando que a

legenda espera ocupar cargo,
mesmo que o PFL, partido do

prefeito eleito Dávio Leu, tenha
eleito cinco dos noves parlamentares.

Confiante nas articulações,
Tassi acredita que pode convencer

para presidir o Legislativo, o que os

adversários não confirmam.
ENCONTRO - Os três

vereadores eleitos do PMDB

pretendem se encontrar com o

governador Luiz Henrique da
Silveira para discutir as prioridades
domunicípio a partir. Tassi promete
priorizar as ações na área de saúde
e agricultura. "Vou brigar para
trazer recursos para viabilizar a

construção do hospital municipal
e para os pequenos agricultores",
reforçou: Tassi está na segunda
legislatura. Foi eleito pela primeira
vez em 1996.

• Armindo Tassi é o nome

mais cotado do PMDB

para disputar a

. presidência da Câmara de
Vereadores. Ele foi eleito

oara a terceira legislatura.

• O vereador promete que
vai priorizar açóes na área
de agricultura e saúde,
esta buscando recursos do

governo estadual para
construção do hospital
municipal.
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INVESTIMENTOS

Caixa firma convênio para
divulgar linhas de crédito

MARIA HELENA DE MORAES

�Intenção é atrair
investidores e

empresários de
Turismo da região

, }ARAGUÁ 00 SUL - A gerência
da Caixa Econômica Federal na

região e a Secretaria de De
senvolvimento Regional assinaram
ontemconvênio paradivulgação das
linhas de crédito oferecidas pela
in:Stituição financeira e que podem
ser utilizadas por empreendedores
populares e empresários do setor
de turismo. A assinatura foi

prestigiada por representantes da
administração pública, Con
véntion Bureau de Jaraguá do Sul
e émpresários do setor.
':
A secretária da Secretaria de

n'esenvolvimento Regional,
Niura Demarchi dos Santos

explica que o convênio vai darmais
visibilidade às linhas de crédito e

fÚíanciamentos oferecidos pelo
áüxa. Segundo ela, a intenção é

informar pequenos, médios e

grandes empresários que atuam na

área do turismo. ''A partir desse
cónvênio, todas as empresas de
turísmo da região podem se dirigir
àC Secretaria para buscar

informações sobre possíveis
efupréstimos", salienta a secretária,

" O' superintendente de

Convênio foi assinado pela secretária Niura dos Santos e superintendente da Caixa, Elcio Lara

negócios da Caixa, Élcio José
Coelho de Lara disse que o

convênio vai fortalecer o turismo,
"Temos a responsabilidade de

participar da melhoria da infra
estrutura turística da região",
afirma Lara. Ele .salienta que a

intenção é sentar e discutir com os

empresários para que osmesmos se

adaptem às exigências da Caixa,
além de saber escolher a linha de
crédito que mais lhe convém,

O gerente geral da agência
da Caixa em Jaraguá do Sul,
Adriano Preisler enfatiza que as

linhas de crédito oferecidas estão

disponíveis já há algum tempo,
mas, por desconhecimento dos

empresários, são pouco utilizadas.
O gerente argumenta que não

existe limite de financiamento,
<"

mas esclarece que os interessados
devem apresentar projeto e não

ter restrições cadastrais.

Entre as linhas que mais se

adaptam ao pequeno empreen
dedor ligado ao turismo Preisler cita
o oferecido a pessoas físicas, micro
empresários com faturamento anual
de até R$ 120 mil que podem fazer
financiamentos no valor de até R$
10 mil, juros de 6% ao ano mais

TJLP (Taxa de Juros a Longo Prazo)
e prazo de 24 meses para o

pagamento, com seis meses de
carência.

Concluído Projeto de Lei que cria Conselho da Mulher
-

}ARAGUÁ DO SUL - A Comissão
Provisóriaconcluiu, nasemanapassada,
o;trabalhos de elaboração do Projeto
de Leique cria oConselhoMunicipal
dosDireitos daMulher, em[araguádo
Sul. O envio do Projeto àCâmarade
Vereadores é uma prerrogativa do
Poder Executivo e, por isso, o

documento foi encaminhado à

Procuradoria Jurídica da Prefeitura

para análise. O futuro COMDIM

(cornoé conhecido) terá composição
paritária entre órgãosgovernamentais
e da sociedade civil, com vinculação à
Secretaria deDesenvolvimentoSocial
eHabítaçãodomunicípio e a finalidade
deprcrnoverpólíticas públicas de defesa
dos direitos da mulher.

OCOMDIM terá, emprincípio,
18 conselheiras titulares e

respectivas suplentes: nove

representantes do poder público e

nove das organizações não

governamentais, 21 serem indicados
em Fórum próprio, sendo eles: de
sindicatos de Trabalhadores,
entidades religiosas, clubes de

serviço, de atendimento à saúde,
de atuação específica na defesa dos
direitos de cidadania, das

associações de Moradores,
instituiçõesde ensino superior, das
associações de profissionais liberais
e do sistema FIESC (Federação das
Indústrias de SC), A intenção da
Comissão Provisória é de que o

Projeto seja votado pela Câmara
ainda neste ano,

A vice-presidente do
STIVestuário de Jaraguá do Sul e

Região, Rosane Sasse foi reeleita,em
5 de novembro, para novomandato
de dois anos como Conselheira
Estadual dos Direitos da Mulher

(CEDIM). Rosane, que representa
a Federação dos Trabalhadores nas
Indústrias de SC (Fetiesc) no

CEDIM, considera que "a criação
dos Conselhos Municipais foi a

grande realização da diretoria
anterior", da qual também fez parte,
A professora Zuleika Mussi Lenzi
substituiArlete CarrninattiZaga na
presidência do Conselho.

FATOS

• O Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher

terá, em princípio, 18
conselheiros titulares e

seus respectivos suplentes.

• A Comissão Provisória

espera que o projeto seja
votado ainda este ano. A

criação do Conselho

Municipal é uma

reivindicação antiga em

Jaraguá do Sul.
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Empresários catarinenses
recebem Troféu Barriga Verde

}ARAGUÁ DO SUL - O
Instituto Barriga Verde de

Opinião e Pesquisa promove, dia
14 deste mês, o 1 ° Troféu Barriga
Verde 'Empresarial, concedido a

empresas e empresários ca

tarinenses que tenham de
senvolvido projetos na área

ambiental e social em 2003 e

2004, além de estarem no ranking
das maiores empresas do Estado
de acordo com o porte da Facisc

(Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina).O
prêmio será entregue a 40
empresários do Estado, A
solenidade acontece a partir das
20h30, no grande auditório da
Sociedade Cultura Artística,

De acordo com o

coordenador do evento em

[araguá do Sul e diretor do Grupo
Presença Editora, Carlos Müller,
na oportunidade será prestada
homenagem de honra ao vice

presidente da Republica,
empresário José Alencar. O

prefeito de Jaraguá do Sul, lrineu

INFORME CP I
� VISITAS

Diplomacia brasileira
o presidente chinês Hu Jintao chega dia 11 ao

Brasil. Dia 12, participa de um seminário

organizado pelo Departamento de Operações
Comerciais do Itamaraty e, no mesmo dia, jantará
com o presidente Lula. No dia seguinte, Hu Jintao
visita o Rio e se encontra com a governadora
Rosinha.
* A Câmara de Comércio Sueco-Brasileira, em

;-
__

São Paulo, promove encontro, dia 24, com o

�: brasileiro Robert Wong, eleito pela The
�v Economist como um dos melhores headhunters

� INVESTIMENTOS

Ampliação emodernização
Até setembro de 2004, a Weg investiu em

Ativos Fixos RS 114,9 milhões (RS 91,6
milhões no Brasil e RS 23,3 milhões no

exterior), contra RS 96,7milhões no mesmo
período de 2003 (RS 81,2 milhões no Brasil
e RS 15,5 milhões no exterior): O plano de
investimentos para 2004 prevê RS 149,6
milhões na ampliação e modernização
fabril, sendo RS 121,0 milhões no Brasil.
Dentre os principais investimentos
realizados em 2004, destaque para a

conclusão da fábrica no México com dois

prédios de 10 mil rn-, destinados à

fabricação de motores monofásicos,
trifásicos BT até 500HP e MT até 2.500HP,
além de geradores até 560kVA.

� INVESTIMENTOS 1

MercadoAcionário
o grupo Weg realizou operação de Oferta Pública
Secundária de Ações Preferenciais, de 44.359.000

ações, em conjunto com os acionistas PREVI, Bradesco

Templeton e Fundo de Participação Social- BNDES,
alcançando os objetivos propostos, de proporcionar
maior liquidez e pulverização das ações da WEG. O

número de acionistas, em 30 de setembro, passou de
1.796 para 7.575. Visando maior liquidez nas

negociações de suas ações, a WEG tem dado especial
atenção ao mercado acionário, participando de
reuniões periódicas na APIMEC/ABAMEC, além de
reuniões com investidores institucionais, instituições
do mercado de capitais e outros, Em 2004, as ações
preferenciais daWEG tiveram uma valorização de 50%
na Bolsa deValores de São Paulo.A cotação da ação PN
atingiu RS 7,21/ação (RS 4,80/ação em 31.12.03).

concurso: 613

06 - 13 - 19

44 - 54 - 55

Megasena

Pasold e a esposa Brunhilde
Pasold também serão ho.
menageados na condição de
patronos de honra do even.

. to.Carlos Muller salienta que
este ano será destacado o

trabalho social de sete estados da
federação através dos seu�
governos e dos programas de
alcance social conduzido pel"
esposas dos governadores que
priorizaram a qualidade de vida
e bem estar comunitário.

O Instituto Barriga Verdefoi
fundado em 1977 com a

finalidade de homenagear
empresas e empresários de
renome nacional, com destaque
para os filhos de Santa CatWna
que estavam fora, do Estaàü de
origem, A criação da láurea tevl
a chancelaria do então

governador de Santa Catarin�
Marcos Henrique Buechlerea
assinatura da ata do então

presidente da Assembléia
Legislativa, deputado Ivo
Silveira.

Lotomania
concurso: 467

05 - 09 - 10 - 11 - 14 - 31 - 44

46 - 49 - 57 58 - 62 - 65 - 72
78 - 86 - 87 - 90 - 92 - 99

�... do mundo. * A Câmara de Comércio Brasil-
��
>li....

Alemanha, também em São Paulo, promove o

-:: programa Abertura de Mercados, no qual
.> pequenas e médias empresas alemãs poderão
::� participar de rodadas de negócios, através de

�. uma delegação que virá ao Brasil.
,v�

2° Premio: 60.386
3° Premio: 22.827
4° Premio: 19.727

5° Premio: 34.476
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Curso de Oratória .... Senac

lS

11

Ia

Curso de oratória traz muitas

vantagens sendo que hoje é

uma exigência natural em

muitOS cargos Para um

vendedor, é um excelente

meio para vender uma idéia ou

projeto. Uma reunião ou

evento bem dirigido e coorde

nado juntamente com a

competência para se falar em

público envolve a quem

participa. Por saber da

dificuldade que as pessoas

ge-ralmente encontram ao

quererem se expressar em

público é que o Senac oferece
o curso de Oratória desen
volvendo competências e

habilidades aos participantes,
ministrado pela Professora
Rosane Vera Maia Pereira.
Parabenizamos os participan
tes da turma que se formou
no mês de outubro, onde os

mesmos trouxeram familiares

para presenciarem sua

caminhada após desenvolverem
mais urna de suas habilidades.

Denise dos Santos Fuchter, Denise Thum ,Doraci P. Junkes
Edson J. Ferreira, Elaine K. Uber, Elaine N. Guarzi, Esilda H.

Kasulke, Gerson Dalmonico, Léia Sardagna, Naira G. K. Terhorst
Nelma Ap. P. F. Wagenknecht, Renato F. R. Aguzzole
Ricardo E. de Souza, Rosineia R. Krause, Salete T. Bortolini, Vânia
Ap. H. Kühl, Wilma r Marquardt, e professora Rosane Vera Maia
Pereira

Alunos Maristas realizam

viagem de estudos

Osalunos dos segundos anos do ensino médio do Colégio
Marista São Luís, acompanhados pelos professores Carmem
Schwartz e Rogério de Araújo realizaram viagem de estudos
para a cidade de São Paulo.
O objetivo principa I da viagem era enriquecer os conteúdos
abordados em sala, bem como fortalecer a integração entre
o grupo.
Durante os três dias puderam conhecer o Museu do Ipiranga,
Jardim Botânico, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP,
MASP, Bienal de Artes, Instituto Butatã, entre outros.

MANIFESTAÇÃO

Moradores fecham BR-280 em

protesto pela falta de segurança
CAROLINA TOMASELLI

.... Em dois anos, sete

pessoas foram
vítimas de

atropelamentos

}ARAGUÁ DO SUL - Munidos de
faixas, cartazes e cruzes

simbolizando amorte, em tomo 200
\ moradores da Tifa Terezinha, Tifa
dos Monos, Nereu Ramos e de
outros bairros às margens da BR-
280 (KM 74) paralisaram a rodovia

por aproximadamente 30minutos
namanhã de sábado. Eles exigem
a construção <Fe rotatória,
acostamento e sinalização no local,
além de iluminação ao longo da
estrada.

Cristian de Araújo, neto de
Pedro da Rocha, que participava da
manifestação, foi uma das vítimas
da rodovia, aumentando a infeliz
estatística de sete mortes em dois
anos. Aos 14 anos, Cristian foi

atropelado há três meses quando
utilizava a travessia, falecendo
ainda no local do acidente.

"Esperamos uma boa resposta de
nossos administradores para fazer
essa obra o quanto antes. A gente
manda as crianças para a escola e

não sabe se vão voltar. Os carros não

respeitam", diz Rocha emocionado,
segurando a foto do neto.

Amoradora daTifa dosMonos,
Luciane Pereira, também semostra

bastante insatisfeita com a falta de Pedro da Rocha mostra a foto do neto morto por atropelamento

interesse do poder público. Mãe de
Guilherme, de 6 anos, ela conta que
para levar o filho ao colégio - que .

fica em Nereu Ramos - precisa, -:
aguardar longo tempo para

.

conseguir atravessar a pista. "As
r

,

autoridades já prometeram várias f
vezes, mas não fizeram nem o

acostamento", indigna-se.
Segundo o presidente da

Amoban (Associação deMoradores"
,

do Bairro Estrada Nova), que'
auxiliou na condução do protesto;"
Justino da Luz, o descaso dogovernc:
municipal em atender as"

reivindicações acontece hámais de'
.:

três anos. "Já encaminhamos ofícios?,;
participamos de reuniões com:.
prefeito e vereadores e nada,i:'�
garante Justino, acrescentando que' '-,
por se tratar de perímetro urban�,'�
cabe à Prefeitura construir á

,,->

rotatória, enquanto que a

sinalização é obrigação do Denit.,,
!

(DepartamentoNacional de Infra-;
estrutura e Transporte) .

.

y
"

PROMESSA':"A vice-prefeita"
eleita, Rosemeire Vasel, presente n�.;
manifestação, disse que analisará ó":
'projeto já existente em âmbito �
federal e, em caráter emergencial�'.:
vai buscar recursos a partir de Iode .

janeiro para colocação d�'�
sinalização e redutores d�'-;
velocidade no local. Segundá.

, ,

Rosemeire, a intenção da futura

administração municipal e"
-'"3

executar, durante o ano de 2005',
proposta do Plano 22 que contempla
a construção de pórticos, um deles
no Km 74 da BR-280, que inclui a '�,
construção de rotatória e passarela:'

Palestra motivacional envolve
200 voluntários da 3a idade

/

Projeto do Sesc resgata hábito
de contar e ouvir histórias

}ARAGUÁ DO SUL - Cerca de
200 voluntários participaram
ontem do encontro semestral dos

grupos da terceira idade.
Promovido pelo Centro de
Convivência da Terceira Idade, a
palestra, realizada por Inácio

Arendt, levou informações sobre
motivação, relações humanas,
espiritualidade, trabalho e

entusiasmo. Os voluntários atuam

junto aos grupos nos bairros,
incentivando a realização de

atividades, como dança, atividade
física ou jogos.

A coordenadora do CCTI,
Natália Petry, destaca que os

voluntários organizam os grupos
também para os encontros que
acontecem no CCTI, para as

viagens, café e outros eventos. "No
Centro de Convivência os técnicos
fazem o acompanhamento, mas
nos bairros a tarefa é dos voluntários

e coordenadores", explica.
AvoluntáriaMariaAnitaKinas,

do grupo Idosos de Vila Lalau, diz
que o grupo gosta de se encontrar

para fazer atividades físicas e jogar
dominó. "Somos animados,
gostamos de orar, conversar, fazer
lanches. E a reunião de hoje foi
válida porque posso repassar o

conteúdo de hoje nos nossos

próximos encontros", revela a

voluntária que quer para próximo
ano fazer um registro, em forma de

livro, sobre as experiências de cada
participante. "Somos em 23. Quero
contar a história de cada um",
explica.A participante do grupo da
Barra, Amélia Kreuzfeld, é uma das
voluntárias do grupo de 140 pessoas.
Para ela, a palestra foi válida

principalmente no quesito
espiritualidade. "Queremos repassar
ao nosso grupo que anseia por
novidades", finaliza a voluntária.

}ARAGUÁDOSUL-O projetoBaú
deHistórias, do Sesc, promove hoje a

última apresentação do ano. "Paititi"
será apresentado em dois horários e

locais diferentes: às lSh30, no Salão
da Igreja Evangélica Luterana de
Santa Luzia, em frente à Escola Elza
Grazotto Ferraz e, às 20 horas, no
auditório do Centro Universitário,
com entrada franca.

O Baú de Histórias - Circuito
Catarinense deNarrativas nasceu no
ano de 2002 numa iniciativapioneira
do SESC de Santa Catarina. O

projeto permite a oportunidade dos

espetáculos serem apresentados em
escolas, teatros e espaços alternativos,
atingindo o maior número de

espectadores possíveis.O objetivo é

dar às sessões de 'contação' dehistórias
um caráter de espetáculo, incen
tivandoo hábito da leitura e servindo
como intercâmbio cultural ao resgatar
o hábito de contar e ouvir histórias.

, (

A HISTÓRIA - Os índios ''!

amazônicos acreditam que todos os .�

seres imagináriosmoramem um lugar> .

fantástico chamado Paititi, Dizemos';-l
habitantes da floresta que é de lá que' .. ·:
saem todas as lendas e fábulasmágicas' ':

que se perpetuam de geração em: :

geração. "Paititi" também é umapeça- "

infantil que fala sobre a inspiração, o:
,

constrangimento e a imaginaçãopara' .

se contarhistórias.

João é um garoto acostumado á'�
ouvirmuitas lendas e fábulas da avó
mas, repreendido constantemente.
pelos pais, vai guardando cada uma
delas em caixas à medida que sua

criatividade e sua capacidade de

expressão vão ficando cada vezmais
frágeis.Apartir do encontro de João
com sua imaginação vinda de Paititi
(Ilaine Melo), tem início um grande I

jogo onde o objetivo é despertar no
garoto a sua capacidade de articular
idéias e se expressar.
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POLtMICA

Obrigatoriedade da focinheira
;�em cachorro causa divergências

]ARAGUÁ00 SUL-o projeto de
lei que obriga cachorros das raças,
consideradas potencialmente
perigosas, a usarem focinheira,

: �enforcador, guia e identificador do
��:'�animal vem causando preocupação
� _;�emcriadores, proprietários de cães e

��Yeterinários.A proposta, de autoria
.

��o vereadorJean Leuprecht, tramita
��':;:i�a Câmara Municipal desde
�."\
'::::::�sétembro e determina a obrígatorie-

, 'dade do uso da focinheira em algu-
, ,�,

mas raças. Nessa classificação !stão
=l';,os cães das raças Fila Brasileiro,
i:i.:Rottweiler, Mastim Napolitano,
'>.Dobermann, PítBuli, PastorAlemão,

,
.1 ,:Mastiff,Akita, American Staffoord
.,:/,shire Terrier e Bull Terrier, puro ou
�":mestiços e cães resultante do cruza-

'

/,:mento destas raças. O projeto, que
( ",deverá ser votado até o fim do ano,
:, :,::prevê aindao cadastramento dos cães

. .

ria Secretaria de Saúde, a proibição
de menores de idade de serem

responsáveis por um canino e a

criação de alojamento para cães

perigosos. E no caso de um ataque, o

projeto prevê a avaliação do cão por
um corpo técnico veterinário, que
decidirá o destino do animal.

:.::��� O vereador.reconhece que a lei
t-.... .:,;.�

t:::;::::-tleverá sermodificada durante a vo-
��

�:::.:ração, Diz que o projeto foi criado em
r�,:'::função de ataque de cães. E
�, '. �

acrescenta que a definição das raças
;'

>

foiapontadapela Federação deCino
t filia de Santa Catarina. "Não estou

r:�;:,...,-..,-----------------------

r�;palestra sobre drogas chama a atenção de jovens estudantes
�:���
:���:: ]ARAGUÁ DO SUL - Estudantes
::;S:.do ensinomédio da Escola Abdon
�'�iBatista participar�m ontem de'

�2�palestra sobre drogas, realizada pela
:-:::>Btop Drogas, ONG de Belo

Horizonte. Com linguagem simples
'é 'é juvenil, o palestrante Robson

,
Magela, que há 17 anos trabalha

.

,t:com jovens, conversou com os
. 'estudantes esclarecendo dúvidas,
"'abordando principalmente os

-�, 'valores como família, corpo, caráter,
"llamigos e sociedade.
.,'. Aproposta foi bem aceita pelos
'" "alunos, que durante pquco mais de

, :: 'uma hora ouviram as mensagens e

explicações a respeito. A aluna do

""primeiro ano, Marilene Alves, 15,
':_, descobriuas conseqüências do uso
,: ':de drogas no organismo. "Nas
J, mulheres as drogas levam a

,

CELlCE GIRARDI

� Projeto de lei

prevê o uso da
medida de segurança
para algumas raças

Não importa a raça, o usa da focinheira é preventivo
querendo criarpolêmica.Quero é UIllC\.)
lei, mais completa do que a esta-dual,
que não específica as raças", defende.

OmicroempresárioAndreiErthal
tem dois Pír Bull. Ele reconhece a

necessidade dos itens de segurança,
embora o mesmo não aconteça de
maneira geral. "Eu utilizo porque sei

do perigo.Mas vejomuita gente com
I

ter um cão se não há tempo para cuidar dele.frlsa o criador.
Ramos conta que muitas pessoas na cidade tem cães, de
médio e grande porte, mas não cuidam ou educam. Por
educar entende-se dar noções básicas de obediência (não
entrar em casa, não pular muro, não pular nas pessoas), e

dar amor, caso contrário, o cão torna-se com o passar do

tempo, rebelde, depressivo e bravo.

O'criador de cães, Jorge l.erche. acredita que é preciso haver
uma comunicação entre a CBKC (Confederação Brasileira
de Cinofilia), os criadores e o vereador para saber quais
cães se encaixam no padrão de potencialmente perigosos. '

"Muitos podem ser dóceis, mas quando acuados, todos
são perigosos'; destaca acrescentando que muitas vezes os

culpados são as pessoas que não respeitam o espaço do
cão ou mesmo a maneira como criam eles.
Gilberto Ramos também é criador de cão. Segundo ele, é

preciso qUE1_ o proprietário do animal tenha tempo para
educar e dar cannho.to cachorro está sempre à disposição
do dono. Mas o contrário também acontece? Não adianta

cães que não usam nem mesmo a

focinheira", aponta.
A veterinária Solange Benz, não

aceita os critérios de escolhas dos cães,
poracharque todos agempor instinto,
e todos mordem. O diretor da

Vigilância Sanitária, José Humberto
de Souza, acredita que.o projeto deve
sermais específico e os critérios de uso
dos equipamentos de segurança, mais
rigorosos. Mais do que a idade,
segundo ele, é preciso que a pessoa

que caminha como cão tenha força
e domínio sobre ele.

•

achar drogas. Negar o uso é

questão de personalidade forte. O
que aprendemos aqui tem que ser

repassado para outros jovens",
declarou.

A professora de Física, Ana
Lúcia Freitas, sabe que nesta faixa
etária acontece as descobertas e o

contato comos perigos. "Temmuito

jovem usando drogas, bebendo e

fumando. É importante
conscientizá-los e preveni-los
também", acredita. A diretora
TeresinhaRodrigues informou que
a vinda da Ong aconteceu em boa
hora. "Queríamos alguém que
falasse demaneira popular e correta
e isso aconteceu de maneira

Palestrante reuniu estudantes no pátio para falar sobre drogas

infertilidade e nos homens pode
ocasionar impotência", revela. O
estudante Daniel Becker, 16, diz

que o acesso às drogas émuito fácil.
"Hoje em qualquer esquina, e até
mesmo dentro da escola pode-se

bastante satisfatória", revelou a

diretora informando que a mesma

palestra acontece à tarde e à noite.

, .'

, .'1

Fone/Fax: (47) 370-8655
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CP NOTAS
� ROTARY

Reunião festiva
o Rotary Club de Jaraguá do Sul, distrito 46S0, cOlJvida o

companheiros e seus familiares �ara a Reunião Festiva da Visita do
Governador do Distrito 4.650 - Alceu Eberhardt e sua esposa Tânia
Maria Bleyer Eberhardt. O encontro acontece hoje, a partir das 20h
no restaurante da SER Marisol. É necessário confirmar presença até
dia 09, de manhã. Telefone para contato é o 275-0081 com Mirela
ou Ana Cristina.

'

� PREMIAÇÃO
Ganhadores dos OVOs do shopping BreithauPt,
A festa em comemoração aos cinco anos do Shopping Center
Breithaupt, que contou com a chegada do papai noel e a

inauguração da decoração natalina, foi prestigiada por milharesde
pessoas que foram conhecer a decoração e os papais nOéis
animatrônicos. Depois da chegada do Papai Noel, foi realizado o
sorteio de cinco aparelhos de DVD. Um dos quesitos para a retirada
do prêmio, era estar presente na hora do sorteio. Os clientes
sorteados foram: Laís Ribeiro, Sandra Fernanda Perfeito, Alex
Ludero, Nynaella Mayara Rosa Brunalsabella Bottaro. A partir do
dia 5, cada R$20,00 em compras vale um cupom para concorrera
um Citroen C3, que será sorteado no dia 10 de janeiro de 2005,

� POSSE

Nova diretoria da Aciam
A ACIAM (Associação Comercial e Industrial de Massaranduba)
realiza amanhã, a partir das 19h30, a posse da nova diretoria biênio
2004/2006, nas dependências da Câmara de Vereadores do
município.

� FINAL DE ANO

Ponto facultativo nos últimos dias do ano
o prefeito Irineu Pasold anunciou também a decretação de ponto
facultativo nos órgãos municipais de Jaraguá do Sul nos dias 24,
27,28,29,30 e 31 de dezembro/2004. Nesses dias, serão mantidos
em funcionamento os serviços essenciais de cada secretaria,
autarquia ou fundação municipal.

� CEFET

Inscrições abertas para cursosTécnicos
Estão abertas as inscrições para o exame de classificação para os

Cursos Técnicos do Cefet/SC (Centro de Educação Federal

Tecnológica) - Moda,Técnico Têxtil e Eletromecânico - até o dia 19,
das 14h às 21 h. Dia 06 de dezembro acontece a prova seletiva, O

curso é gratuito. Mais informações podem ser obtidas pelo fone

275-0911.

� CEAP

Cursos oferecidos em novembro
o Centro de Educação e aperfeiçoamento Profissional promove
dos dias 16 a 19 o curso Secretariado - Etiqueta Profissional. Com

carga horária de 16 horas o curso acontece das 19h às 22 horas,

Nos dias 22 a 26 das 18 h às 22 h, o curso será de "Como Alavancar
as Vendas de Final de Ano" . Nos dias 29 de novembro a 3 de

dezembro acontecerá o curso Administração de Recursos HumanoS

, no mesmo horário, com carga horária de 15 horas. Informaçõese
inscrições podem ser obtidas pelo fone (47) 438"0655 ou pelo
site www.treinamentoceap.com.br

� CURSO

Noções Básicas deOratória _
.

.

A Rede Sul promove no dia 20, Sábado, na Acijs (ASsociaçao
Comercial e Industrial de Jaraquá do Sul) o curso "Noções Básicas
de Oratória'; com ênfase em apresentação de projetos e técnlC�s
de argumentação e postura. O curso inicia às 8h30 e terá duraçao
de quatro horas. Serão dadas dicas para apresentação de projeto;
para exame de banca, voltado aos universitários que estão na fina,
dos cursos nas mais diversas áreas. lnscrlções podem serfeitas a;e
dia 17. O investimento é de R$ 50,00 com direito a certi�icado, b:
vagas são limitadas. Informações pelo e-mail rede.sul@19·Com.
ou pelo fone (47) 372 - 2433 ou 9102 - 5114 1 9158 -5930,

Novo Concelro
em Transporte
Transporte para
Ilumenau (FurbJ,

loiolllle (Udese,Uoiville e Senall .

além de Viagens estaduais e interestadu.��
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTIVAS
� JASC I

Florianópolis vence o CrossCountry
Abraão Assis de Azevedo, de Florianópolis, foi o vencedor

tem à tarde do Cross (ountry, primeira etapa do ciclismo.

�� completou o percurso de seis quilômetros e sei: voltas em

1hora28min30s. Em segundo chegou Renato Martins Seabra,

de Blumenau, e em terceiro Marcelo Moser, também de

Florianópolis. O resultado dessa prova deu a Florianópolis o

rimeiro lugar na classificação da modalidade, com 20 pontos.

�Iumenau está em segundo com 13, Joinville em terceiro com

14 Itajaí em quarto com seis e Tubarão em quinto lugar com

qu'atro pontos. A segunda etapa será disputada hoje, com a

prova de quilômetro contra relógio, largada às 10 horas, em

frente à Associação dos Moradores do Bairro São Roque,
rodovia Ralf Knaesel, em Timbó.

� JASC II

Bocha Feminino começa hoje
A modalidade de bocha feminino, que estréia nesta terça
feir� nos Jogos Abertos, vai desfilar na cancha da Associação
de Moradores do Bairro das Nações, em Timbó, quatro atletas

da seleção brasileira, que na semana passada sagraram-se

campeãs sul-americanas, em Passo Fundo (RS).lngrid, de São

Ludgero, Ana de Gaspar, e Neusa e Jane de Xanxerê, passam
a ser adversárias, e estarão defendendo seus municípios nos

JASC. O time de Xanxerê é apontado pelos especialistas da

modalidade como favorito ao título, e quer retomar a

hegemonia da modalidade, perdida no ano passado para
lndaial. A equipe passa por ótima fase, e no mês de agosto foi

bicampeã da Taça Brasil de Clubes Campeões. Outra equipe
de ponta que vem aos Jogos Abertos é a de São Ludgero, e
deve figurar entre os possíveis finalistas. Segundo Chicão, o
coordenador da modalidade, o fato da competição ser

realizada com doze equipes, mostra o crescimento da

modalidade, que passou por uma transição após o advento
das canchas sintéticas. Os jogos começam às 8 horas, com os

confrontos individuais entre Timbó x Videira e Blumenau x

Faxinai dos Guedes.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DEJARAGUÁ 0,0 SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO- ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

",

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os empregados no comércio,
associados ou não, dos municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder, e
Massaranduba, pertencentes à base territorial desta Entidade, para comparecerem àAssembléia
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 11 de Novembro de 2004, às 18:00 (dezoito horas)
em primeira convocação na sede social do Sindicato dos Empregados no Comércio de Jaraguá
doSul,sita à rua Frederico Bartel, n.O 140 nesta cidade de Jaraguá do Sul, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Apreciação e deliberação sobre as propostas de horário natalino, enviadas pelas Entidades
patronais e econômicas regionais.
2. Apreciação e deliberação de contraproposta se houver,a ser apresentada às Entidades
patronais eeconômicas regionais.
3. Poderes a diretoria do Sindicato firmar convenção coletiva para prorrogação do horário de
trabalho com as Entidades Sindicais e econômicas representativas.
4. Poderes a diretoria do Sindicato firmar acordo por empresa casomalograrem as negociaçôes
com as Entidades Sindicais e econômicas regionais.

Não havendo número legal de associados presentes para instalação da Assembléia a hora
aCima mencionada, a mesma realizar-se-á às 19:00(dezenove horas) do mesmo dia e no
mesmo local, com qualquer número de presentes.

Jaraguá do Sul, os de Novembro de 2004.

AnaMaria Roeder '

Presidente

� . Academias
, Corpo &Mente

Paraficar de bem com a vida!
• BODY BALANCE

• BODY COMBAT

.BODYJAM

.BODYPUMP
• GINÁSTICA LOCALIZADA

• MUSCULAÇÃO
• NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL

.POWERPOOL
• HIDROGINÁSTICA

"\,!:I,OIBIUDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

,\�DA À SEXTA, DAS 7H ÀS 24M, SEM FECHAR AO MEIO-DIA

GERAL/ESPORTE

IMPASSE

Polícia Militar retira família

que invadiu casa no Jaraguá 84
JULlMAR PIVATTO

� Moradores alegam
que receberam ordem
da Prefeitura que
autorizava a entrada

.

JARAGUÁ 00 SUL - A família do

desempregadoAdriano Proença de
Souza foi despejada, na tarde de

ontem, da residência quemorava na
Rua Alvino Flor da Silva, Lote 33,
Bairro Jaraguá 84.A Polícia Militar

cumpriu a ordem judicial requerida
pela dona da casa, a doméstica
Aparecida de Bairo Nunes. Por
obstruir o trabalho da justiça, o oficial
mandou deter Miguel Proença de

Souza, pai de A�ano. Souza foi
liberado após prestardepoimento.

A família foi uma das que
invadiram as casas desocupadas, a
cerca de um ano. Segundo Marta

Weber, esposa de Adriano, eles
receberam a ordem do Setor de

Habitação da Prefeiturapara ocupar
a casa e que estão inscritos no

programa de construção demoradias
populares do governo federal. "Só

hoje que fiquei sabendo da ordem
da justiça nosmandando sair. Tenho

FOTOS, C�SAR JUNKES

Família despejada ainda não sabia para onde ir. O destino mais provável seria a casa dos pais de Adriano

três filhos e estamos desempregados e
sem terparaonde ir", declarouMarta.

Já a proprietária do imóvel alega a
que já tinha entrado como pedido de
reintegraçãode posse emmarço desse
ano. "Há uns três meses atrás, foi
avisado à família que eles teriam 15
dias para sair da casa, mas não

cumpriram a ordem", disse

Aparecida, lembrando que recebeu
a casa em dezembro, mas não a

Florianópolis lidera os dois

naipes daNatação nos Jasc
TIMBÓ - As equipes de

Florianópolis terminaram o primeiro
dia de provas da natação na

liderança dos dois naipes. Nas dez
finais disputadas na piscina do
Clube Guairacás foram
estabelecidos seis novos recordes
dos Jogos Abertos, com destaque
para um dos mais antigos do
masculino e que pertencia a

Fernando Scherer, o Xuxa.
N a classificação parcial,

Florianópolis lidera o naipe
masculino com 72 pontos, seguido
de Joinville, com 70, Blumenau,
com 39, e Brusque, com 19. No

feminino, .a capital tem 76 pontos,
com Biumenau em segundo, com
53, Brusque em terceiro, com,30, e
Jaraguá do Sul em quarto, com 26.

Individualmente, o nadador
de Florianópolis Eduardo Deboni
foi o destaque ao quebrar o recorde
nos 100metros livres, como tempo
de lmin50s98. Amarca anterior-

1min52s35 - pertencia a Fernando
Scherer desde 1994 e ao lado da
marca dos 200 metros livres,
também de 1994, era dos mais

antigos da competição. Deboni
integrou ainda a equipe do
revezamento 4x100 livre, que
também estabeleceu nova marca

ACOMPANHE O PILOTO
PELO SITE

para os Jogos Abertos com

3min25s15.
"Foi muito bom, ainda mais

que fiz meu melhor tempo na

prova", disse Deboni, 23 anos, ao

comentar a nova marca

individual. "Sempre tentamos

chegar o mais próximo do Xuxa,
que é um dos melhores domundo
e um ídolo de todos", completou.
O nadador é natural de Erechim

(RS) e treina há um ano e meio

rio Clube Doze de Agosto.

• No masculino, mais dois

recordes foram quebrados
no primeiro dia. Osvaldo
Sauer Neto nos 400 metros

medley e Daniel
Orzenchoski nos 200
metros costas, ambos de
Joinville.

• No feminino, as novas

recordistas são Patrícia

Soares, dê Florianópolis,
nos 400 metros medley, e
Juliana Persike, de
Florianópolis, nos 200

metros peito.

ocupouporque elanão estavapronta.
At�omomento; Aparecida e as três

filhasmoravamcomos pais dela.
A reportagemdoJornalCorreio

do Povo tentou contato com o

diretor do Setor de Habitação da
Prefeitura de Jaraguá do Sul,
Afonso Piazera, mas ele não foi
encontrado. No início do ano,

quando houve uma tentativa de
retomada de imóvel, no mesmo

bairro, Piazera disse à diretoria do
Centro de Direitos Humanos que
tudo que devia ser feito já havia
sido e que amaioria dos "invasores"
não era cadastrada no programa
habitacional da Prefeitura. Na

época da invasão, a Prefeitura
recorreu à Justiça para intermediar
o impasse, sem, no entant-o,
apresentar qualquer alternativa
para ambos os lados.

Polícia investiga causas da

morte de casal na Vila'Lalau

Corpos do casal foram retirados pelo IML, onde foi feita a perícia

JARAGUÁ00SUL-APolíciaCivil da perícia cadavérica sai dentro,de
ainda investiga as causas damorte de uma semana.

Alécio Zandonai, 37 anos, e Eliane Enquanto isso, o delegado
Lang Zandonai, 34, encontrados na responsável pelo caso,Uriel Ribeiro,
residência do casal, no final damanhã vaiouvir vizinhos e parentes do casal.

de ontem.Ahipótesemais provável, "Ouvimos algumas pessoas

e que a polícia está trabalhando, é informalmente.Algumas disseram
queAléciomatou amulher, com dois que ouviram os dois brigando na

tiros de calibre 38, e depois sematou noite anterior; outras que ouviram

commais dois tiros. disparos. Isso tudo será analisado

O casal foi encontradono fim da ainda", disse.
rnanhãpelo filhomais velho. Segundo CORUPÁ - Já na noite de

a Polícia Militar, os dois devem ter domingo, Emerson Piacentini, 17
morrido de manhã, "pelo estado de anos, e Fernando Engelhardt, 32,
rigidez dos corpos", informou o morreram após serem baleados em
tenenteRicardo daSilva. O resultado frente àDanceteria DiscoClub, em

Corupá. Os policiais interceptaramo

Fusca, placa LZN-8227 de [araguá
do Sul, de onde foram feitos os

disparos, e prendeu o condutor
M.R.M., 22, eA.R.o., 15. Segundo
informações, haveria um terceiro
rapaz no carro, não encontrado.
Dentro do veículo foram recolhidas
seis facas e várias garrafas de cerveja,
mas 'a arma do crime não foi
encontrada,

Amigos da
Informação

371 6524 371 2322
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Basquete masculino disputa a

segunda fase nos Jogos Aberto

DERROTA

Juventus perde para o Brusque
e adia o sonho da classificação

}ARAGUÁ DO SUL - A equipe
Ajab/Jaraguá Adulto Masculino
está classificada para a segunda
fase dos Jogos Abertos de Santa
Catarina. Na sexta-feira a

equipe estreou na competição
vencendo Mafra (85 a 41) e no

sábado superou Balneário
Camboriú (98 a 70) para garantir
uma vaga na segunda fase.

Matematicamente clas
sificada e com a ausência de dois
atletas, a Ajab foi derrotada na

tarde de domingo pelo
selecionado de Blumenau,
favorito ao título, por 78 a 55,
encerrando sua participação na

primeira fase da competição.
Ontem, a equipe treinada

por Milton Mateus, estreou na

segunda fase, contra a boa

equipe de Brusque. Neste ano

as equipes se enfrentaram por
três vezes, com duas vitórias

br us quens es contra uma

jaraguaense. O jogo acontece

começou às 18 horas e até o

fechamento dessa edição 'J

h
' ,alnu:

não avia terminado.
'

Hoje, às 16h30 os I', at�,
,guaenses enfrentam Joinvillt
ou tra equipe favorita ao título
e na quarta-feira encerra s'

.. - ,
, participaçao na segunda faSI
diante de Concórdia, às 9h3Q,

JULlMAR PIVATTO J á na prorrogação, quem

precisava do 'empate era o

Brusque, que partiu pra cima do
tricolor. O primeiro tempo
terminou em OxO. No início do

segundo tempo, em um contra

ataque, Marcelo França perde a

chance de liquidar a partida.
Aos cinco minutos, Tiago
recebe as bolas nas costas da

zaga do Juventus e abre o placar,
que parte pra cima e toma o

segundo três minutos depois, em
uma jogada de contra-ataque,
com Teco, chutando sem

chances para o goleiro VaI.
O atacante Ivan disse que não

era hora de culpar ninguém e que
isso são coisas do futebol. "Nem tudo
está perdido. Ainda temos chances
de conquistar a vaga e o título da

competição", Cf>mentou.

....Agora o tricolor

disputa a semifinal do
Catarinense contra

o Figueirense B

}ARAGUÁ DO SUL - A
derrota na prorrogação adiou o

sonho do ]uventus em subir para
a série A2. Depois de vencer no

tempo normal por 2xO, o tricolor
foi surpreendido na prorrogação
e, com um homem a mais, o

Brusque venceu por 2xO,
conquistando o título do returno
e obrigando o time jaraguaense
a disputar o quadrangular final.

.. _8.s semifinais da competição
cómeçam no próximo domingo,
onde o Figueirense B recebe o

]uventus em Florianópolis e o

Brusque joga no Oeste contra o

Concórdia.

Empurrados pela animada
torcida que lotou o João
Marcatto, os jogadores do

J uventus partiram pra cima

desde o começo da partida, já
que precisavam da vitória para

forçar a prorrogação. O primeiro
gol saiu aos 29 minutos, após
chute cruzado de Giovani Fleck

que Marcelo França completou,
ficando assim no primeiro
tempo.

Na etapa complementar,
mesmo precisando do empate
para não levar a partida para a

• O jogo contra Concórdia
já está cercado por um
grande clima de rivalidade
pois na última edição dos'
Jasc a equipe jaraguaense
ganhou a medalha de
bronze em cima de
Concórdia.

• Na outra chave,
Blumenau, Lages, Indaial e
Florianópolis lutam por
duas vagas na semifinal,
com amplo favoritismo
para as equipes de
Blumenau e Lages.

Marcelo França (E) fez o primeiro gol do tricolor

prorrogação, o Brusque criou

pouco e quem marcou foi Itaqui,
em cobrança de falta, aos 22

minutos. Aos 39 minutos, o meia.'

Paulo Sérgio, do ]uventus, botou
a mão na bola e foi expulso.

Definidos os semifinalistas da 1 a Divisão
}ARAGUÁ DO SUL - Três jogos

encerraram, no sábado, o returno
do Campeonato ]araguaense de
Futebol Amador da 1 a Divisão,
definindo os semifinalistas da

competição: nos Aspirantes,
Caxias x Vitória e Botafogo x

João Pessoa e, nos Titulares,
Flamengo x Caxias e Vitória x

Cruz de Malta. Os jogos decisivos
acontecem no próximo sábado,
em local ainda a ser definido pela
organização.

Nos Titulares, o Caxias con
firmou a liderança ao vencer o ]oão
Pessoa por 4x3, que terminou em

sexto lugar. A segunda colocação
ficou com o Cruz de Malta, que
empatou em 2x2 com o Flamengo.
O rubro-negro ficou em quarto
lugar. O terceiro lugar ficou com o

Vitória, que goleou em casa o

Botafogo por 4xl.O time doBairro
Barra do Rio Cerro terminou em

último lugar.
.

Já nos Aspirantes, o Vitória
ganhou por 2xO do Botafogo e

alcançou os 34 pontos, 12.a mais

o Jump Teen mistura diversão. saúde utilizando
mlni-trampolins.essa atividade foi projetada
especialmente para as condíções flsícas da

criançada. O Jump Taeo é indicado para orian�as
a partir dos 7 an09 de idade, estando os pais
matriculados na Impulso ou não.

1&h30min atá 17h15min < 2',.1.
14h30min .tá 15h15l1lin < '4".

o Jump Teen desenvolve a coordenação motora
e libera e enel'llia da garotada, melhorando a

capacidade de concentNlçilo e o humor.
O Jump Teen reduz os efeitos negativos de vida
sedentária tirando a crian�8 da rotina dos log08
eletrÔnicos e da TV,

. "t:1mjiülso
Caxias (calção preto) venceu o João Pessoa e garantiu a liderança

que o vice-líder João Pessoa, que
venceu o Caxias por 1xO. No
outro jogo da rodada, Cruz de
Malta e Flamengo ficaram no

2x2.
Até o momento, Fabinho

(Caxias) com 17 gols, é o

artilheiro na categoria Titulares.
Nos Aspirantes, Maicon (Vitória)
lidera com 12. A média de gols é

de 3,64 por partida nos titulares e

2,38 nos aspirantes.

Rua Epitácio Pessoa 1081 . Centro
CEP 89251·100, Jaraguá do Sul. se

47 275 1862 , ocademleimpulso@terra.com,br

o melhor,

leva um

RO
IPI' bUlAR tI1lI�larll!lUUMA CO 1,10 Il!lPmllhor
aluno tI1lI1b semeStre lellvõ'200SLIVA UM 'ORO KAi'
• Em case de empate leva uma CG ISO quem prlml!lro fez 5lJa Insçnç50 (daUl/hlH"lorlo)

NA VELOCIDADE
DO MERCADO

www.cetej.com.br - 276-3837

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Associação dos Comercia_ntes
de Materiais de Construçao de

Jaraguâ do Sul e Região
216-7000/276-70:19

PEQUENA EM TAMANHO MAS,
GRANDE EM UALIDADE.

A h)ja dil:�i!r.�� Metteriais'de <;pnstrução e
. , Eletrodo(ri�sticos, focalizada na Rua: Feliciano
Bortolini)\'l110 Na Barra Do Rio Cerro, tem
como metal atender os clientes da melhor
forma possível.

Estendemos o Horário de atendimento
De Segunda à Sexta das 7:30 às 19:00 sem
fechar para almoço e aos Sábados das
7:30 às 12:00

.. ,

Banco do Bradesco
'* Banco do Brasil
* Caixa Econômica Federal
* Construcard
* Losango
'* Vlsa,
"*. Vi eléctron

ifitamos a formA d gamanto,
ê realizar o sonho a sua casa

pr u realizar aquela reforma, para
ernbe azar o seu estabelecimento
comercial ou sua moradia.

Temos a entrega mais rápida da cidade.

A ���r? �?teriais de Construção e

eletrodàmésticos, esta aumentando seu

.Malin -de produtos para a�;Qqer suas
iâaaes.

'C'

Temos E.Jetrodomésticos:
'm-:::%? ,:>;

s

âtedeira Elétrica
Escova de Ca

..

Q .Rptativa '.

xaustores Espremedores de Frutas
létricos - Seco e à Vapor
orno Elétrico Uqúidificadores
anduíchelras

.

ecadores de cabelo Secadora de Roupas
entiladores de Teto, oluna.chão

Eag�ra com:
CONSUL ,- ELETROLUX. "'1tCfLG

.
-

FONE: 276-20

FIGUEIRA
M.ATERJAlS- OE CONS-'nIí.uÇAO

L 310-4508

"310-4991 .1--216-2000 275-3462

BARRA
MATERWS OE CONSTRuçÃO

'

••alné fIIetdIrt IIlDeiro, 2113 • SI.2

-
VlSA
-

FINANCIAMENTOS
CAIXA tI?losallllD

fi!J •
""""COOO�L

' Bradesco
CONSTRUCARD

Rua a,258-
Vila Lah...• J ..r�gua.<io Sul se

Fone e FalI[ (47) 275-1858

Do fimdamcrtro QQ o(obamentc :

dtl $IJO obra

Tel 47 376-2929

Rua: .João Planiocheck, 1832 •

Nova Brasília .• 1...."8..... do Sul

.r:l...,.,.,('f.��'OM ,m..-q",.
IIJWn -.nh'O:do .m.'" ,. _,......

t;liV '2�.... n.��.

ARTE LAJE
N�so negócio é concreto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMals
TER A-FEIRA, 08 de novembro'de 2004

3 Dorms
(1 suíte)

·2 garagens

60 meses.
para pagar

.

(direto com a Cons1rutora)

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 cf ambiente de descanso

Ambientes decorados e mobiliados
Salão de festas cf churrasqueira e bar

Piscina adulto e infantil
Home Theater
Playground

'Visite
Apto decorado

I
! .- ---- -_.-.. -_ ---

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

Inclusive Sábados. Domingos e Feriados.

localização da Obra: Rua Leopoldo MahJlke
(Práx. ao Clube Beira Rio)

constru I
(47) 275 3070

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 08 de novembro de 2004

ALUGA-SE - na rua: Fco

Hruska.Tr: 8802-3200
após 17:30h

ALUGA-SE- qtos mob.Tr:
370-3561

ALUGA-SE - kitinete

mob, próx. Rua entrada
da APAE.Tr: 370-3561

ÁGUAS CLARAS -

vende-se alv c/70m2.R$
20.000.00.Tr: 370-5786

CENTRO - vende-se ct
325m2. R$ 200.000,00.
Aceita imóvel menor vlor.
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,
c/3 qtos.R$ 55.000,00-
negoc.Tr: 371-2357 -

CRECI4936

JÀRAGUÁ ESQUERDO -

Cond.Flamboyant,
sobrado cl 225m2
terreno, cl 600m2
constr.R$ 120,000.00.
Tr:371-2357 - CRECI
4936

JARAGUÁ ESQUERDO -

vende-se.R$
115.000.00.Tr: 9145-
6320

JARAGUÁ ESQUEROO -

vende-se cl 4qtos, 2bwc,
copa, coz + casa fundos
tsala,comI.R$35.000.00.Tr:
12-3849-5222 cl Ana

PROCURA-SE - pi alugar
cl 2 qtos. Nos' bairros
�ova Brasilia, Vila Lenzi,
Agua Verde.Tr: 9124-
2338

RIO MOLHA - vende-se
• mad, cl 2 qtos, terreno
'u 350.00m2.R$
8.000.00.Tr: 371-2357
CREC14936.

SCHROEDER I - vende
se alv. 100m2, de frente
pi 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

VENDE-SE - alv.123m2,
terreno cl 373.99 Rua
Alwin Buterdoffe'r.R$
40.000.00.Tr: 370-8097
cnina. CRECI 9839

VENDE-SE - sobrado, cl2 casas, terreno cl
700m2.R$ 40.000.00.Tr:
273-5439 à tarde

VENDE-SE - em constr.
CI 82m2, terreno cl
510m2.R$ 12.000.00
aC8ilo R$ 6.000.00 entro
t 36xR$ 250.00.Tr: 276-
3353 cl Cristiano

VENDE-SE - 2Km apósMalwee, toda murada R$25.000.00.Tr: 276-3050
�ENDE-SE - próx. ao
centro, 275m2, ct suite,garagem pi 3 carros,biblioteca cl escritório
�nexo si Comi 80m2.RS
15.000,00 negoc.Tr9137-5573 MATRICULA24320 .

::---_
VENDE-SE - alv, ct
�67m2, !erreno c/560m2,3�� Joao Planicheck.Tr:
98398097 cl TinaCRECI
::---_
VENDE-SE - cl 120m2
��, nova, 1 suíte, 2 qtos'rena cl 410m2. Parc.Tr:9977-5408 MATRICULA24320

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
·CORREIO DO POVO 3

VILA LENZI - vende-se
mad. cl terreno de
525m2.R$ 65,000.00.Tr:
371-2357 - CRECI 8054

VILA LALAU - vende
se cl 150m2, terreno cl
561 m2,4qtos,2bwc.
Próx. Marisol.R$
98.000.00.Tr: 9102-5299
ou 370-6624

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

VILA RAU - vende-se
alv. cl 3 qtos.R$
52.000.00.Tr: 371-2357
- CRECI8054

10.2
APARTAMENTOS

APARTAMENTOS

A LEIER têm

Vendas: 371_9165

www.leier.com.br
ereei 1462-J

CENTRO - Aluga-se
qtos em casa

semimobiliada, pi
solteiros.Tr: 9991-6696

CENTRO - vende-se Ed.

Jaraguá, 2 qtos, 1
suíte.R$ 88.000.00.Tr:
9119-7683

CENTRO - vende-se ou

troca-se, grande. Troca
por imóvel em Jguá,
Joinville ou Itajaí.Tr:
011-6976-9448

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

CZERNIEWICZ - vende
se c/2 qtos, si, sacada,
Bwc, coz., lav, cl
churrasqueira, portão
életr, R$65.000.00. Tr:
9997-2020 CRECI 7402

PROCURA-SE - pi
dividir aluguel, moças
ou rapazes que já
possuam,apto,centro.Tr:
374-1018

SÃO LUIS - aluga-se pi
casal, cl 1 quto.R$
200.00.Tr: 273-0839

SANTO ANTONIO -

vende-se cl 2 aptos, cl
si comI. 300m2.R$
78.000,00.Tr: 9137-
5573 MATRíCULA 24320

UBATUBA - vende-se

próx. a praia, cl 1 suíte

+ 2 qtos.,
churrasqueira. Tr: 372-
3235.

VEND�-SE - próx. a

carinhoso, cl 2 qtos,
garagem, móveis
embutidos e demais

dep, ótimo apto. Tr:
371-6069. MATRíCULA
24320

VENDE-SE - cl 104m2,
novo, 3qtos, 1 suite,
sacada cl
churrasqueira. Entr. +
financ. Tr: 9977-5408.

RIO MOLHA - vende-se
Lindo, cl 1.200m2 em 2
níveis, a 5 Km do centro,
próx. a gruta.Tr: 370-8523

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

TRÊS RIOS DO NORTE
vende-se cl 350m2.Tr:
9909-0457

VENDE-SE - próx. ao

Pama, ótimo cl 400m2,
cl rua calçada e esc.R$
35.000,00.Tr: 9137-5573.
MATRíCULA 24320

VENDE-SE- cl 360m2, cl
casa mad. Próx. Unerj.R$
21.000.00.Tr: 370-0674

Centro

CORUPÁ - vende-se

loja de
Variedades.Aceíto carro

ou imóvel.Tr: 9116-6509

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

LOJA - vende-se de
.

roupa, cl estoque e

móveis.R: Prel. José
Bauer/ Vila Rau.Tr: 371-

-
CHACARAS?
A LEIER têm

Vendas: 371.9165

www.leier.conl.br
crecl1462-J

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

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

INSPETOR DE QUALIDADE - (6731 MO)
,

CALDEIREIRO - (6732 MO

GERENTE DE PRODUÇÃO - (6746 MO )

MODELlSTA-(6743 EL)

TINTUREIRO - (6733 EL)

AUX. DE DEPÓSITO - Confecções de cesta de Natal

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

ARTERNALSITA (6708 EL)

AUXILIAR DE CRÉDITO E COBRANÇA (6722 EL)

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

ELETRICISTA INDUSTRIAL (6714 ES)

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

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

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

CONFERENTE (6726 MO)

RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO (6699 ES)

BATERIA - vende-se PROGRAMADOR DE CNC (6693 ES)

seminova, compl.R$ 500.00.Tr. DEPTO PESSOAL (6669 ES)
275-3850

AUX. DE CORTE E DOBRA/USINAGEM (6690 ES)
BICICLETA - vende-se.R$ 3 COSTUREIRA (6665 EL / 6656 MA / 6643 MA / 6550 EL / 6472) ambos os sexos
60.00.Tr: 376-3003 %)9119- ,

1020 CONTADOR (6661 MO)

ENCARREGADO OU LlDER DE TECELAGEM (6663 ES)

ADMITE-SE
funcionários pi
empresa,em
Massaranduba.TR:
3791342 cl Gilberto

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Servíços de Umpesa e Conservação

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

_ SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
rlHte4. tÚ /4P" 4� <IlI4� tÚ� eie 4f.t4. &.H� /lU

'fe�<:t4,�_�� l#I«� Ú� 4t1�
ALTO DA SERRA -

vende-se cl área
92,000.00m2. Vlor a

comb.Tr: 376-1396 ou

9962-1809 cl Marlene

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

CZERNIEWICZ - vende
se cl 2.136,00m2, pi
clínica, próx. ao Pama.Tr:
9997-2020 CRECI 7402

CENTRO - vende-se
.

comi, ct 3.900m2,
totalmente aproveítáveis.
Tr: 275-3070. Creci 8950.

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

RIO MOLHA - vende-se
cl 969.480m2, esc. R$
180.000,00. Tr: 9112-
5501. (proprietário).

AUX. RECURSOS HUMANOS (6662 MO)

AUX. PCP ( 6744 EL)

ATENDENTE DE FARMÁCIA (6660 MO)

MOTORISTA (6658 ES) com habilitação E

VENDEDORA (6653 EL / 6641 EL 6667 EL)

MARCENEIRO (6644 MO / 6599MA / 6418 MO)

AJUDANTE DE MARCENEIRO (6700 MO)

MODELlSTA (6640 MO)

MODELADOR (6637 MA)

MONTADOR (6635 MA)

CALDEIREIRO SERRALHEIRO (6634 MA)

PROJETISTA (6632 ES )

FERRAMENTEIRO (6631 ES / 6528 EL / 6314 EL)

SUPERVISOR DE FERRAMENTARIA (6630 ES)

SUPERVISOR OU LIDER DE PRODUÇÃO (6629 ES)

SERRALHEIRO SOLDADOR (6624 MO)

TÉCNICO DE LABORATÓRIO (6622 EL) ambos sexos

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

TECNICO DE SEGURANÇA 00 TRABALHO (6619 EL)

VENDEDOR (6524 EL / 6489 MO / 6469 MO)

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

PINTOR (6608 MA)

SERRALHEIRO (6607 MA)

MONTADORA DE PAINÉIS (6604 EL) para Schroeder

PINTOR DE MÓVEIS (6600 MA)

VILA LENZI - vende-se cl
525.00m2.R$
65.000.00.Tr: 371-2357 _

CRECI8054

FOlie: 370-6261
Rua Antônio Carlos: F41rrelra. 850

Pulrro Nova fl.nuilia • J�MJtui"i do Sul w se

bUga Arte tale

RIO CERRO" - vende
se cl ± 4.800m2, cl
chalé estilo alpino,
riacho. Aceita-se troca

por automóvel ou

imóvel. Tr: 372-3235 cl
Ramos.

RIO MOLHA - vende-se
cl 40.850m2,cl toda
infraestrutura, 6Km
Centro.Tr: 370-8563 ou

9103-3580

SCHROEDER - vende-se
cl 200.000m2, 5 lagoas,
campo de futebol,
quiosque, ótimo est.R$
180.000,00
negoc.Tr:371-9053

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

AGORAvoCI TEM DINHEIRO
FAcIl E SEM BUROCRACIA

10.4
SALAS COMERCIAIS

SALAS COMERCIAIS?

A LEIER têm

Vendas:371.9165

www.leier.com.br
cred 1462-J

ALUGA-SE pi
consutõrio, cl fone,
secretária.Área
Central.Tr: 371-0424 ct
Aderbal

CENTRO - vende-se ou

troca-se, si comI. Troca

por imóvel próx. a

cidade.Tr: 011-6976�9448

" Até 36 meses para pagar;
" Sem limite de idade;
>J' Prestações descontadas 'na folha de pagamento do INSS;
" Empréstimo sem consulta ao SPCISERASA (E fazemos empréstimos
para servidores publicas, estaduais ou federais, ativos ou inativos).

OFEREÇO-ME - PI cuídar
de pessoas idosas ou

doentes.Tr: 9153-8224
ct Ana.

CONSÓRCIO - vende-se

contemplado, carta de
crédito.R$ 8.300.00.Tr: 9965-
9920

ILHA DA FIGUEIRA -

CENTENÁRIO - aluga- vende-se cl 308m2. R$
se, qtos . mob.Tr: 370- 20.000.00.Tr: 370-4508

3561

FATIADOR - vende-se de
frios, automático.Tr: 371-6452
à noite

OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como

jardineiro, zelador ou

caseiro.TR: 9111-6855
FOGÃO - vende-se 6 bocas.R$
60.00.Tr: 376-3003 cf
Andreson

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como' GELADEIRA-vende-se2301,
doméstica.Tr: 370-0097 ótimo est.R$170.00.Tr: 274-

8352
OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como GERADOR - vende-se de

s,egurança, ct energia elétr. 4T.R$

experiência.Tr: 376-0085 1.000.00.Tr: 275-2349 cl

AUX. DE MODELAGEM (6598 MO) para Guaramirim

ASSISTENTE DE VENOAS (6597 EL)

AUX. DE ESTAMPARIA (6585 MA)

CONTATO PUBLICITÁRIO (6572 MO)

MONTADOR DE MÓVEIS (6570 EL)

SECRETÁRIA (6564 MO)

SUPERVISOR DE VENDAS (6563 EL)

PROFESSOR DE INGLES (6562 MO) ambos sexos

SOLDADOR ELÉTRICO (6552 MA)

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 CALOEIRA (6506 MO)

ENCARREGADO SETOR DE DESTOPADEIRA (6490 MO)

PREPARADOR PARA PINTURA (6448 ES)

RESPONSÁVEL PELO PCP (6434 MO)

RECREADOR (6412 EL) ambos sexos

SOLDADOR (6390 EL / 6694 ES)

ASSISTENTE EXECUTIVA (6359 EL)

ASSISTENTE DE VENDAS (6358 EL)

OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR (6291 EL)

GARÇON (6249 MO)

TECNICO ELETRONICO (6150 MA / 6697 ES)

TECNICO MANUTENÇAO DE TELEFONIA (6041 MO

CHACREIRO (6020 MA)
Rua Jarge CI.miawla. 1245 (Ru. da H.spit.11

Cx. P.st.1 200 - CEP 89255-000
F.na (4/1311-4311 F.x (4/1215;1091

reautamenfo@humllJllI.com.br WWW',h,ltnGlHI.ctlm.h,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMals

Creci 1749-J

TER A-FEIRA, 08 de novembro de 2004

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

Veja as fotos detalhadas no site
www.itaivan.com.brREPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LIDA.

Ref 5529 - Centro - Casa Alv. em

Construção cf 27�,00m2 - 03

su ítes -lavabo - salão festa cf

churrasqueira - Terreno cf

452,20m2 -RS 285.000,00

ReI 4406 - Vila Nova - Ed. Jardim das
Mercedes - Apto cf 60,00m2 - 02 dorm-
01 bwc - R$ 55.000,00

137,OOm2 � 03 dorm - 01 bwc - cozinha cf

móveis - salào festa c/ churrasqueira -

Terreno e/3S0,OOm2· RS 74.000,00

i .Rêf 553? - Amizade-

� Casa Alv.em
e

nO,00m2 - 03 suítes -lavabo - área

festa - Terreno el 450,00m2 - RS
245.000,00

Ref 5560 - Amizade - Sobrado em 3 pav.
el 312,00m2 - suíte + 02 dorm - bwe

terraço - Térreo: Sala Comercial e/02 bwe
- Terreno el 380,47m2 - RS180.000,00

REF.4412 - JARAGUÁ ESQUERDO - Ed. Silvio
Pradi - apto cf 167,18m2 - suite +

02 dorm - bwe - sacada cf churrasqueira -

R$115.000,00. Aceita parcelamento

Rei 5519 - Nova Brasília - Casa Alv. cl
206,00m2 - 01 suite cl closet e
móveis - 02 dorm - bwc - cozinha -

churrasqueira - Terreno cl 430,00m2 - R$
149.000,00 ou R$ 117.000,00 entrada+ SD

parcelado

ReI. 5550 - Tila Martins - Casa Alv. cf
141 ,24m2 - 03 dorm - 02 bwe - área festas

Terrreno cf 322,00m2 - R$75.000,00

1 OO,OOm2 - 01 suíte + 02 dorm - 01

bwc - churrasqueira - Terreno c/437,OOm2 -

RS 79.000,00 ou RS SB.300,00entrada + SD

R$ 20.700,00 - parcelas RS 300,00

Ref 5466 - Ilha da Figueira - Casa Alv. el

240,OOm2-01 suite-c/ closet -03 dorm - 02 bwc

salão de festa cf churr.e bwc - Terreno cf 870,OOm2
- R$140.000,OO ou entrada + financiamento

ReI 5553 - São Luís - Imóvel Comercial
cf 433,00m2 - Galpão - Sobrado-
Casa - Apartamento - Terreno cf
640,OOm2 - RS 148.000,00

96,00m2 - 03 dorm - 01 bwe - Terreno

el 364,00m2 - RS 24.100,00 ou RS
11.500,00 entrada + parcelamento

,

Ref 5567 - Nova Brasitia - Casa Alv.el
forro el 40,00m2 - 01 dorm - bwc
Terreno el 300,15m2 - RS 40.000,00
(aceita troca por casa)

200,00m2 - suíte + 02 dorm - 01

bwc -Terreno cf �50,00m2 - RS
85.000,00

Ref 5520 - Chico de Paula - Casa Alv. cf

232,00m2 - 01 suíte + bwe - Terreno
el 1.050,00m2 - RS , 95.000,00

Ref 5541 - Ana Paula - Casa Alv.

cf 364,00m2 - 03 dorrn - 01 bwc
- Galpão Madeira cf 04 bwc - RS
55.000,00

Ref 4416 - Centro - Ed.lmperial
apto cf 216,88m2 - 01 suíte + 02

dorm -01 bwc - sacada - 02 vagas
de garagem - R$ 160.000,00

Champagnat - Sobrado el 271 ,45m2-
suíte e/doset/sacada - 02 dorm (01 el

sacada) - bwe -lavabo - Semi

mobiliado -Terreno e/756,00m2 - RS
50.000,00 (Aceita apartamento)

Resd. Amizade - Apto cf
1 03,00m2 - 03 dorm - 01 bwc -

RS 55.000,00

Ref 2704 • Amizade· ao lado do Lot. Champagnat :'Terreno c

400,OOm2 - RS
'

40.000,00

ReI 2707 - Vila Lenzi - Terreno e/4.25,60m2 (14 x }0,40) - RS
25.000,00

Ref 2616 - Czerniewicz - Terreno\ie Esquina - Terrenb
RS

.

58.000,00
sa

Ref 2701> - Vila Nova .lot. ()008\.'erõriica "� Terrenos c/ 360,00
cada. RS ' .•

�"*3,�'�00,�O cada

Rua Padre Pedro Francken 217 � Centro-;"Plan-tãó - '91'36-3412/9117-2518 Caixa Postal 482
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CLASSIMais

TECLADO - vende-se

Yamaha,CL510.R$
9.000.00.Tr: 9975-0045
ou 371-9530 após 18h

m,.iiIIliiI-- TECLADO - vende-se

Cássio.R$ 600.00.Tr:

9975-0045 ou 371-9530

após 18h

lIVRos-vende-se coleção,
curso enfermagem.R$
450.00.Tr. 370-2183 ou 9145-

�
NOTEBOOK - vende-se Intel

nova, na ex, cf 1 ano. de

garnntia.R$ 3.200.00 a vista

ou 1 +4 R$ 672.00 cf

cheque.Tr: 9994-0298 cf

Luciano

MESA - vende-se centro,

espelhada.Tr. 372-1448

MESA - vende-se

jardim, artesanal. Tr:
372-1448

. PROCURASEsócia(o).
cf pequeno capital e
tempo pi trabalhar,
negocio promissor.Tr:
9957-2527 ou 9103-

3580

• PLAYSTATIO,. 2
'XBOX
• PLAYSTATION ONE
*DIlEAMCAST
• NINTENOQ 64
• GAME BOY CalOR
• GAME BOY AOVANOE
• NINTENDO GAMECUSE

CORREIO DO POVOTORNO - vende-se
retifica, de disco e

tambor de freio e outros

equipo pi oficina ou

borracharia.Tr: 473-9818

VEN DE-SE - fogão à
lenha; ótimo estado.R$
400.00.Tr: 273-6050

VIDEOGAME - VeD, cl
300 jogos, MP3, rádio
Fm.R$ 250.00.Tr: 275-
6134

P��1919

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

NETGAME
*LQCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TOOA A LINHA DE
"iOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL .

Fone: 376..2206

Atendimento 24 horas

",

Venda e Assitência Técnica em Computadores,
Rede.s e Perifêricos em Geral

Computadores
completos

Peri fericos.
Gravador de CD
e leitor de DVD

. Maquinas
Di�itais

Estamos também com curso de
Informática básica e avançada.

Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última Sleração.

Um micro por aluno

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

CORREIO DO POVO 5

senac

•
Faça a diferença no mercado de trabalho!

ÁREA DE GESTÃO, COMÉRCIO E INFORMÁTICA

•

S ,gtllt11MI,mn;U2'1!1i«IJiIJ_(:U:,(J�1e 4lttU!
Estamos (onvidando fodos os clienfes e

amigos para conhecer a (osa c/
lindos e belas acompanhantes

I
24 hs ao seu disparo

I i

:. ....
. .

1275-0052/ 273-1174!
,sac@sexshoPJaragua.com.br @;;;lIiljiiilliMiii§ijliilM

.SUPER MASSA
GRAFITADA

r

I
............. VANTAGENS: "".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

Advocacia
Dário Streit

OABISC 16370

Roberto Seidel. SO I - Centro - Corupá - SC
Fone: (47) 37S-2571/Cel: 9973-9355

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
Cf Bruno

'-'

'\:::!...5
Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 6 i 6 - Centro - JaraQuá do Sul - SC

Pós-Graduação Lato Sensu

v" GESTÁO ESCOLAR
v". PSICOPEDAGOGIA

Informações: Local dos cursos fi matriculas:

8800.108.88..,88 Instituto Educacional Jangada
Av. Preso Épitãcio Pessoa.6Ja • Centro

üíB
Hutótl�

Duraçlo 10meses
01 81lCOntro B8marud

�

TERRAPlANAGEM
ROf1l)edor de Pedras e Concreto
Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto
Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cf Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

TERÇA-FEIRA,08 de novembro de 2004

••••• o •••••••••••••••••••�.... • •••••••••••••••••••••••••••••••• � ••••••••••••••••••••••• �.'" ••••

�\ FRAN .

'- � STÚDIO FOTOGRÁFICOt"'::;;;.b

�
...

t(�..:.>�, Fotos Infantis, Gestantes e ao....
A Revelação e Reprodução
....

....

---....._

i E-mail:
, FrancifotoS®ibest.com.br
i Rua Barão 00 Rio Branco nO 411
[Sala 3 Jaragua do Sul se

.

-l
--:-�i

. I
PINTUR�S €H G€R�u: PREDI�L - CONERCI�L - R€SIOE.Nc�l. I

M�ss� CORRIO�. Epox, T€XTUR�. GR�f'I�OO I
!

Faça um orçamento VLB - Responsável pela pintura i
! sem compromisso do Jornal Correio do Povo i

I R: Domingos da Nova, sInO - Ilha da Figueira" Te!.: 91 04-646J
......................................................................................................................................................................................................................................................................... ---!

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

"'Não to_ as \,
decisões pelos

outros. Não deixe
os' outros tomarem.
as decisões que

São suas.

telefonia e segurança

CelJtrals telefôlJlcas Intelbras

Fone: ·371·7007
A melho,. opção para sua empresa,

esc,.itó,.io e residência.
P,.odutos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

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

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalaçào e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks. Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch caote CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado -

Conectores

SEGURANÇA E'LETRÔNICA
(Insta/ação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e ínterfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/B e celor) .

Micro Câmeras (PIB e COloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Insta/ação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão. eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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8 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
TERÇA-FEIRA, 08 de novembro de 2004

-

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 em sua vida pessoal e profissional"

Periférlces Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Computadores
·completos

................................_ .... _ .. � .. " ....

'{)
Acessórios Informatização

de comérdo eSuprimentos
. Tintlas Originais e

Recarga\todas as marcas de Impressora

Assistência Técnica

Especializada
indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
dais, Impressoras
Matriciais pI emissão
de N.E, Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,
todos 0$ controles
administrativos de ges�
tão empresarial.

HORA TÉCNICA - (Jarsguá do Sul)
INTERNA - R$ 20,00

'

EXTERNAS - R$ 20,00 +
R$ 15,00 deslocamento 81Outras Cidades +

R$ 0·,50 O km rodado

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6 /9 I
I 21 15/ 18 e 24 meses.

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

vídeo AG? 32 mb integrada, monitor IS"
dr íve disquete 1.44. teclado,
mouse, gabinete atx 30Ow, caixas de
som amplificada, 180w, placa de som

e rede integrada

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

ClIn"íOQ 0$ Gl,,;e(Q!ogla e Ob!ietricio

3)r. JeaJl $I!I/(r tJíilrelner 93dl
CRM: 5457·T.E.G,O. 302.'2001· RQE:4975
�.".., .. !ot.dIdo"".í"d,(�.I""".,,",

1275-0395
,

.

. � IludJl@f,muom.br

---.�/ALIMENTOS ·SAUDAViEIS PROM·OVEM A VIDA/r-�'"----

Medicamentos em geral
Manipu1Jç50 de fómlUfas médicas

FIs1O{er�plcoJ e
Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua 0.10 Plcalll 1. 10 - Centro

Revlltt.1t v......., .........�.....
Uvro.

VldeO.
Multlmldla

Medicina Alternativa De A a Z
Voce encontra na Sebus Por Apenas R$ 35,00

COta
,GlbI. Fooe, 47 371-6563
DVD,S Rua Domingos Da Nova, 102 Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�
ASTRA - vende-se

99 2.0, GLS,
Sedam, T'. 370-2468compl,4 p. r.

�
COMPRA-SE - carro

financ.Entr. + Saldo ano

00-03.Tr: 9602-6353 cl

�
MONZA - vende-se ou

troca.Se, SLE, 2.0,

90 4P. compl, 2' dono .Tr:

276.0397 ou 9103-5991
�
OMEGA - vende-se

95 GLS compl. + teto,

azul.R$ 14.800.00. Tr:

370·59.:.:18_--
S-1õ"= vende-se Luxo,

ano 97, diesel, bco de

couro, branca, aqutp, Tr:

9993-5946 ou 376-1678

5.10. vende-se 98,GNV,
cabine dupla, cl DHI
trava/alarme.Aceita carro
menorvlor.Tr: 9983-1 925

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

TEMPRA - vende-se
2.0, 16v, compl, preto.R$
7.500.00.Tr: 8804-6050
cl Adriano

UNO - vende-se Turbo,
preto,94, compl. ,ótimo
est.R$ 10.500.00Tr:
9135-7729

UNO vende-se
Smart,04,2p.R$17.000.00.Tr.
376-0700 cl Toninha

UNO vende-se
Smart,01 ,2p.R$ 2.800.00
+ 31x 428.00.Tr: 370-
3574 ou 9123-7355

UNO - vende-se 95/96,
branco, gas., único
dono, 1.0.R$ 8. 700.00.Tr:
9602-9353

F - 250 - vende-se XL,OO/OO,
prata, único dono.Tr: 9979-1437

F- 4.000 - vende-se 95, cinza,
2°. dono, impec.Tr: 9979·1437

FIESTA - vende-se 96,4p,
50.000Km,orig.R$11.500.00.T�

5-10. vende-se 95, cl 37:>-3001

ar, OH, alarme.R$ KA - vende·se c/ limp/
15.800.00.Tr: 9962-3664 desemb, ar quente, vidro/trava

elét, Impec.R$ 13.300.00.Tr:
9961-D343

'VECTRA - vende-se
GLS,95,rodas esp,
compl.R$ 13.300.00 ou

R$ 3.900 + 36x

R$418.00.Tr: 9123-7355

VECTRA - vende-se CD,
97,. teto e bco de couro,
ótimoest.Tr: 371-2666 ou

9125-7399

PALIO - vende-se ou

troca-se por carro menor
vlor.Tr: 370-5723

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

KA - vende-se GL 1.0, MPT,
2001/2001, limp/desemb, ar
quente, 65.000Km, doc. 2004
paga.R$14.000.00.T� 275·2734
ou 9994-9796

.-
DEL REY - vende-se 86,
branco, motor novo,
ótimo estado.Tr: 9102-
8676

.

FUSCA - Vende-se 79,
branco, ótimo est.R$
2.300.00.Tr: 9919-4540
.cl .Ra�iel

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

1113 - vende-se c/ Munck
1600Kg, 81.R$ 38.000.00.Tr:

GOL - vende-se 92, _37_(}._71_4_4 _

azul,1.6,álcool.R$ 1113-vende·seTurbinado,c/
6.800.00.Tr: 375-2781 carroceria.R$ 28.000.00.Tr:

GOL vende-se _37_(}._48_6_3 _

1.6,91 .R$ 6.600.00.Tr: 1314 - vende-se Mercedes,
9112-3138ou379-1760 87,reduzido,motor, ex,

ref.novo,toco.R$ 45.000.00.1r:
37(}'7144

BIZ - vende-se 03,
PAMPA - vende-se 93 verm., seminova.Tr: 372-

c/tração.R$ 8.500.00.Tr: 7912 ou 9135-8785
373-3001

TlTAN - vende-se cl
part.elétr.. R$4.300,00.Tr:

PARATI - vende-se 87, 9953-2627.
ótimo est.R$ 5.200.00.Tr: -TI-TA-N---v-e-nd-e-_s-e-1-2-5,370-2055 ou 9136-4041

2003, prata.R$ 1.500.00
+ 18x 205.00.Tr: 9123-
7355

FUSCA - vende-se ou
troca-se 75, azul.Troca
por carro + vlor.R$
1.800.00.Tr: 9919-4540
cl Daniel

GOLF - vende-se GL,MI,
1.�, branco, 4p, compl,
impec.Tr: 371-8153 ou
9122-6233

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

R$ 42.000.00.Tr: 373-
3001

GOLF - vende-se GL,
1.8,95, compl- ar, GNV,
cl aparo Cd.R$ 12.800.00
entro + 22xR$ 214.00.Tr:
9132-3879 cl Rogério

KOMBI - vende-se
Furgão, diesel, 82,
branca.Tr: 371-6702 ou

9973-9253

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

PASSAT .; compra-se
TS, abaixo ano 79.Tr:
9139-0591 ou 372-4315
cl Geovan

PARATI - vende-se
97,1.6, prata, cf opc.,
ótimo est.R$ 4.000.00.Tr:
9973-8955

SANTANA - vende-se
Quantum, 97, compl, de
part.R$ 16.000.00.Tr:
376·3386

-
CIVIC'- vende-se Honda,
2002, prata, 50.000km cl
GNV. Vlor a comb. Tr:
371-4978 ou 9109-5067

F-1000- vende-se
cabine dupla,90, XK,
compl.R$ 26.000.00.Tr:
9111-9466

JEEP - vende-se 62,
traçado, reduzido, 6cc, 3
marchas, orig.R$
7.000.00.Tr: 9962-3664

-

SCANIA 11 O - vende-se 75,
Kit 111, ref.compI.R$
34.000.00.1� 370-7144

..

BIZ - vende-se 04, preta,
ct partida, doc. Pgo.R$
4.500.00.Tr: 9997-5557

CBX 200 - vende-se
Strada, verm., 98, impec.
Aceito troca. Tr. 9103-
7895 ou 9103-2613.

PALIO - vende-se 86.R$
600.00.Tr: 9975-0045 ou

371-9530 após 18h

TITAN - vende-se CG,
ES, (part. e freio a

disco), 2000, ótimo

est.R$ 3.600.00.Tr: 47-
9117 -5839 Eder

TlTAN - vende-se
89.R$ 2.900.00.Tr:
9975-0045 ou 37t-
9530 após 18h

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

TWISTER - vende-se
preta, 02, c/14.000Km,
ótimo est.R$
7.200.00.Tr: 372-1528
cl Gabriel

XT 600 - vende-se cf
12.000Km, nova, 00, cf
ex, alarme.R$
11.000.00.Tr: 9975-
0047

APARELHO CD - Pioneer,
cl controle, 1 módulo, 1
par 69.R$ 700.00.Tr:
273-0241 ou 9155-2272

AROS - vende-se 20,
duplos, cl cubo, inox.R$
11 O.OO.Tr: 371-5073

RODAS - vende-se aro

15, esp, Gireis.R$
750.00.Tr: 9991-3000 cl
Hélio

CORR�IO DO POVO

Retroviso'tê1l cem re9�lagem elétrica, VidfOfl. .'
os,

e:látricas nas pOl'ta$ e no porta-malas com comando a disllincla por fa· I

CORREIO DO POVO

OFERTA POR TEMPO LIMITADO

PARATI - vende-se
G3, 16v, compl, 2000.R$

ESCORT -vende-se Europeu, 22.500.00.Tr: 9953-9966
95, 1.6, IGL, azul, placa 8,
pelicula, rodas liga.R$
1 0.300.00.Tr: 371-9992

Não FechamosAlrYJpç5

Rede Renaulr, Mnis de 160 Concessionárias no Brasil.

Horario de Funcionamento

Das 8:00 ás 1 9:00

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

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

BLUMENAU
322· 8800

ITAJAí
348· 8460

T=n,49� ENT••24x �

Liberte
�l���Oçã? válida enquanto durarem os estoques na Concessionária do Glío Privllége 1.6 16V Hatch ou Sedan, O crédito de 3.000Km de combustível grátis são referendalse estão baseados em um consumomédiQde 10 KmJl., sendo o preço base do cómbustiveIgasolínaa
04/05s:orhtro. Esta oferta não abrange os veiculas destinados à locadoras, auto-escola. deficientes tisicos, autarquias e órgãos públlcos, táxi, test drive, transportede passageiros e ait1da vendas realizadas pela lntemet (2)Preço a vista do ClioAull1entique 2 portas 1:0 av
Megan

. �irBag duplo, corsólida, sem opcionais. Com IPVAe Licenciamenlo GRATIS. Valido somente para veiculas adquiridos pela InterneI. Frete Incluso para todo o Brasil. (3)Taxas de juros válida para as LinhasClio (excetoAultlenlique04I04) eScénic 04104e 04/0!),
Porlli!ll�' 05 e anteriores e Kangoo 04104 e anteriores, O km, nas sequlntes condições: Financiamento pelo coe ( Crédito Direlo ao Consumidor) com entrada de 60% do valoravista + saldo financiado em 24 vezes com Taxa Cliente prefixada de 0,49% a.m. + iOF + R$ 2,15
Poderãona.�o Boleia Bancário. Financiamento Renauít atreves da Cia. de Crédito, Financiamento e InvestimentoRenault do Brasil. Crédito sujeiioa análise e aprovação de cadastro. Taxa de abertura de crédito (TAC) não inClusa, consulte o valor parasua região.As taxas
Pre&erv ser�Uerada$ se houvermudanças significativas no Mercado financeira sem prévio aviso .. Não estão inclusos 0$ valores de frete, pintura metáüca e opcionais. A Renaull reserva - se ao direito de alteraras especificações de seus veiculos sem prévio aviso.

a a VIda. Cintos desegurança em conjunto com Air bags salvam vidas
-

.

Vale do ltajaí e Litoral Norte w se

JOINVILLE
435· 3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

j
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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 D
prata G
clnza. G
verde G
branco G
verde G

azul G

branca G

prata GNV

marrom metalico G

Corsa Wagon
Asrtra + Couro GLS 4p
F-l000 4.9
Corsa Sedam
D-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

ClioRL 1.0
CLlO RL 1.0 AR
CELTA 1.0
BLAZER DLX 4.1 COMPL.
CORSA WAGON GLS
ASTRA GLS, COMPLETO
CORSA WAGON GL 1.6
PEUGEOT 106, COMPLETO
SANTANA QUANTUM 2.0, COMPLETO
MONZA GL, Cf TRIO 4P
MONZA SLlE
Uno SX 4p
UNOSX
Santana compl
Corsa 4p
Corsa Super
Vectra GLS
PalioEX 4p

Preto
PRATA
VERMELHO
BRANCA
CINZA
AZUL
VERDE
PRATA
CINZA
AZUL
VERDE
Verde
Prata

prata
branca
Vermelho
Vermelho
Verde

2002
2003
2002
1997
2000
1999
1999
1999
1998
1994
1988
1997
1998
1999
1999
1997
1995
2000

Av. Prefeito Wal4�mar Gruba, 3747· Jaraguá do Sul

Palio EX 2p
Tipo 95 4p

01
95

R$ 15.50b,00
R$ 8.500,00

prata
prata

Ford
97
95
01

Prata
Prata
vermelho

R$ 9.800,00
R$ 9.500,00
R$ 14.800,00

Resta
Escort cl ar
Ford Ka.

GM

bege
bege
cinza

R$ 6.800,00
R$13.500,00
R$ 25.000,00
R$10.500,00
R$ 12.900,00
R$ 5.500,00
R$ 12.000,00
R$ 10.800,00

Kadett
Vectra GLS completo
Vectra GLS compl
Pick Up corsa

, Omega GLS
Chevete
Corsa
Corsa

90
95
99
96
93
89
99
97

Branca
cinza
azul
Bordo
branco

vw
Goll.6

Gol4p
azul
branco

R$ 7.500,00
R$ 18.000,00

.91
00

Motos
CG titan cinza R$ 1.500,00

+17x205,00
03

Importado
cinza R$ 9.500,00Renaut 19 95

,A:.ÓVE,.37°-1Y69
.

Av. Prefeito Wald�mar Grubba, 3771 - Centenário

azul

ouro

verd
verm

preto
prata
bordo

azul

preto
prata
cinza
bordo
cinza

prata
verm

azul
cinza

R$ 45.000,00
R$ 17.500,00
R$ 18.500,00
R$ 18.500,00
R$ 17.500,00
R$ 17.500,00
R$ 16.500,00
R$ 16.300,00
R$ 16.300,00
R$ 16.300,00
R$ 15.800,00.
R$ 14.000,00
R$ 11.800,00
R$.4.200,00
R$ 13.200,00
R$ 12.500,00
R$ 3.500,00

S-10 De-luxe 4x4
Gol GII18V

Megane RXE
Clio RN 1.0
Corsa Wind Sedam
Gol c/ Ar
Ranger
Corsa GL 16 SW

.

Fiesta GL CLASS

Golf 1.8 MI Compl
Escort GL 1.6 Compl
Vectra GLS Compl
Gol 16V
Gol
Ka
Gol
Corcel

2000
2000
1998
2001

2001
2003
1995
1999
2001

1996
1998
1994
1998
1986
1998
1997
1984

G

G

G

Faça parte da BV
financeira

você também

Celta 4p
Celta 4p c/ ar
Corsa Sedan ao/te

.

Vectra GL 2.2

GolG111

Gol1000 16v c/ opc.
Go11.8

Astra Sedam 1.8 GL comp.

Palio Wekend Stile

Palio EX 4p e opc,

Ranger Splash compl (6 cc)
<'

Omega GLS 2.2 comp

Vectra GLS

Fiesta Berson c/ OH

Fiesta Berson c/ Ar

Goll

vermelho 03

prata 03

cinza 01

prata 99

verde 00

Cinza 00

branco 96

Verde 99

Preta 99

Verde 01

preta 94

cinza . 97

bran 97

preto 03

verme 03

azul 95

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G/GNV
G

G

G

G

G

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - jaraguá do Sul

Fax Okm

Gol

Gol power

Ipanema GL

Celta

Uno SX

Sundown Hunter

Palio EX

Escort GL

Monza GI

Palio Fire EX

Gol Special

1.6/1otal flex

1.0 -16V/4p

preto

azul

05

98 G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

1.0j4pjopc branco 02

1.8/4p/SL cinza 95

2p branco 03

1.0j2p branco 99

125 vermelha 04

4pjopc dourado 00

1.8/4p/comp - Ar prata 98

2.0/4p branco 96

1.0j4p

1.0j2p/Ac

prata 02

branco 99

cinza

azul

cinza

verde

1994

1992

1994

1989

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

Palio EOX cf opc
Marea ELX

verde

branca

branco

Branca

vermelha

1997

1999

1999

1993

1993

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

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

Ftesta CLX 1.0

Belina II

EscortGLX 4p compl
Escort GL 1.6

F- 1000 Dupla Turbo Diesel

Verona GLX 1.8

VW

Galf GTI campo
Gol CL 1.6

Gol CL 1.6 Alc.

Fusca 1,300 L

Gol CL 1.6

Gol 1.0 8Ve 4p
Parati Clt 1.6 - ar

Lagus cll comp + GNV

Parati cl 1.8

GM

Omega Suprema GLS

Kadett SL 1.8 Alc.

Monza GL 4p/alc/compl
Monza SLE

branca

prata
preto
prata

1996

1989

1998

1993

1987

1990

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 GI 2.2 Comp
Fiat Uno Eletronic 1993 LimpjDesemjAQ
sente RT 1.6 2000 comp
Vectra CD 2.0 1994 comp
Fiat Palio Fire 2004 LimpjDesem
Vectra CD 2.0 94 comp
Esccrt GL 16V H 1997/1998 4p VE comp.
Renaut cuo 1.0 2002 básico 4p
Renaut cuo RN 1.0 01jOl basico cj Tr
Renaut Clio RL 1.0 OO/OOlimp/desem/Ar
Ford Ranger 2001 4p Turbo Diesel comp
Omega 3.0 1994
Pick Up Corsa 1.6 1999cj RLL
Pick UP Corsal.6 99 c/ AQ
Corsa 1.0 2001 4p Limp/Desem/AQ/AR
Fiat Uno 1.0 EX 2p 1997 AR/Limp/Desem
Pick Up Fiorino Trecken 1.5 1996
Palio Wekend 1.0 16 V Fire 2003 comp
Siena 1.0 Fire 2001 AqjDesem
Jeep Willis 1951
Siena 1.6 1999 4p/comp
Esccrt 1.8 GL 1996 2p
Kangu 1.6 2003 comp
Senic 1.6 2000 RT comp
Blazer DLX 1998

AzuIY.
VelTlle;,

::'ê
Prata
BoIOO
Vem.
B"",
Brafl:O
Br..,
Prata
Azulyo
Brant!
Branta
Branco
Cinza
Prata
Prata
!ruI Mo
Verde
Verde.
Vell1l&.�
l'raIl
Cirua
P/ata

Faça parte da
financeira

você também

Saveiro

Gall.8

S-10campl
Vectra GL 2.0 campo

Golf2pcomp. GTI

Manza4p
Fusca 1300

CBX200

Unol.0

Celta4p

Lagus 1_.8 campl.
Corsa Sedam 1.6

Corsa Super 4p
Corsa Super 4p cJAr

Pampa 1.8

Mn
Ver
Fie

II!
Rei

Cinza

branca

prata
cinza

GNV

G

D

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Azul

preta
vermelho

Branco

Vermelha

azul

vermelho

Vermelho

prata
branco

branco

branca

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

0-20 Custon
Blazer OLX 4x4
Corsa Wagon
Corsa Wind 1.0
Corsa Wind 1.0
Parati CL
Tempra IE 8v
Quantum
Veetra GLS
Logus GLS
Mercedes 608
Golf GTI
Verona
Eseort
Eseort L
Toyota Bandeirante
Parati

Oie
die
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
ale
die
gas
gas
gas
Ale
Oie
Ale

1992
2000
1997
1995
1996
'1995
1995
1997
1998
1993
1983
1995
1991
1991
1988
1999
1989

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vende
370-7516

Troca Financia

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

Golf 2.0 compl.
Pampa
Saveiro Diesel
Hilux Sw4, diesel
Fiorino furgão
Santana GLS oompl.
Parati 2p 1.6
L.200 Diesel
Corier 1.3 Furgão
Fiorino pick up
MonzaSLE
Palio4p
Golf
Éscort GL 1.6
Gol CI1.6
Santana GLS compl

CARROS NOVOS E USADOS
GM
Vectra milenium prata
Blazer compl
Corsa hatch c/ar
CorsaWind
0·20 Custon De-luxe

VW
Gol GIII4p 8V
Gol City GIIl compl4p
ParatiÇ/dh
. � ,."..-�

FORD
Mndeo Clx.comp
Verona GLX comp 4p
Fiesta4p
Importado
Renaut Megane

2001
bran
bran
cinza

preta

Gas
2004
2002
1997
1991

GNV
Gas
Gas
Die

bran

prata
cinza

2000

2003
2001

Gas
Gas
Gas

1998
1996
1998

Gas
Gas
Gas

prata
verm

cinza

cinza 2001 Gas

Veículos de Particulares

bege
bege
azul

prelo
Bordo

Vermlho

Cinza

azul

cinza

'dourado

vermelho

vermelho

praia

branco

'branco

Roxo

G

A

D

G

G

G

G

GNV

A

G,

G

G

G

G

G

95 R$ 5.000,00 + 25x400

85 R$ 3.500.00

83 R$ 3.400,00

90 R$ 8.500,00
83 R$ 3.000,00
87 R$ 4.200,00
93 R$ 8.900,00
95 R$ 9.500,00 4.500+25x370

00 R$17.900,00
94 R$ 7.500,00

84 R$�OOO,OO
82 R$15.500,00
97 R$ 4.000,00 32x370. V10. 10ABN

95 R$ 5.500,00
55 R$ 17.000,00
00 R$ 4.200,0

Caravan
Chevett
Opala
Saveiro
Uno

Temprn
"PO
PalioWekend
ESCOrt

ESCOrtXr3
F·lOOO

Pampa
Towner
Vilvo460
Xl.R

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

Reno cr
Palio E

10 1,6 Compl .

Palio E�Xll·3 Fire comp,
Gal . .0

�Oll Speciall.0FO Plus 1,0
lesta
Saveiro 16Plck U

'

Mp Strada 1 '3 F'area HLX
.o r-rrs

Celta 1.0 VHC comp.
Celta 1.0 VHC 1.0j4p
Uno EP 1 2p
Uno SX

.0 4p
1).20 C.D 2p

,F 1000 mUPla Custon Luxe Ac/4.portas
Monza SL°ior MWM cjvidro,teto,dh
COrsa,O 2p.
CG 4pjopc

2001
2001
1997
1999
2003
1996
2001
1995
2003
1999
2003
2003
1996
1998
1999
1992
1993
2001
2001

grafite
Cinza
verm.met
branco
branco
Verm.met
prata
azul.met
Branca
preta
branco
branco
cinza
Cinza
Bege
cinza
prata
azul

prata

16vjtop de linha
4p
4pjVejTr
4pj16vjar
cj ar cond.
DesjLimpjAQ
4p

Ãrduíno
Veículos 371·4225

Novos e Usados

2003/2004
2002/2003
2002/2003
2002/2003
·2002/2003
2002/2003
2001/2001
2000/2001
2000/2001
2000/2000
2000/2000
1999/2000
1999/1999
1998/1999
1998/1998
1998/1998
1997/1998
1997/1997
19961-1996
1995/1996
1994/1994
1990

PALIO FIRE
FRONTIER 4X2 XE
FIESTA 4PTS AR
F250 XLL
CORSA CLASSIC
PALIO FIRE
GOL 1.0PLUS
VECTRA CHALLENGE
CELTA
CORSASEDAN
GOL 1.0 16V 4PTS
CORSA WIND
ASTRAGL
GOL 16V
SAVEIRO CL 1.6MI
GOL 16V
éORSAGLW
BLAZERDL
FIESTA CLX
UNO MILLEEP
GOL 1000
SAVEIROCL

PRATA
PRATA
BRANCA
PRATA
PRATA
VERMELHA
CINZA
CINZA
PRATA
BRANCA
CINZA
PRATA
AZUL
BRANCA
VERMELHA
PRETA
PRATA
AZUL
LARANJA
AZUL
BRANCA

GASOLINA
DIESEL
GASOLINA
DIESEL
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLlGNV
GASOLINA
ALCOOL

Particulares

Fusca
Fusca
Gol
Go1M11.6
Gol
Gol
Golf GLX 2.0
Gol
Monza
S-10
Selina
Variant
Sanlana 4p
Marajá
Saveiro
Corsa el A.C.
Chevette
Opala
Tipo
Eseort 1.8
Bis Sundown

G
G
G
G
G
G
G

A
G
G
G
G
G

G
G
G
G

G

71 R$2.300,00
69 R$ 3.000,00
97 R$ 12.000,00
97 R$ 12.000,00
92 R$ 7.000,00
85 R$ 4.800,00
97 R$ 16.500,00
85 R$ 3.500,00
84 R$ 3.800,00
96 R$17.500,00
90 R$ 6.500,00
78 R$ 3.500,00
90 R$ 6.500,00
87 R$ 5.200,00
83 R$ 4.000,00
00 R$ 18.000,00
84 R$ 2.900,00
87 R$ 5.500,006 eilidros
95 R$ 8.000,00
93 R$9.000,00
97 R$ 1.300,00

Branco
Verde
branco
branco
branco
praia
preto
Azul
Azul
Bordo
Prata
Bege
marrom

Azul
Bege
Verde
Dourado
Azul
Preto
Praia
roxo

...

KAM'VAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375-2018 • 9993-5854 • 9973-3034 • centro/Coru á
Astra

Blazer

Omega GLS

Fiesta 4p 1.0

Silverado

Beo

Beo

Beo

azul

Beo

B'ege

2000

1999

1998

1999

1998

1998

1998

1997

1997

1996

1994

1993

1997

I 1990

1989

1974

1997

GNV

GNV

GNV

Gas

Ale

Palio 1.0 4p

Palio 1,.0 2p

Veetra GLS 2.0 eompl

S·10 2.5 DLX

Suprema 2.2

Calibra Compl

L-200 4x4 eompl

Ka 1.0 el trio

F·l000 C. Dupla

Santana 4p GI

Variant

Gas

Gas

Gas, .

Die

Gas

Gas

Die

Gas

Die

Gas

Gas

Gas

verm

Beo

preta

bordo.

verm

azul

prata

verde

azul

azul

BeaS-10Com I

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

94/95 Cacamba Branco R$ 105.000,00Volvo NL 10/310 6x4

Faça parte da BV
financeira

você também

/

311-0802
311-8281

Ixp.Antônio Carlos Ferreira, 130 . Centro - Jguá do Sul
prat
cinza
prata
cinza
vermelho
branco

prata
bege
cinza
preto
cinza
dourado

prata
preto
preto
vermelho
prata
prata
preto
prata
branco

ver,elho

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

Parati 16V el Qpe
Gol GII18V
Gol GIII 16Veomp
PalioWekend StHe 1.6 eomp
Palio EDX 4p e/Trio
Palio Week. Comp
Clio Privilége eomp
Seenie RT 1.6 eomp
Seenie RXE 1.6 eomp
Seenie RT 1.6 eomp
Seenie RT 1.6 eomp
Clio RL el AC
Courrier 1.6 eomp
Fiesta el Ar
Ka GL el ope
Eseorl SW el ArIDH
Corsa 4p/Flex eomp
Celta 4p/Ar
Celta 2p/Ar
Astra Rateh GL eomp
Astra Sedam GL eompl
Veetra GL cornp

Rua pref.Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

310-2381
94

98

98

93

94

98

98

97

94

97

90

89

95

86

95

90

95

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$ 15.500,00

R$ 6.500,00

R$ 8.900,00

Omega GL cornpl.
Corsa Super
Corsa 4p compl,
Tempra 16v ouro

Verona LX 1.8 ale

Palio EDX

Perua Sweompleta +GNV

Perua SW eompl G
Veetra GLS eomp

Veetra GL eompt + GNV

Monza SLE

Monza

Asia Towner furgão
Uno

Alfa Romeo 164 eomp.+ Teto

Trailler Angola el 1 eixo

Kombi stander el li lugares
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CORREIO DO POVO

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

( 7) 1
R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

• Utilização do
seu FGTS.

• Sem juros,
intermediárias
e resíduo final.

Consórcio

Breitko f
Sua melhor opção em Consórcio.

www.breitkopf.com.br

CORREIO DO POVO
, FuhUcrui&�1919 '

FONE:371-1919
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

Tempra 99 Compl. DI9ltOljRLIJAC
",._._,._-_._-_....._-" .. _ ...... ,"'-,.,-,."'_._" .. _,� .. _-

Tempra 99 Compl. + RLlJAr iPalio ElX 2005 Flex KV/ICI/AQI
"",,,,",,,,,",,,,",_,,,,_",,"","",,,"",,,,,,,,,,.,,,,,,"""",,",,,",,,",,,, .. !?'gl!5l.!,", ""'�''''''''''''__

l,.", .. "","�"_ .. ","",,,,.,,,,,,,,�_'",_J

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376·1678

MONTANA
MULTI·MARCAS

I M P O R T A DOS

� C z:Q 94 C(lJO verde

CI\I() EX 'J7 ai� l:xarro

FBJ3EOT 100 ' 93 lPa-q Rliaz. azul

FBJ3EOT;n3 XS sr� 00lI1CO

FBJ3EOT4:.5 ro � �
FBJ3EOT 4:.513REt>O< 94 � çxela
APA..ALeE 94 �� tvanoo

(}fARA(;€; 93 4piIxm �

N A C I O N A I S,

CROMOART
CRIAÇÃO & FOTOLITO

cromoarte@terra.com.br

Truppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183

&10

00� al'l.I
Rua Erwino Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul

fJl oosatnrotlfr bm:a '

75 impecáJel vem

00 um btro'l

Brasilia

ESPECIAIS

fU:CA . fl) ,PICXJ..ECOIJAIXl1
l<QI.1';J fi !.íi:Ddm�
Vi\AlANT 70 !.íi:D dm�

Escapamento � Geometria - Balanceamento
.... " ,"v.. ,'"." .. �;.• � .. ,. " ...• ��., ,,, ,,,,""""",n .•.. " ,.,, , _ .• _, __ ."" .• ",."." '"",N.'=" •.,,,••••••••,,,,,,"',,,,,, "',,,,,,,, ""_"""""'''" """",,,,''n_''··

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus
$' � d

Rua: Prefeito José Bauer, 826
Vila Rau - Jguá do 5ul- se

AVfOnilAdA:
CM, VW,
FiM' Fond

Sua habilitação
'com maior rapidez

Ci;Jntro de Fo
de Conduto�

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Car teir a provisória

- Segunda via

Rua: MaL Castelo Branco, 18,8
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