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Camargo diz que prioridade do
Sinte é eleição direta para diretores

• PAGINA6

N°5.015I R$1,25

*Consulte sobreas diversas moclalldades de assinatura e as

práticas formas de �agam nto

Atores do Grupo de Experimentação Cênica da Scar ensaiam para a apresentação do espetáculo "Tempo de Verão'; sexta-feira, no Centro Cultural·

Espetáculo 'Tempo de Verão'
revela a força do teatro local

:OGrupo de Experimentação Cênica da Scar encena na possível fazer teatro com qualidade aproveitando os

�exta-feira o espetáculo "Tempo de Verão". Uma talentos locais e a própria região como ponto de partida.
colagemmusical de pouco mais de uma hora de duração Na definição do diretor do espetáculo, GilmarMoretti, a
que revela o talento de atores de Jaraguá do Sul e a peça é multimídia "ao exagero", porque mistura dança,
perSistência do grupo que pretende mos trar que é teatro, cinema e vídeo. - PAGINA 4
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Feriado e chuva movimentam

as vídeos locadoras da cidade
omau tempo aliado ao feriado foi favorável para as vídeos
locadoras de [araguá do Sul, que registraram ontem

movimento acima das expectativas.

_ PAGINA4

RESGATE

Exposição retrata História do
Direito no museu Emílio da Silva

_ PAGINA6

DECISÃO

Pilotos disputaram fase final
do Down Hill em Schroeder

Troféus foram
distribuídos

.na 'solenidade
que aconteceu

na noite de

domingo, ao
lado do
Ginásio

Alfredo Pasold.
A equipe

campeã foi a
Fischer,de
Brusque.
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Obviedades dos fatos
Antes a crise da Pre

feitura de Jaraguá do Sul se

resumisse à evidente falência

financeira da administração
municipal. Mas não. Outras,
talvez com menos reflexos
diretos no cotidiano da

população, mas tão signifi
cativas quanto e de mesma

:intensidade moral, povoam os

.gabinetes oficiais: privilégios
e os desvios, categoricamente
negados - como não poderia
ser diferente. Na semana

, passada, o secretário mu

nicipal de Saúde, Airton
Weber da Silva,rebateu nota

publicada pelo Correio do
1

JC'Povo sobre portarias que
fi
'reduziam ou aumentavam

ro:
cargas horárias de médicos do

s município.
Oh Na carta, o secretário

nfafirma que 'as informações
(r..sobre acertos de carga
',r:,horária para futuros bene
," -fícíos previdenciários são

"fl:'totalmente infundadas. Que,
(,j, atualmente, apenas médi�os
Hj(_, FRASES

do Programa de Saúde da
Família têm carga horária de
oito horas diárias. Os demais,
lotados por duas ou quatros
horas, estão sob constante

fiscalização, tanto em relação
ao cumprimento da carga
horária quanto da

produtividade, "conforme
rotina de serviços". Garantiu
ainda que os médicos têm

Programa de Saúde da

Família, citado pelo se

cretário, ganham por 40
horas/semana mais 50% sobre
o seu vencimento. Pelo
Anexo 36, da mesma lei, o

vencimento inicial de médico
é atualmente R$ 1.780,79 e

o do médico do trabalho R$
2.136,94,_ por 20 horas
semanais. Outras categorias

�A questão não é se cumprem ou não a carga
horária, mas o privilégio,já que os outros

profissionais não podem alterar a carga horária

pedido redução de carga
horária em função da

impossibilidade de
atendimento integral.

Todavia, pela Lei 3169/02,
Anexos 27, 31, 32 e 33,
médicos, psiquiatras,
odontólogos, veterinários e

médicos do trabalho têm

carga horária de 2cfJhoras/
semana. Pelo Anexo 35,�;bs
médicos que atendem o

de nível superior têm piso
salarial de R$ 1.780,79, mas
para trabalhar 40 horas.

A Lei Complementar 16/
99 faculta alterar para mais

ou para menos a carga
horária em dez ou 20 horas

por semana, com

vencimentos proporcionais.
Ocorre aí que se um médico
aumenta a carga horária de
20 para 46 horas, o
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vencimento, sendo propor
cional, sobe para R$ 3.561,58
ou R$ 4.273,88. A questão
não é se cumprem ou não a

carga horária, mas o

privilégio, já que os outros

profissionais da Prefeitura
não podem alterar a carga
horária, já recebem sobre 40
horas semanais.

Numa análise simples,
percebe-se que o médico

sempre vai ganhar duas vezes

mais que os outros porque
tem carga horária de 20 horas
semanais. Mas o complicador
é a possibilidade de se alterar
a carga horária, permitindo
a categoria contribuir com a

Previdência durante muitos

anos sob um percentual e, às

portas da aposentadoria,
aumentar a carga horária e,

conseqilt"ttemente, o valor
da contt:buição, o que valerá

para os cálculos da

aposentadoria. São exemplos
desta natureza que explicam
o rombo da Previdência.

obl
orr "Quero ser eleito presidente da Câmara de Vereadores não por maioria de votos, mas por
'�JI unanimidade':
0:-'

[fi

f,JJ� • AlmirTrevisani, vereador reeleito do PFL de Massaranduba,modestamente revelando a vontade de conquistar o apoio dos pares para

presidir a Câmara Municipal. t'

Mundo I Pessoasée Fatos I
[-"� AFEGANISTÃO

1, Guerrilha dá novo prazo
��. para libertar refénsJ .. _,

ír Uma milícià afegã que ameaça matar três

i. agentes eleitorais da ONU seqüestrados
determinou que o governo do Afeganistão

ar
tinha até o fim da noite de ontem para chegar
a um acordo para a libertação dos reféns, As

�� autoridades afegãs dizem que as negociações
foram suspensas por causa de desavenças

sb geradas pela exigência de pagamento de
f;U resgate.'A norte-irlandesa Annetta Flanigan, a
B U

kosovar Shqipe Hebibi e o filipino Angelito
lu, Nayan foram seqüestrados em 28 de outubro,

. no primeiro caso de seqüestro de estrangeiros
em Cabul desde a queda do regime Talibã, no
fim de 2001. (AE)

� ESPANHA

Governo se recusá a

dialogar com ETA
o ministro da Justiça da Espanha, Juan
Fernando López Aguilar, rechaçou ontem a

proposta de diálogo com o grupo separatista
ETA (Pátria Basca e Liberdade). De acordo com
ele, antes da abertura do diálogo, a

organização extremista basca deve primeiro
renunciar explicitamente à violência.
Numa manifestação realizada ontem em San

Sebastiân, ex-membros do proscrito Partido

Batasuna - braço político do ETA - revelaram

um plano de sete pontos para a abertura de
um novo processo de paz. Mais de 15.000

pessoas participaram do protesto. (AE)

_ CORREIODOPOVO
Diretoro/Pre8idcnte: Yvorme Alice Sobmôckcl

Diretor cdltol'laUodmlnilltrutivo: Francisr-n /-\ll'c!4

� EUA

Colin Powell renúncia
a Secretaria de Estado
A conselheira de Segurança Nacional da Casa

Branca,Condoleezza Rice, vai assumir a Secretária
de Estado em substituição a Colin Powell, que
anunciou na manhã de ontem. O atual vice de

Rice,Steve Hadley, será promovido a conselheiro

de Segurança Nacional. As especulações sobre

o futuro de Powell o colocam como o mais forte
entre quatro possíveis candidatos à sucessão

do presidente do Banco Mundial, James
Wolfensohn, cujo mandato termina em junho.
Outros três secretário também renunciaram.

John Snow, do Tesouro, o subsecretário

Internacional, John Taylor, e o Representante de
Comércio Robert Zoellick. (AE)

� NIGÉRIA

Sindicato suspende greve
no setor de petróleo
o principal sindicato da Nigéria suspendeu
ontem, por tempo indeterminado, a greve
nacional que ameaçava paralisar a indústria

petrolífera no país ..
A suspensão foi anunciada depois de .0

governo ter acatado uma exigência sindical

para reduzir o preço dos combustíveis no

mercado interno.
A greve deveria ser iniciada hoje. A perspectiva
de paralisação vinha causando temores no

mercado internacional de petróleo desde o

início do mês. A Nigéria é o sétimo maior

exportador mundial de petróleo. (AE)

�TURQUIA

População relembra
ataques a Istambu
Judeus e muçulmanos da Turquia enfrentaram
a chuva e choraram enquanto recitavam

orações ontem' em homenagem aos mortos

numa série de atentados contra alvos judaicos
e ocidentais ocorridos há um ano. Mais de 60

pessoas morreram nos atentados de 15 de
novembro de 2003 contra as sinagogas de
Neve Shalom e Beth Israel. Cinco dias depois, o
consulado britânico em Istambul e a sede local
de um banco inglês foram atacados. A maior

parte das vítimas era composta por

muçulmanos. As ações foram atribuídas a uma

célula local da rede extremista AI-Qaeda. (AE)

� SUíÇA

Irã promete suspender
enriquecimento de urânio
A Agência Internacional de Energia Atômica

anunciou ontem que está pronta para monitorar

um acordo negociado por nações européias para
que o Irã suspenda temporariamente dentro de
uma semana todas as atividades de

enriquecimento de urânio. A vitória diplomática
da União Européia chegou bem perto das

exigências americanas para que o governo
iraniano suspenda permanentemente todas as

atividades.Washington alega que Teerã teria

planos de desenvolverarmas atômicas. O Irã nega
ter pretensões belicistas e garante que seu plano
tem fins estritamente pacíficos de geração de

energia elétrica. (AE)
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SUA OPINIÃO

Denúncias de violações aos direito�
humanos no Presídio de Joinville

Írmã Kniess*

Lúcia Carvalho Valente*

O Centro dos Diretos Humanos "Maria daGraça Bráz", oConselOO
Carcerário e a Comissão de Direitos Humanos da OAB,Seccional
Joinville receberam nos últimos dez dias um grande número de denúncia;
efetuadas por familiares de presos, advogados e pessoas que trabalham
regularmente no interior do Presídio Regional de Joinville.

As primeiras denúncias relataram a existência de espancamentos I
maus tratos, tanto de ordem física quanto psicológica, praticadosconrra
os detentos daquela unidade prisional por policiais militares da ORI,
equipe especializada do 8º Batalhão de Polícia Militar, em virtude da
tentativa defuga acontecida no dia 22 de outubro. Na oportunidade,
a administração prisional abortou a tentativa de fuga da "Cadeu
Nova" através da descoberta do túnel subterrâneo e foram recolhds

três celulares que se encontravam nos cubículos.
Na seqüência, chegaram ao conhecimento das entidades signatária;

novas denúncias afirmando que a violência e arbitrariedade;
continuavam acontecendo naquela unidade prisional, desta feita em

virtude de desentendimentos entre a administração e os presos, acerca

da exigência da direção de que a rotina de abertura e fechamento dO!

cubículos fosse feita por presos, provocando assim uma onda di

insatisfação e temor na população carcerária e relatando que seispren

cujos nomes também foram apontados, estavam gravemente ferid�

desde o dia 26 (terça-feira) de outubro no interior do estabelecimento

penal, sendo, damesma forma, solicitadas providências à Secretaria�
Estado.

As denúncias recebidas são anônimase encontram-se revestid•.
do sigilo necessário, atendendo aos pedidos das pessoas que procuraralt
estas entidades de defesa dos direitos humanos. Através da formaliza�o
das mesmas ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado OI

Segurança Pública e Defesa do Cidadão, Ronaldo Benedet, qUI

prontamente as acatou, foi determinada a investigação e a realizaçao

de exames de corpo de delito nos treze presos transferidos de JoiO\�
para a Penitenciária de São Pedro de Alcântara, em São José, na manhi

de sábado, dia 23 de outubro passado. .

, Os fatos também foram levados ao conhecimento do Ministérll

Público Estadual, através do Promotor de [ustiça, Dr. Renee Card�;)

Braga; à Comissão de Direitos Humanos da OAB/SC, através de seu

Presidente, Dr. Reinaldo Pereira e Silva; e à ComissãO de Assu:�
Prisionais da OAB/SC, pormeio de seu Presidente, Dr. Hélio Ru m

BrasiL .

d
. oacion3líNa defesa da Lei de Execuções Penais e dos acor os ínter

d
de combate à tortura, às penas cruéis, desumanas ou degradant�, �
quais o Brasil é signatário, é preciso ,combater a falta : ��
Política eficaz de reintegração social no presídio e elunlnarmet

.

f
.. ore>

obtusos de administração prisional, minimizando os reque
;

acontecimentos de-riscos que envolvem o presídio e deixam?S pes�
.

d ovaV6•
da cidade expostas ao perigo e à violência, adotan o uma n

. di
que promova a pessoa humana e seja capaz de oferecer alternativas
reinclusão social como meio de prevenção à criminalidad,e,

d n�'
d di it s ateO e

Desta forma, coube às entidades de defesa os irei o ,

'nciJ;
aos apelos que lhes foram feitos, solicitar que as de�l�dadl;
sejam apuradas e, caso verdadeiras, apuradas as responsa II

ell!
. lê ia sejamdaqueles que se entendem no direito de agir com vio enc '. ter i

agentes do Estado ou não. É preciso, vez por todas, �nv�:ten�
crônica incapacidade do Estado de garantir a eftcácla o

i ãod:
prisional, promovendo o fiel cumprimento da pena e a pun ç

criminoso, na forma que a lei o determina.

[oinville (SC), 03 de novembro de 2004.

.' H manos dê
* Irmã Kniess - Diretora do Centro dos DireitoS U

Joinville
.

_ d DireitOI
Cyntia Maria Pinto da Luz - Presidente Comlssao e

Humanos da OAB/Subseção Joinville erário'
* Lúcia Carvalho Valente - Membro do Conselho ,c�r�egion'
Coordenadora do Projeto de Humanização do presidiO
de Joinville

II
. s de corpo .

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linha,
o direitod'

fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserv� rTI como,1
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, e

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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: '1;!�jp��B que Insiste 11 que o

partido deixe a base aliada e e�lr�gue os
cargos no governo federal,"pa�Yiabilizar
o projeto de resgate da trajetó,�tdo velho
MOS'; defende o nome do ,'jnistro do
STF (Supremo Tribunal Fede \ Nelson

Jobim, para disputar a s:p.ssão do

presidente Lula, em 2006, n Ht� aliança
tid de t "�H,',:

com �ar I �s e cen roo t.t�t... ,
O projeto nao passa de um�Q:(;l�b quase

.

impossível. Apesar de se u8'1í���grandes
��:���sd� ��I�:a;S�á c?���at�o��
segundo é praticamente zer�{

Hummm!�
tes da aliança "Viva Jaraguá"

�n . d'
. f maram que Integrantes a equipe
ln ar .

d transição, que tiveram acesso a

de umentos da Prefeitura, revelaram
oc ,." I' d" d
que a situação e mais comp rca a o

que se imagi�av�. Segundo elas, as
\

'meiras avallaçoes apontam para a

Prlmpleta inviabilização da futura
co

d
.

f
.

dministração o muruc pro.
a , .

Aliados e adversa nos s�g�re� que o

ovo governo faça audltoria fiscal e a

ndministrativa - séria e independente'

�para revel�r a ver�adeira situação e

as possíveis Irregulandades.

.... Aliás
A cúpula da coligação revelou que
solicitou a empresas especializadas
orçamento para a implantação de um

sistema de informática na Prefeitura, no
mesmo molde do contratado feito com

.
a Sisp Tecnology por R$ 3,2 milhões.

Segundo integrantes da aliança; os

valores apresentados são absurdamente
inferiores. Um deles é nada mais nada
menos do que 1000% menor do que o

pago pela Plataforma Siadem. A se

confirmar o absurdo, serão precisos
muito mais do que explicações dos

responsáveis.

.... Festa
Uma comitiva de 21 correligionários e

amigos do ex-governador Paulo Afonso
Vieira (PMOS), liderada pelo ex-secretário
da Casa Civil do governo Paulo Afonso,
Ademar Ouwe, participaram ontem, em
São José, de almoço de confraternização
para comemorar o arquivamento do

processo relativo ao caso da Letras, pelo
STF (Superior Tribunal Federal). Na

sentença, o tribunal afirmou que não

houve crime contra o sistema financeiro.
A festa reuniu peemedebistas de todo o

Estado, inclusive '0 governador Luiz
Henrique da Silveira.

.... Divergências
o Sinte (Sindicato dosTrabalhadores em
Educação) ameaça punir a direção
regional da entidade sindical por não
termobilizado os profissionais da região
para a greve da categoria decidida em

assembléia realizada em Lages.
Porém, a assembléia regional optou pela
não-realização da greve em função do

período eleitoral. Na avaliação dos

dirigentes, a paralisação prejudicaria a

campanha e os "companheiros"
candidatos. A direção estadual sugeriu
que a regional se afaste, abrindo espaço
pa ra os "ativistas':

INDECISÃO

Nomes dos futuros secretários
serão divulgados em dezembro
CAROLINA TOMASELLI

�Vice-prefeito nega
especulações de que
secretarias já estariam
definidas para 2005

,

, t

ARQUIVO/CP IMAGEM

Ribas garante que intenção é definir os secretários de acordo com critérios técnicos e não políticos _

R$ 7.527.500,00; e outras receitas
correntes em R$ 269.700,00. As
receitas de capital estipulam R$ 85
mil em operações de crédito; R$ 5
mil em alienações de bens e R$ 30,8
mil em transferências de capital.

Para o próximo ano, as despesas
foram fixadas emR$ 520mil para a

Câmara de Vereadores, sendo que
o repasse será realizado em 12

parcelas até o dia 20 de cada mês;
R$ 191.440,00 ao gabinete do

prefeito; R$ 43.280,00 ao gabinete
do vice-prefeito; 1.251.690,00 à

Secretaria de Administração e

Finanças; R$ 330 mil à Secretaria
de Agricultura e Meio Ambiente;
R$ 261 mil à Secretaria de Turismo,
Desenvolvimento Municipal e

Planejamento; R$ 2.397.998,00 à

"porque o município tem

tendência para o agroturismo",
acrescenta. Atualmente, o

Turismo é vinculado à Secretaria
de Educação, Cultura, Esporte e

Lazer.
PRIORIDADES

lazer e pavimentação de ruas. Ribas

explica que uma das propostas é dar
continuidade aos trabalhos da
Secretaria de Saúde, entre eles o

PSF (Programa Saúde da Família),
do governo federal. ''Acho que na
saúde houve um avanço, por isso

queremos buscar parcerias,
inclusive com J araguá do Sul,
pensando em investir na saúde

preventiva e em um entendimento

regional para a área", declarou.

I
f

;

I

t '

j
!
I
f

f
I
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o

peemedebista afirma que a futura

administração ainda não elencou
as prioridades de governo, mas

revelou que uma das principais'
reivindicações tem sido na área de

secretarias, independente da

pessoa terenvolvimento político ou
não", garante, frisando que a

aliança PP/PMDB "não tem

nenhum compromisso com pessoas
relacionado a qualquer cargo que
seja".

Sobre a criação de novas

secretarias, Ribas ressalta o

compromisso firmado em

campanha de instituir a Secretaria
de Agricultura e anexar o Turismo,

Orçamento' de Corupá para 2005 é de R$ 9 milhões
tr CORUPÁ-Oprojeto de lei queata do orçamento do municípioestima a r .

fixR$9 �ce�tae' a a despesa em

1005°5mi!hoes,para o exercício de
Pelo'

O documento foi entregue
�M

prefeito luiz Carlos Tamanini
se

DS) na semana passada e deve
rapr .

d
d

eCIa o pelos 11 vereadores
a atual I .

Id egis atura até o dia 15 de
ezernb S

da b
roo alvo possíveis emendas

qUe
asegovernista, este.será o valor

C
o valor que o prefeito eleito

�b:do Müller (PP) deverá

A
ar no próximo ano.

det propOsta orçamentária
errn'

real'
Ina que a receita será

Izad I
.

trib
a pe a arrecadação de

l.l�tos, estimada em R$

]1.7�,CO,�; recei� patrimonial, R$
00, transferencias correntes,

.�

Secretaria de Educação, Cultura e

Esportes; R$ r.810.592,00 à

Secretaria de Saúde e Bem Estar

Social; R$1.944.000,00 à Secretaria
de Obras e Serviços Públicos e R$
300 mil para reserva de

contingências.
O Executivo também poderá

abrir "créditos adicionais

suplementares, até o limite de 25%
da receita estimada para o

orçamento de cada uma das
unidades gestoras, utilizando como
fontes de recursos, desde que não

comprometidos, o excesso de

arrecadação, anulação de saldos e

dotações orçamentárias e o

superávit financeiro do exercício",
conforme o artigo 7° da Lei Federal
4.320/64 .

• O projeto de lei que trata

do orçamento do

município estima a receita
e fixa a despesa em R$ 9,05
milhões para o ano de
2005.

• O documento foi

entregue pelo prefeito
Luiz Carlos Tamanini

(PMOB) na semana

passada e deve ser

apreciado pelos 11

vereadores da atual

legislatura até o dia 15 de
dezembro

PMDB define candidato para

presidir legislativo no dia 1 o

MASSARANDUBA - Reunião do
Diretório do PFL e filiados, prevista
para o dia 1 ° de dezembro, no
Centro Esportivo Municipal,
definirá o candidato da legenda à

Presidência da Câmara de
Vereadores. O partido elegeu cinco
dos nove parlamentares para a

próxima legislatura e, portanto,
devetl. presidir o legislativo a partir
�ejaneiro.

Segundo o vereador reeleito,
Almir Trevisani, em conversa com

o prefeito reeleito Dávio Leu

(PFL), foram citados os nomes de
Valdir Zapellíní e do próprioAlmir
Trevisani para serem indicados para
presidir a Casa, o que deve se

concretizar. "Mas essa tendência

pode não se confirmar. O que o

prefeito não quer é perder a

Presidência", enfatizou Trevisani,
lembrando que mesmo com a

SCHROEDER - Os nomes do
futuro secretariado só serão

divulgados na primeira semana de I
I

dezembro, declarou o vice-prefeito /

eleito Luís Aparício Ribas ! jj!

(PMDB), negando especulações /:
de que as secretarias já estariam
definidas para a próxima

\

administraçãomunicipal.
Na opinião de Ribas, a discussão

é prematurq., pois a equipe de
ttansição tem previsão para iniciar
os trabalhos para coleta de
informações no próximo dia 23,
quando o atual prefeito, Osvaldo
Jurk (PMDB), retorna de período
deucença. Ribas afuma, no entanto,
que ele e o prefeito eleito, Felipe
Voigt (PP), têm se reunido .quase
que diariamente com Jurk e atuais
secretários para "se interar de todos
os detalhes da administração".
Ovice�prefeito eleito garante

que não existe definição sobre a

permanência de atuais secretários
nos cargos, o que éprovável que
aconteça visto que a atual
adm' .

. lUlstração apoiou a

candidatura de Voigt, mas já-tem
os .,

cnterios para a escolha dos
cargos. "Vamos buscar aliar o

conhecimento técnico às

maioria na Câmara na atual

Legislatura, o PFL perdeu a

Presidência para o vereador
Armindo Tassi, do PMDB.

Trevisani explica que a

indicação de Zapellini se deve ao

fato ter sido reeleito e o vereador
mais votado "e eu (Trevisani)
porque vou para o terceiromandato
e nunca fui presidente da Casa",
declarou o pefelísta, que também
já foi secretário e presidente do
Diretório Municipal do partido.

PROJETOS - AMesaDiretora
do Legislativo criou uma comissão
para alteração da Lei Orgânica' do
município e do Regimento Inte�o
da Câmara. Os dois projetos dd lei
devem passar por aprovação a�é o

.

dia 15 de dezembro e prevêem
alteração no período estipulado Jara
o cargo de. presidente, que d�ve
passar de dois para um ano.

Governo garante 'R$ 500 mi
para a duplicação da BR - 101 '

COLÉGIO.MARISTA
SÃO Luís

UINSCRiÇÕES ABERTAS
PARA 2005

Informações :'3710313

BRASÍlIA - Estarão garantidosR$
500 milhões em 2005 para a

duplicação do trecho sul da BR-10 1.
O presidente Lula (PT) estará em

Santa Catarina e no RioGrande do
Sul para assinar a ordem de serviço e
na próxima sexta-feira, às 9h30, em
Brasília, quando serão abertos os

envelopes de preços da licitação da

supervisão de obra.
As informações foram passadas

peloMinistro dosTransportesAlfredo
Nascimento à senadora IdeliSalvattí

(PT), ao deputado federal Jorge
Boeira (PT) e ao diretor do Denit

(Departamento Nacional de Infra-

Estrutura de Transporte), em Santa

Catarina, João José dosSantos.
Os parlamentares e o diretor

também comemoram o fato de que
foi decidido suspender a cobrança de
pedágio do trechÓl�a�t�..

pa BR- 101
até que seja con"·'�ída toda a

duplicação da rodovia federal no
chamadoCorredorMercosul.

O ministro volta a receber os.

parlamentares e os representantes do
Dnit para confirmar os detalhes da

viagem do presidente Lula e sua

agenda nos dois Estados, visto que a

duplicação da BR- 101 no trecho sul
inicia emPalhoça e vai até Osório.
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Feriado com chuva favorece

movimento das vídeos locadoras
)ARAGUÁ DO SUL - "O

movimento em vídeos locadoras
aumenta em até 45% em feriados
chuvosos". A afirmação é do

proprietário de uma vídeo locadora

.

do centro da cidade, Jorge Orlando
Amodio. Segundo ele, que está no

,

mercado há quase 10 anos, a chuva
.

e o feriado são favoráveis ao

: aluguel de fitas de vídeo e DVDs.

: "Nossomovimento é forte aos finais

: de semana e nas segundas-feiras.
,

Mas quando chove e ainda por
: cima é feriado, temos um

movimento realmentemuito bom",
comemora o comerciante.

I
De acordo com Arnodio, o

carro-chefe da locadora é o aluguel
: do DVD. Ele afirma possuir um dos

! maiores acervos de SantaCatarina,
i com um total de 9 mil DVDs e

I aproximadamente 4 mil títulos
: diferentes. Há oito anos oferecendo

! DVDs em sua locadora, Amodio
: acredita que a vida útil da fita em

VHS é de, no máximo, mais dois
anos. "De cada 10 locações, nove
são DVD", exemplifica o

comerciante, que tem investido
I

nesse nova tecnologia. "Nos últimos

três anos a procura por DVDs
aumentou devido ao aumento do
acervo e da redução'dos preços dos
equipamentos, que está mais

acessível que o VHS", informa .

Ainda de acordo comArnodio,
o custo do DVD que faz gravação
também está baixando. "Há três

anos o preço de um gravador em
DVD eraR4 7 mil. Agora, não passa
de R$ 2.400,00", revela o

comerciante. A tendência,
segundo ele, é que os preços
continuem baixando.

ALIMENTAÇÃO- A Praça
de Alimentação do Shopping
Center Breithaupt também

registrou um movimento

considerado favorável pelos,
funcionários de restaurantes

instalados no local. Valdinéia Sem,
caixa de um dos restaurantes do

shopping, afirma que omovimento
de ontem foi acima do esperado,
com a venda de 450 refeições para
almoço. De acordo com ela, as

vendas foram boas para um feriado

especialmente por causaC.o mau

tempo. "Quando chove o'pesso�l
gosta de vir ao shopping", resun�.
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Tempo deVerão' exige
dedicação integral dos atores

MARIA HELENA DE MORAES

�A menos de uma

semana da estréia,
grupo ensaia quatro
horas por dia, na Scar

)ARAGUÁ DO SUL - A
estimativa é de que 600 pessoas,

por espetáculo, assistam à peça

"Tempo de Verão", que estréia na
sexta-feira, no Grande Teatro Do
Centro Cultural para uma

temporada de seis apresentações
que encerra no dia 28. Gilmar

Moretti, responsável pela direção,
afirma que a estimativa de público
é decorrente da boa divulgação e

de algumas estratégias de

marketing que estão sendo

utilizadas, como o bônus, que

proporciona 20% de desconto e

especialmente a' parceria com

empresas, que compram os

ingressos e revendem para seus

funcionários, sem margem de
lucro. "A Weg comprou 500

ingressos", exemplificaMoretti.
A menos de uma semana da

estréia, atores, direção e demais
envolvidos no espetáculo ensaiam
pelo menos quatro horas por dia.
A exemplo do que acontece nas

grandes companhias teatrais, o

Grupo de Experimentação Cênica
conta com a parceria de

profissionais, como da estilista

Atores/bailarinos ensaiam quatro horas por dia em preparação ao espetáculo que estréia na sexta-fein

Juliana dos Santos, responsável pelo
figurino dos bailarinos.

De acordo comJuliana, estilista
da Menegotti Malhas, os tecidos
usados na confecção do figurino
são da Menegotti Malhas, em

poliamida, nas tonalidades dos raios
de sol, do amanhecer ao anoitecer.
A grande novidade é que esse tipo
de tecido, segundo Juliana, tem o

aspecto fluorescente, "O tecido fico
com se estivesse iluminado",

explica estilista, que está estreando
como figurinista de teatro.

A professora de dança
modema Penha de Souza, 69 anos,

também integra a equipe de apoio
aos atores. Adepta da técnica de

. Marta Graham, Penha tem dado o

suporte técnico aos atores. "O

aproveitamento tem sido grande
considerando que não possuíam
nenhum conhecimento técnico da

dança moderna", argumenta a

professora, que mora em Si

Paulo, de onde se desloca todos�
finais de semana para os ensai�

do grupo.
O professor de balé clássic(

Egberto Saurini também integra a

equipe. Ele é responsável peli
maquiagem dos atores e tambén

p�las aulas de técnica clássican

barra e centro. Para fechar

quadro, a composição coreográfu
de Lisa Jaworski.

Receitadas empresas do setor elétrico cresce 5,7% noprimeiro semes1r�

BRASÍLIA A receita

operacional líquida das 31
maiores empresas de capital
aberto do setor elétrico brasileiro
cresceu 5,7% no primeiro
.sernestre de 2004, na comparação
com o mesmo período do ano

passado, subindo de R$ .16, 11
bilhões para R$ 17,03 bilhões. Sem
contar com o Grupo Eletrobrás, o
aumento de receita do setor

chega a 12,9%. Os dados constam
de um estudo da consultoria
Economática.

Na avaliação do presidente
da Economática, Fernando Exel,
esse crescimento pode ser

Amodio afirma que movimento aumenta em até 45% em feriados chuvosos atribuído à expansão do corisumo

INF,ORME CP I
� MEDIDAS

Caixa lança pacote
A Caixa Econômica Federal anunciou a

ampliação dos recursos do FGTS (Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço)
destinados ao financiamento da casa

própria. Para o restante do ano, estarão

disponíveis R$ 1,3 bilhão para atendimento
a qualquer uma das linhas de

financiamento da Carta de Crédito - FGTS.

Os interessados poderão adquirir móveis
novos pu usados e ainda possibilita a

compra de imóvel na planta. A linha de

d�ito também dá direito a aquisição de
material de construção). Há também
recursos da própria Caixa Econômica

Federal, na ordem de R$ 500 milhões, que
estarão sendo ofertados ajurosmais baixos
para a classe média financiar imóveis.

� GÁS NATURAL VEICULAR

Aumentavolumede vendas
o volume de vendas de Gás Natural Veicular em
Santa Catarina registrou um crescimento de 6,44%
em outubro último em relação a setembro deste
ano.O presidente da SCGÁS,Otair Becker,destacou
que este segmento permanece em franca

ascensão, com aumentos consideráveis mês a

mês. Isso é devido à economia proporcionada por
esse insumomoderno, econômico e não poluente.
Becker ressaltou que Santa Catarina já conta com
27 postos de abastecimento de GNV, devendo

passar de 30 até o final deste ano, o que coloca o

produto cada vez mais próximo dos proprietários
de veículos. Para ele, a economicidade propor
cionada pelo Gás Natural Veicular em relação aos
demais combustíveis tem motivado os proprietá
rios, sendo que atualmente o número de
conversões no Estado é de cerca de 1.200 ao mês,

� GÁS NATURAL VEICULAR 1

SC é O terceiro em conversões
Santa Catarina é o terceiro Estado brasileiro em

número de conversões, ficando atrás apenas
do Rio de Janeiro e São Paulo. O volume médio
de vendas de gás natural em outubro foi de
1.185.364 metroscúbicos/dia. No segmento
industrial o volume médio foi de 1.046.725

metros cúbicos/dia; Gás Natural Veicular
137.366 metros cúbicos/dia; e no 'segmento
comercial 1.273 metros cúbicos/dia. O volume

total comercializado no mês de outubro foi de
36.746.274metros cúbicos. O pico do consumo
no mês ocorreu no dia 6, com 1.278.484 metros

cúbicos. Em Jaraguá do Sul já são três o número

de postos de combustíveis que comercializam

gás natural veicular. O primeiro foi aberto em

2001 e pertence a rede Mime de Postos de

Combustíveis.

de energia e aos reajustes de
tarifas do setor. O balanço das

companhias também já se reflete
na Bolsa de Valores de São Paulo

(Bovespa): de 1 Q de janeiro a 20
de outubro deste ano, a

rentabilidade média do setor foi
de 14,6%, quase cinco vezes a

variação do Ibovespa. A
rentabilidade das empresas do
setor elétrico é menor do que a

registrada pelas companhias
exportadoras, beneficiadas pela
alta do dólar. Ainda assim, a

Eletrobrás tem sido destaque nos
pregões das últimas semanas. De
21 de setembro a 21 de Outubro,
das 54 ações que compõem o

�I

Ibovespa, 23 tiveram desem

penho superior ao índice e a

EletrobrásONalcançou a segunda
maior valorização (18,38%).

Em relação ao lucro líquido
das elétricas, quando incluídas
as empresas do Grupo Eletrobrás,
observa-se um aumento de

77,5%: um salto de R$ 1,03
bilhão no primeiro semestre de
2003 para R$ 1,84 bilhão, de

janeiro a julho deste ano. Apesar
da expansão, a variação do dólar,
que registrou uma alta de 7,6%
nos primeiros seis meses do ano,

acabou causando impacto
negativo no lucro líquido da
maioria das empresas do setor.

concurso: 615

05 - 08 - 10

FATOS

• A oscilação da moeda

americana se reflete
diretamente na dívida
dessas empresas, que está

atrelada ao dólar. O mesmo

não ocorre com Eletrobrás,

• A relação entre o lucro

operacional e a dívida das

empresas nos primeiros
seis meses deste ano é de

6,3, maior do que os 5,1

observados no mesmo
.

r
período do ano antena

concurso: 1374
32 - 60 - 62

64 - 77

concurso:469
02 - 03 - 06 - 07 - 10 - 11 - 23

25 - 32 - 38 39 - 45 - 53 - 61

63 - 68 - 77 - 83 - 84 - 85

concurso: 03884
1 ° Premio: 01.328
2° Premio: 13.577
3° Premio: 35.732
4° Premio: 18.136
5° Premio: 60.980
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BombeirosVoluntários realizam
primeiro parto em ambulância

MÁRCIA BENTO

� Mãe e filha internadas

na maternidade do
Hospital Santo Antônio
deGuaramirim

GuARAMIRJlvl - Na manhã de

ontem Édina Rodrigues Boena, 18
anOS, deu a luza umamenina dentro

aa ambulância dos Bombeiros

Voluntários, chamados para levar a

mie aoHospitalSantoAntônio. Os
socorristas Everaldo Gonçalves e

&levarPereira deMello Filho foram

fizeram o parto normal. A mãe e

filha estão internadas na

maternidade do hospital e passam
bem.O bebê nasceu com 2,9 quilos
e ainda não tem nome.

Esta foi a primeira ocorrência de
um parto dentro de uma

ambulância, em Guaramirim.
Mesmo com o treinamento apenas
teórico sobre o assunto, os socorristas
não tiveramproblemas em atender
ocaso. "Ela estava calma, tranqüila,
mas combastante dor. Foi um parto
fácil", lembrouGonçalves.

Êdina, quemora em Jaraguá do
Sul, visitava amigaCristina, noBairro
Recanto Feliz, quando sentiu as

primeiras dores do parto. 'Acheique
não era nada", disse Édina que,mais
tarde, percebendo as contrações Mãe e filha estão internadas no hospital Santo Antônio

Obras da Celesc rompe adutora
e três bairros ficam sem água
JARAGUÁ DO SUL - Ontem, a

Celese (Central Elétrica de Santa
Catarina) trocou dois postes na

RuaWademar Grubba, atingindo
a rede de abastecimento de água
ao Samae (Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto). A
adutora que fornece água para três
bairros, Vila Lalau, João Pessoa e
Ilha da Figueira, foi fechada para

,
efetuar os consertos e evitar o

vazamento de água. .

(
Os pOstes foram trocados por

Juneio '. dnanas a empresa Engeco,de]' .

Otnville, que presta serviços para
aCelese. Eles não sabiam informar
se a Samae havia sido contatada
sobreasob O d

. .

raso s oIS rompunentos
aCOnteceram a menos de 200
Inetros cad "D hã séa um. e man a so

fomos avisados de um vazamento.

Quando religamos' a adutora

percebemos o outro vasamento",
afirma o funcionário da Samae,
Juvino Formigari.

A adutora que passa pelo local
tem 250 milímetros de espessura e
vai ser restaurada ainda hoje para
que o fornecimento de água fique
normalizado. A previsão é que até

às 20h esteja tudo pronto. "Se for
preciso vamos trabalhar até de

madrugada", afirma Formigari.
No fim da tarde os funcionários

da Celesc apareceram para dar

suporte ao concerto da adutora que
fica a l , 2 metros de profundidade.
Através da ajuda de um caminhão
eles firmaram o poste para que a

rede elétrica não sofresse alterações.

Consert
I

Os de adutora podem durar toda a madrugada

pediu à amiga que chamasse os

bombeiros. "Eles foram simpáticos e
o parto rápido", garantiu.

A ambulância não conseguiu
subiromorro por causadas condições
da estrada. Os vizinhos tiveram que

empurrar a ambulância, quando o

carro chegou ao topo do morro, o
bebê estava nascendo. "Fizemos o

parto a 100metros da casa", relatou
Mello.

Os socorristas contam qu� ao

ouvir o choro do bebê e ao constatar

que ambas passavam bem ficaram
emocionados. "Nenhum trei

namento ensina a lidar com. a

emoção, foimuito gratificante saber
que as duas estavam bern", declarou
Gonçalves.

CARÊNCIA - Os bombeiros
se comoveram com a história da
menina desempregada, que acabara
de dar a luz. Gonçalves informou
que Édina não tinha nenhuma

roupa para colocar na recém

nascida: "Iniciamos uma campanha
para arrecadar roupinhas e tudomais
que um bebê precisa, por que amãe

é carente. Quem tiver alguma coisa
. pode deixar aqui com a gente", disse.

Édina já ganhou as primeiras
roupinhas. "Vou' ser avó de um

menino, mas ganhei muita coisa

para menina, que estou dando

para criança", prometeu a amiga
Clerenice Egino da Silva,
primeira a visitar mãe e filha, no
hospital.

Scar faz intercâmbio com

Orquestra de Sopros alemã
}ARAGUÁ DO SUL - Hoje, às 20

horas, o teatro doCentro Cultural,
recebe a Orquestra de Sopros
"Original Markgr ãfler
Blaskapelle". Com entrada gratuita

.

a apresentação é parte da
"Internacional Noite Cultural
Alemã". Esta é a quinta vez que a

orquestra do Sul da Alemanha se

apresenta no Brasil.
, A orquestra foi fundada em

1980 por Edmund Jordan e conta

com 24 integrantes. Desde 2002 o

regente, Uwe Jordan - filho do
fundador - é o responsável pelas
apresentações do grupo. O

conjunto cresceu na região de

Markgrãílerland como uma das
referências de.
músic� popular alemã executada
por orques tras de sopros.
O grupo também já realizou
concertos na Suíça, França e

Turquia. A última apresentação da
orquestra no Brasil aconteceu no
ano 2000 e as outras três turnês

foram em 1995, 1993 e1no ano da
fundação, em 1980.

O tradiocionalismo do

espetáculo da orquestra pode ser

medido pelas suas apresentações
em festas da cultura alemã como

-Winzerfeste, Brunnenfeste,
Dreschschopffeste, Festas de

Outono, Kurkonzerte e Festas de
Castelos. Os músicos também
realizam espetáculos especiais na
cidade natal, Markgrãflerland.

Além da apresentação no Centro
Cultural a orquestra Original
Markgrâfler Blaskapelle também
se apresenta em São Bento do Sul,
Vitória (ES) e Rio de Janeiro.

Internacional Noite Cultural
Alemã é realizada em parceria com
a Fundação Cultural da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul.
Durante o evento também se

apresentam o Coral Evangélico,
Luterano e doGrupo Folclórico da
empresa Duas Rodas Industrial.

• A apresentação da

Orquestra de Sopros
"Original Markgrafler
Blaskapelle"acontece hoje,
às 20 horas, no teatro do
Centro Cultural, Esta é a

quinta turnê do grupo no

Brasil

.• "Internacional Noite

Cultural Alemã" tem

entrada franca e além da

Orquestra conta com

apresentração Coral

Evangélico Luterano e do

Grupo Folclórico da

empresa Duas Rodas
Industrial

"

,

Crianças e adultos de todas as idades aproveitaram o feriado:
de ontem para ouvirem as histórias de Natal contadas pelo Papai:
Noel, no Shopping Center Breithaupt A garotinha Bárbara Regina!
Veira, de quatro anos, foi pela segunda vez ao Shopping:
especialmente para ouvir o "bom velhinho':

�

eauma casa

com 2 carros
*'*

na gemi
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... CURSO

Extração da Fibra da Bananeira
A Gerência de Desenvolvimento Social, Urbano e Meio

,Ambiente - GERDS e o SINE - Sistema Nacional de

Emprego abrem inscrições para curso de Extração da Fibra

da Banan�ira que acontece no Sindicato Rural de Jaraguá do

Sul. O objetlyo é a preservação do meio ambiente, inclusão
social e política de geração de emprego e renda. Os

interessados precisam ter mais de 16 anos. As inscrições
podem ser feitas no Sine, com Márcia. t necessário levar
Carteira de Trabalho e Documento de Identidade. O curso

acontece entre de 17 de novembro a 20 de dezembro, das
13h às 1Sh30. Mais informações no 370-7S96 ou 273-

·OSOO.

... APEVI NOS BAIRROS

Palestra Gratuita encerra atividades de 2004
.CV projeto Apevi nos Bairros, iniciativa que objetiva crescer e

fortalecer a micro e pequena empresa do Vale do Itapocu,
�ncerra as atividades do ano congregando os empresários

�e micro e pequenas empresas, no dia 17 de novembro às

�.9h30. Durante o ano, foram realizados cinco encontros, em

21:lairros estratégicos. O encerramento será marcado por uma

palestra gratuita, no auditório do Centro Empresarial. O

palestranre será Célio Hoegen, facilitador mais destacado de
Santa Catarina em 2003. Ele falará sobre "Motivação para a

Qualidade Pessoal e Profissional': Inscrições podem ser feitas

pelo telefone 275-7003, com Es te la, ou pelo e-a-lail
tventos@apevi.com.br.

• SHOW

CCurupira Rock Club
'A Escola de Música Bicho Grilo promove dia 20, a partir das

€,1 horas, o Curupira Rock Club, em Guaramirim. Haverá

,f;lresença das bandas Fly-X (Guaramirim), Reino Fungi
(Joinville), AI Diaz (Jaraguá do Sul), Ambulantes (Joinville),
,pead Heads (Guaramirim), Leftover Soup (Jaraguá do Sul).
ILngr_essos estão sendo vendidos a RS 7,00.

b�

� EXPOSiÇÃO.
5Arte na biblioteca
c;.

i�ermanece até dia 20 de novembro a exposição da artista

.plástica Zenaide Giovanella, intitulada "Arte e sentimentos';
{la biblioteca pública municipal. Zenaide apresenta 30

trabalhos desenvolvidos em óleo sobre tela, acrílico e textura.

.

Horário para visitação é das 7h às 19 horas (segundas a sextas

'feiras) e das 7 às 13' horas (sábados).

• CURSOS

entro Politécnico abre inscrições
o Centro Politécnico Geraldo Werninghaus - Cepeg, mantém
inscrições abertas para os cursos técnicos de Construção Civil,
ênfase em Edificações; Eletrônica, ênfase em Acionamentos

e Informática, ênfase em Sistemas de Informação. O Cepeg
realizará as matrículas dos inscritos; no período de OS a 10

de dezembro. Outras informações podem ser obtidas pelo
telefone (47) 273-5267, pelo e-mail cepeg@cepeg.org.br
ou no site www.cepeg.org.br.
1:

... JANTAR

Gastronomia em prol da AMA
Confraria du bocca reúne-se no dia 13 de dezembro na

tozinha da SER Marisol para preparar para a comunidade

Jaraguaense e região, um jantar, cuja renda será revertida

para a AMA. Na ocasião será preparando um cardápio especial,
com duas opções de prato principal, a base de Filé de

Congrio e outro a base de Filé Mignon. Os convites são

limitados a 200 e poderão ser adquiridos na AMA ou com as

voluntárias da entidade. Informações e reservas pelo fone
370-1555.

CELlCE GIRARDI

� Requlamentação da

proposta é
considerada ponto
de honra

TERÇA-FEIRA, 16 de novembro de 2004

ORGANIZAÇÃO

Eleição direta para diretor
é meta do Sinte Regional

}ARAGUÁ DO SUL - A

regulamentação, através de lei, da
proposta de eleiçãodiretaparadiretor
de escolas da rede pública é

considerada uma questão de honra
pelo Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores em Educação)
Regional e faz parte das prioridades
parao anoquevem. De acordocomo
coordenador Sebastião Camargo, a
eleição diretapara diretor de escola'é
aúnica formadedaraocargoo caráter

independente e democrático que
deve ter. O projeto já está na

(f' Ao bl Le IAssem éía gis atiya e tem como

relator o deputadoPauloEccel, que é

o presidente da Comissão de

Educação.
Aindade acordo comCarmargo,

existem trêspropostas parao assunto.
A do Sinte, que prevê apenas a

graduação como condição para
concorrer ao cargo; a do governador,
que supõe uma prova de títulos e a

Sinte regiO� se reuniu sábado de manhã para d�scutirem participação no Congresso Nacional, ano que vem

proposta-atravésdeemenda-,eda o salário de mestre é de R$ 811,00 Fundef (Fundo para o

deputada Simone Schramm, que enquantoum professorcomdoutorado Desenvolvimento do Ensino

�revê certificado do Pró-Gestão aos ganhaR$879,00. Fundamental). "Q>mofundoFunM
mteress.ados. _

CONGRESSO-O coordenador se faz necessária a criação de outro
A nnpl:�entaça� do Plano de doSinteRegional, SebastiãoCamargo, Fundo. Agora, a necessidade!

Cargos eS�os também::upart:� participa do CongressoNacional dos priorizar recursosparaoensinomédi1
metasdoSínte para 2005. Os�alári� Trabalhadores em Educação, que que não temmeios de se estruturalO

dospr�fess�resdeSanta��tann.asao acontece em Brasília, de 12 a 15 de ensinomédio funciona sempreànà
os mais baIXOS do Brasil, assmala janeiro.QuarentadelegadosdeSanta porque divide a estrutura física como

C�go.�egundo ele, umprofessor Catarinaestarãona capital federalpara ensino fundamental, que
com licenciatura plena rece�,.por40 discutirema criaçãodoFundeb (Fundo obrigatoriamente, funcionaduranreo

��r�, R$ 585�OO; um especialista e� NacionalparooDesenvolvimento do dia. É precisomudar essa reahdade",
llUCIO de carreiro recebeR$ 747,00; ja Ensino Básico), que vai substituir o alertaCamargo.

Palestra leva orientação para
cuidados por esforço repetitivo

}ARAGUÁ DO SUL - Acontece

quinta-feira, no Centro Em

presarial, às 19 horas, a palestra
"Uma nova visão sobre Ler e

Dort", ministrada pelo médico

Reumatologista e doutor em

Saúde Pública pela USP (Univer
sidade de São Paulo), JoséKnoplich.
Ele abordará temascomo: Existe Ler/
Dort?, Será que não é Fibromial

gia? e Revendo o diagnóstico de
Ler e Dort. Sem custos, a palestra é

aberta a empresários, médicos do
trabalho e profissionais de assessorias
jurídicas.

O objetivo do encontro é

esclarecer pontos aos empresários
e médicos para a existência da

doença e como ela acontece. Não
há números sobre os casos de Ler

(Lesões por Esforços Repetitivos) e
Dort (Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho) no

estado, mas a situação é crítica, já
que peritos do INSS se negam a

aceitar a existência da doença.
Somente na região do Vale do

Itapocu aproximadamente 40 casos
estão nas mãos de advogados dos
sindicatos.

Segundo Ana Roeder, presi-

Exposição resgata a História
do Direito em Jaraguá do Sul

oportunidade de crescimento
aos profissionais e acadêmicol.
"Nós queremos mostrar i

comunidade que as peçal

expostas não estão sem vida. EI�

têm um sentido, uma sensação
e fizeram parte do cotidiano de

uma época", diz.
O museu buscou, através de

jornais antigos, saber como vivi:un

as pessoas que habitavam no

município em 1926 - quando
aconteceu o assassinato - CoulO

se alimentavam, se vestiam, aí

hábitos e comportamentos. Toda

a pesquisa baseou-se em fot�s.de
jornais antigos e indumentana,
que também fazem parte da

exposição. ,

A mostra e a simulaç�O
d xtensao

integram o projeto e e
,

.
. u�

"Direito em Memona.
d di itoe�

resgate histórico o Ire
'd

Jaraguá do Sul", desenvolv"o
paramarcar os 70 anos de criaSçaol

J 'do u,
da Comarca de aragua

. de
instalada em 10 de matO

tO

1934. A exposição do prole.
'dadeateestará aberta à comunl

da da;
o dia 24 e pode ser VISita

7h30 �s 12h30. _____
..... _ .. _....

_._--------=----------

Novo ConceIto
em Transporte
Transporte para
Ilumenau (FurbJ,

10inVille (udese, Univille e Senall
além de 'iagens estaduais'e inlerestadd�

-----

�\
r

dente do Sindicato dos Trabalha
dores do Comércio, ainda hámuita
resistência por parte dos peritos do
INSS em aceitar a doença. "Há

.

resistência também por parte dos
funcionários, poismuitos procuram
aAPDP (Associação de Portadores
de Doenças Profissionais), querem
saber a respeito, sentem dores, mas
não querem se vincular por medo
de perder o emprego", relata.

Ana Roeder, que foi a

fundadora da APDp, informou que
a partir de janeiro do próximo ano,
o médico do trabalho, Roberto
Ruiz, atenderá duas vezes pormês
em Jaraguá do Sul. O médico é

especialista em medicina do

trabalho, mestre em saúde coletiva

pela Unicamp, assessor de
sindicatos de trabalhadores e

coordenador do Programa de
Saúde do trabalhador em Santa
Catarina. "Com a vinda do Ruiz,
teremos mais justiça no

atendimento dos trabalhadores,
que muitas vezes têm negado seu

direito a tratamento", aponta Ana
desejando que o curso oriente os

profissionais para a existência da

doença.

Fone/Fax: (47) 370-8855
• Pref. Waldemar Grubba 1612· Vila Lalau - Jarsadllá do Sul- se
...... . .. ,..... ..... ..�� .....

}ARAGUÁ DO SUL - Processos

antigos e objetos como biombos,
tribunas,máquina de escrever e de
fotografia - utilizadas por

profissionais de Direito da década
de 40 - integram o acervo da

exposição que a Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul)
realiza amanhã, noMuseu Histórico
Emílio da Silva.

Reunindo 30 peças, a mostra

será aberta às 19 horas. Após a

abertura, acadêmicos da Unerj
realizam uma simulação de uma

sessão de júri ocorrida em 1944,
reconstituindo o julgamento de
um homicídio registrado em

Jaraguá do Sul em 1226. A
simulação é aberta à comuni

dade e será realizada na mesma

sala onde funcionava o antigo
Fórum da cidade.

De acordo com a professora
Maristela Hertel, coordenadora
do Curso de Direito, essa ação
tem a proposta de inserir o

acadêmico dentro do contexto
histórico da época.

Alcioni Macedo Canuto,
diretora do Museu, acredita que
o projeto propicia a-reflexão e a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juventus perde a partida e a

vantagem contra o Figueirense

FLORIANÓPOLIS - ]ogando no

Estádio Orlando Scarpelli, o

Juventus perdeu, na tarde de

ontem, por 2x1 para o Figueirense
B, na primeira partida do

quadrangular decisivo da Série B 1

doCampeon�to Catarinense. Com
isso, o tricolor precisa, no próximo
domingo no JoãoMarcatto, vencer
no tempo normal e empatar na

prorrogação. A vitória dá a vaga

na final da competição e também

o direito de disputar a Série A2 em

2005.
O jogo começou com o time

da casa pressionando, mas sem

grandes chances reais de gol. No
momento em que o ]uventus
equilibrou a partida, Sérgio comete
pênalti emOliveira aos 38 minutos
do primeiro tempo. O próprio
Oliveira cobra e faz lxO para o

Figueirense B. O empate do

Moféque Travesso saiu aos 44 Pereira fez o gol do tricolor, mas não joga a partida de volta

NLlMAR PIVATTO
:.=--

� No jogo de volta, o

tricolor precisa vencer
no tempo normal e

empatar na prorrogação

TERÇA-FEIRA, 16 de novembro de 2004

SEMIFINAL

ARQUIVO/ALEXANDRE BaGO
minutos, após triangulação entre
Ivan, Giovani Fleck e concluída

pelo lateral Pereira.
No intervalo, o treinador

Itamar Schüller tira o volante

Sérgio; que já tinha tomado

amarelo, e põe Tiganá. Logo no

início, Leandro sai jogando errado
e entrega para Allan, que quase
marca para o Figueirense. Aos 13

minutos, Felipe Oliveira rouba do � FUTSAL

zagueiro Cris, avança e toca para
Adesc se despede do Estadual' ..:

Flávio marcar o segundo gol do Somando apenas três pontos a Adesc/ Angerô/Grameyer/Mime, d
Schroeder, despediu-se do Campeonato Estadual de Futsal Infan�

alvinegro. Juvenil, que aconteceu neste final de semana em São Bento do

sul.�O ]uventus parte pra cima. chave equilibrada teve partidas bastante disputadas, e placare
Schüller tira Fleck e Marcelo apertados. "Para a nossa equipe faltou tranqüilidade na hora dá

França para a entrada de Leio e finalizações, o nervosismo era aparente, mas é preciso continuá
Grisley, que na primeira trabalhando, temos um grupo muito unido e que teve durante o a�
oportunidade, chuta pra fora, resultados bastante expressivos'; comentou o técnico Glauco Behrerisl
mesmo sem goleiro. Aos 36 A equipe fecha o ano com os seguintes resultados: Campeão Circuitq
minutos, Allan faz falta em Cris e

Infanto-Juvenil; Campeão Olesc (fase classificatória); Vice-campeâd
Olesc (fase estadual) e Campeão Copa Catarininha. .: ié expulso. Além da vantagem do I

empate na partida de volta, o �Ç\ELlMINATÓRIAS
_' I

tricolor perdeu também Pereira, Sé'leção se reúne no Rio :: 1
expulso nos acréscimos da partida. r;D Sem o técnico Carlos Alberto Parreira e os jogadores que atuam .n�

No final da partida, Schüller Europa, a Seleção Brasileira se reuniu no início da tarde de ONTEM

n�lamentou o resultado. "Nós Aeroporto InternaCional Tom Jobim, no Rio, onde embarcOU em vô

perdemosmuitos gols e, em partidas fretado para Guayaquil, no Equador. Na quarta-feira, em Quito,a equip
brasileira joga pelas Fliminatórias para a Copa do Mundo de 2006

decisivas, isso não pode acontecer, �Além do pessoal da comissão técnica, apenas quatro jogadores estava
Precisamos errar menos e vamos Lo.

no embarque: o goleiro Júlio César (Flamengo), os meias Pedrin,� I
trabalhar durante essa semana pra (Palmeiras) e Ricardinho (Santos) e o volante Kléberson - que no sábadd
isso. Acreditamos sempre na vitória foi liberado pelo Manchester United, da Inglaterra, para comemorar'd
e não será dessa vez que vamos nos aniversário do filho no Brasil. : i
decepcionar", comentou. Parreira estava nos Estados Unidos para o jogo de despedida de RomáRq

da Seleção e viaja direto para o Equador, a exemplo dos jogadores qt!lE!
atuam na Europa. A equipe se concentra em Guayaquil e segue para
Quito apenas algumas horas antes da partida numa tentativa de eVita�os efeitos da altitude.O assunto predominante entre os membros d

delegação, no entanto, não diziam respeito ao adversário de qua�a
feira. Na Seleção, os comentários ainda eram sobre os

inCident��registrados na noite de ontem no aeroporto Santos Dumont, quand
jogadores e torcedores do Flamengo se agrediram rnutuarnente.l
coordenador-técnico Zagallo lamentou o episódio. Disse estar do lad
dos torcedores, mas condenou enfaticamente qualquer tipo d�
violência. "O torcedor tem todo o direito de se manifestar, mas: é
inaceitável este tipo de comportamento. Ninguém tem que sai'
batendo em ninquém? disse Zagallo.

.

Santa Catarina termina em

5° nos Jogos da Juventude
BRASÍLIA - Com sete troféus

e trinta medalhas (dez de ouro,
dez de prata e dez de bronze),
além dos 164 pontos, Santa
Catarina terminou os VIII ]ogos
da Juventude, em Brasília, com
aquinta colocação, caindo uma

posição em relação a 2003. A

delegação catarinense era

formada por 173 atletas com

idade até 17 anos.

São Paulo conquistou o

primeiro lugar e o bicampeonato
Com 297 pontos ganhando mais
uma vez o Troféu Eficiência
Adhemar Ferreira da Silv�
instituído.em 2001 para aponta;
o campeão geral do evento. Em
segundo ficou o Paraná com 182
POntos e em terceiro o Rio
grande do Sul com 177. Rio de
Jan' feira icou em quarto com

175, Santa Catarina em quinto
cDom 164 e ern sexto lugar o
1St' Fato ederal com 130 pontos.
No último dia de

Compet' -

d
Iça0 Ocorreram as finais

e v'l' b.

d'
o el, asque te, natação,

lU o, ginástica rítmica tênis de
, llles

'

a e nado sincronizado. Os
resultad' .

S
os mais expreSSIVOS para

anta Catarina foram as duas
llledalhas de ouro e os dois
---------------------

Jaraguá do Sul perde a final

do Futsal nos Jogos Abertos
troféus de campeão do vôlei
masculino e feminino. O título
das meninas assegurou a

equipe na primeira divisão do
ano que vem, já que

disputaram este ano a segunda
divisão por terem ficado sétimo

lugar em 2003.

INDAIAL - Mesmo entrando
na competição como favorito, a
equipe jaraguaense perdeu a

final para Florianópolis. A

partida aconteceu no último
sábado, no Ginásio Sérgio Luiz
Peters em Indaial, onde o time

da capital venceu por na

prorrogação por 5x4 e garantiu
o título depois de 20 anos.

O jogo começou apático
com poucas situações de gol nos
dez primeiros minutos. O

primeiro gol saiu aos 11, com um

chute do goleiro Paulinho,
abrindo o placar para os

jaraguaenses, representados
pela Malwee. Mas no final da

primeira etapa, em um minuto,
Florianópolis virou o jogo com

Antônio e Cícero.
No segundo tempo, aos sete

minutos, Leco empatou mais

uma vez e Xoxo virou para 3x2

aos 12 minutos. Aos 15,
Antônio empatou para

Florianópolis e, na seqüência,
Xoxo fez mais uma para]araguá
do Sul. O empate no tempo
regulamentar veio aos 17 com

Cícero.
A decisão então foi para a

prorrogação� com o gol de ouro,

FATOS·

• A natação, que
participou 'desfalcada de
seus grandes nadadores
devido a não liberação
dos clubes, ficou na 123

posição no feminino e 163

no masculino e 143 na

classificação geral.

• O atletismo, a primeira
modalidade encerrada,
deu 17 medalhas para
Santa Catarina sendo sete

de ouro, quatro de prata e

seis de bronze. O
masculino caiu do

primeiro para o quinto
lugar e o feminino
manteve a terceira

colocação.

Amigos da
Informação

371 6524 371 2322

ARQUIVO/CÉSAR JUNKES

Xoxo marcou dois gols na final

e foi um dos destaques da equipe

que saiu aos quatro minutos

com Alvinho, que não teve

trabalhar para tocar para o gol
vazio. A equipe campeã
cpmeçcu o jogo com Éder,
Antônio, Cícero, Rafinha e

Alvinho. Completaram o grupo

campeão os atletas Coxinha,
Arthur, ]onathan, Mateus,
Rafael e Rodrigo sob o

comando do técnico Valei
Moreira.

ESPORT VAS
� TABELA ;
Resultados do Campeonato Sênior de FuteboljDomingo 14/11 .

Rio Molha 1 x3 Cruz de Malta
Vila Lalau 1 xl Vitória � ;
Caxias lxl João Pessoa

Próxima Rodada
Sábado 20/11
15hOO - Atlético Estrada Nova x Vila Lê!l.all
16h30 - João Pessoa x Rio Molha

Domingo 21/11
10hOO - Caxias x Vitória

,i i
. I

Classificação
1° Caxias 7
2° Cruz de Malta 7
3° João Pessoa 5
4° Vitória 4

A CASA DA AMIZADE,

tem o prazer de convidá-Ia para o seu r CAFÉ NATALINO.

DATA:24/11/04
Horário: a partir das 15:00h
Local: Duas Rodas Associação Recreativa t ,

Valor:R$ 15,00 , •

No dia será realizado um desfile de bijuterias e acessórios. O café
é beneficente e quem puder traga aro de óculos para ser doado

I

Assistência Social do Município. 1
A Casa da Amizade Agradece. )

Academias
Corpo &Mente

Para ficar de bem com a vida!
t BODY BALANCE

t BODY COMBAT

tBODY JAM

tBODYPUMP
t GINÁSTICA LOCALIZADA

t MUSCULAÇÃO
t NATAÇÃO ADULTO E INFAN'(.

tPOWERPOOL
t HIDROGINÁSTICA

�LEXIBILlDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

""SEGUND' À 'EXTA.

�
7. ÀS ....

� ',EM
FECHAR AO

�
...

�.�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPORTES
DOWN HILL

TERÇA-FEIRA, 16 de novembro de 2004

Pilotos enfrentam muita lama
Blurncnau vence os 44° Jasc
e é 36 vezes campeã dos jogo�

(São Bento do Sul) garantiu o

título com 94 pontos. Guilherme
Wermuth (Rio Negrinho) bem

que telntou abocanhar a

competição, venceu a prova, mas

terminou em segundo lugar com'
90pontos.

Leofacio Batista (Joinville)
confirmou o título dà Juvenil, com
90 pontos, ao vencer a etapa de
Schroeder. Elia Froehner Júnior
(Schroeder) ficou com o vice

campeonato da prova e do

campeonato, com 83 pontos. A

categoria Master foi a mais

disputada da competição. Lanuce
dos Santos (Florianópolis)
terminou a prova em segundo
lugar e conquistou o título com 85·

pontos, dois a mais que Cristiano
Santos (J a guá do Sul), que

TIMBÓ!POMERODE!lNDAIAL -

Com a decisão, no sábado, dos
últimos nove troféus em disputa na
44a edição dos Jogos Abertos de
Santa Catarina, Blumenau chegou.
ao 36° título na História da

competição. Foram dez dias de

competições envolvendo cerca de
seismil atletas na luta por 41 troféus
em 23 modalidades.

.

Pela. primeira vez os Jogos
Abertos foram realizados
simultaneamente em três sedes,
Timbó, Pomerode e Indaial,
abrigando 104 municípios. A
solenidade de encerramento

aconteceu no final da tarde, em
Indaial, no ginásio Sérgio' Luis
Peters, logo após a final do Futsal
masculino.

Para chegar a mais esta

conquista Blumenau somou 277

pontos, contra 256 de sua maior

rival Florianópolis. Em terceiro

ficou Joinville com 193 pontos, em

quarto Itajaí com 174 pontos. No

quadro de medalhas Florianópolis

na última etapa do Estadual
JULlMAR PIVATTO

,..Prova decidiu os

campeões da

temporada nas

sete categorias
SCHROEDER - Muita lama

marcou a última etapa do

Campeonato Catarinense de
Down Hill, que aconteceu neste
fim-de-semana, no Morro do

Agudo. A prova definiu os

campeões da temporada 2004, nas
sete categorias Elite, Sub-30,
Júnior, Juvenil, Master, Feminino
e Rígida. Destaque para o piloto
de SchroederMarkolfBerchtold,
que se recuperou da derrota nos

[ase, venceu e confirmou o título
na categoria Elite, com 96 pontos.

Felipe Wermuth (Rio
Negrinho) foi o segundo colocado
na prova e ficou em terceiro no

geral (69). O vice-campeão da

categoria Elite com 81 pontos,
Nataniel Giacomozzi (Ibirama),
ficou em terceiro. Já na categoria
Sub-30, o jaraguaense Rafael
Kremer venceu a etapa, seguido
de Daniel Bender (São Bento
do Sul) e David de Moraes

(Itajaí). O campeão geral da
categoria, Tiago Celeste

(Brusque), terminou em sexto

lugar e ficou com 94 pontos na

classificação final. O vice foi
Daniel Bender, com 83, e o

terceiro foi Roberto Krutzsch

FOTOS: RAPHAEL GÜNTHER

Lama e chuva foram os principais adversários dos pilotos em Schroeder
"

(Jaraguá do Sul), com 70.
A etapa definiu o troféu do

Júnior, uma das categorias mais

disputadas da competição.
Mesmo com a segunda
colocação, Leonhard Greipel

Flamengo eCaxias empatamno 10jogo da semifinal
}ARAGUÁ 00 SUL - Na primeira

partida da semifinal do

Campeonato de Futebol Amador
da la Divisão, Flamengo e Caxias

empataram em 2x2, pela categoria
Titulares. Na outra partida, o

Vitória venceu oCruz de Malta em
Zxl , Já nos Aspirantes, o Vitória
venceu o Botafogo por '2x1 e o

Caxias ganhou de 1xO do João
Pessoa.

Mesmo jogando fora de casa, o

Caxias saiu na frente aos sete

minutos do primeiro tempo com

Agnaldo. O Flamengo empatou
aos 41 com Ricardo Garuva, que
virou o placar aos 25 da etapa
complementar. Aos 40 minutos,
Fabinho empata pro Caxias e

define a partida em 2x2.

Já o Vitória saiu na frente do
Cruz de Malta aos 23 minutos do

primeiro tempocomCarlosRicardo.
Magma ampliounoprimeirominuto
da etapa final e Carlão, aos 43 do

segundo tempo e de pênalti,
diminuiu para o Cruz de Malta,
deixando o placar em 2x1.

Jogando em casa, o Flamengo não passou do empate com o Caxias

Nos Aspirantes, Nando fez os
dois gols do Vitória contra o

Botafogo, aos 12 e aos 20minutos
do primeiro tempo. Vanderlei
'descontou para o alvinegro aos 30
da primeira etapa. Na outra partida,
Adriano, aos 37 do primeiro, definiu
a vitória de 1xO para o Caxias em,
cima do João Pessoa.

Os jogos decisivos acontecem
no próximo sábado. No Estádio do
Cruz de Malta, jogam Vitória x

Botafogo (Aspirantes) e Cruz de
Malta x Vitória (Titulares). Em
Santa Luzia, no Estádio do Caxias,
se enfrentam João Pessoa x Caxias
(Aspirantes) e Caxias x Flamengo
(Titulares) .

o Jump Teen mistura diversão, saúde utiliZando
mini-trempcfns.essa ªtividade foIprojetada
especialmente para as corçjiçôes flsicas da

criançada. O Jump Iaen é indicado para crianças
a partir dos 7 anos de idade, estando os pais
matriculados na Impulso OU não.

ficou em primeiro Com 52 deour�34 de prata e 40 de bronze·Blumenau em segundo com5l
I

ouro, 30 de prata e 40' de b
Oe

'. ronzeiem terceiro JOlllville com 35 o
ouro, 47 de prata e 38 de bro

e

me,

• Timbó foi a melhór
classificada das cidades.
sedes com 38 pontos em
quinto lugar, Indaial ficou
em oitavo com 30 e

Pomerode com' 6° com 13
pontos.

• Jaraguá do Sul terminou
em sexto lugar, com 35
pontos e o troféu do
Xadrez feminino. No
quadro de medalhas, ficou
em sétimo, com quatro de
ouro, nove de prata e

cinco de bronze.

QUAIS (JS BENEFíCIOS?
o Jump Teen desenvolve a coordenação motora

e libera a energia da garotada, melhorando a

capacidade de concentreção e o humor.
O Jump Teen reduz os afeitos negativos da vide
sedentária tirando a criança da rotina dos jogos
eletrônicos e da TV.

24 '416h30min até-17h15min < 1..-
.' 1!4

14h30min até 15h15min < ,,�,�

f'/mpülso
Rua Epitácio Pessoa 1081 . Centro

CEP 89251-100 . Jaraguá do Sul, se
or

47 275 1862 . academiaimpulso@terra,com

o melhor

leva um

.1' LUGAR_......... UMA CG 150 e.melhor
aluno 1I!III1 o semestre letivo 2005 LUVA UM FORD KA.'
"' Em C!lS!) de tmp.a.te teve IJmB CG 150 qlH!m primlllrtl tat_!SUa Inscr...ao (dllta/tlor.rIo)

-a.oss

Inscrições atê t1/12
www.cetej.com.br - 276-3837

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Associação dos Comerci,:ntes
de Materiais de Constru��o de

Jaraguá do Sul e Reglao

275-7000/275-7019

Rua .258-
Vila t.atau- Jaragua do Sul se

;Fone e Fax: (47) 275-1858

Rua: João Planincheck, 1832 -

Nova Brasttta . Jaraguá do Sul.

Do fundamento ao acabamento
de sua obra

Tel. 47. 376-2929

�,�§,M;���
FlnonclolnfN1fo com cheque

'Se"" -"n:'redo .m ar. , 8 v•.w.$
ou J.2 ""'...... no «,atDê

REDECARD

Comercial Hoveg_

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

"'.310-4508
,,310-4991

BARRA

216-2000
I

275-3462
ARTE LAJE
Nosso negócio é concreto

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua José Theodoro Ribeiro, 2193 - SI 02 Rua Angelo Schlochet. 77 - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
TER A-FEIRA, 16 de novembro de 2004

, br;

(jarienf;fowers
RESIDENCE

3 Dorms
(1 suíte)

2 garagens
Viver com Classe.

60 meses
para pagar
(direto com a Construtora)

PRÉDIO
Tubulação água quente
Churrasqueira na sacada

Completo sistema de segurança
. Opção garagem cf dep. Privativo

ÁREA DE LAZER
Sala de jogos

Sala de ginástica
Sauna cl ambiente de descanso

Ambientes decorados e mobiliados
Salão de festas cf churrasqueira e bar

Piscina adulto e infantil
Home Theater
Playground

Visite
Apto decorado

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

Inclusive Sábados, Domingos e Feriados.

localização da Obra: Rua leopoldo Mahnke
(Próx. ao Clube Beira Rio)

constru I
(47) 275 3070

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA. 16 de novembro de 200'4

ÁGUA VERDÉ- vende-se c/

106,OOni', terreno c/

442,oom'.R$ 78.000.00.Tr:
371-2357 CRECI8054

ALUGA-SE - na rua: Fco

Hruska.Tr: 8802-3200 após
17:3aJ

ANA PAULA - vende-se c/

4q1Ds, 2bwt, copa, coz + casa

Nndos + 51 comi, Rua das

flores, 239 COAJAS�R$
35.000.00.Tr.12-3849-5222 r)
AlIa

ANA PAULA - vende-se aiv.
c/19B,OOm', terreno c/
35Ó,OOm'.R$ 90.000.00.Tr:
371-2357 CRECI4936

IlARRA VELHA - vende-se c/
185m', nova, c/2 terrenos.R$
75.óOO.OO.Tr. 373-6634

CENTRO-vende-se mad, c/
lemmoc/537,60m',c/ duas
Irentes.R$140.000.00.Tr.371-
2351CREC18054

CENlRO- vende-se c/325m'.
tl$2ÕO.OnO,Qo. 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

ESTRADAGARIBALDI- vende
se alv. c/ 96m'.R$
15.000.00.Tr: 9156-6588 c/
MtOllio

ESTRADA NOVA - vende-se
lado PS, mista, c/3 qtos. R$-
55.000,00 - negoc.Tr: 371-
135HRECI4936

ILHA DÁ FIGUEIRA - vende
se alv. uma c/ 7x9 =63m' e a
oulra cl 7x6=42m' +

garagem, as duas no mesmo
lerreno.R$ 20.000.00.Tr: 370-
2117

ITAJUBA - aluga-se p/
lemporada e durante ano.Tr:
370-1117 ou 9959-0799 c/
Rosangela
JARAGUÁ ESQUERDO _

Cond. Flamboyan� sobrado cf
125m' terreno, c/ 600m'
COiiSI:R$120,000.00. Tr.371-
2357-CRECI4936
�

PROCURA-SE - p/ alugar na
�a.Tr. 9992-3132
------=-
.RIOMOLHA - vende-se mad

� 2 qtos, terreno cf
135ir:Rl8.000.00.Tr. 371-�
:CHR�EDER I- vende-se alv.
OOm

, de lrente pi aslalto

:��S:0la.Aceita carro.Tr:
�
VENDE-SE .

deGu . -:- prox. ao centro
1 b

aramlnrn, alv, c/4 qtos,
c

wc, garagem p/ 3

:S.R$ 60.000,00.Tr: 371-
9MATRK:ULA 24320
�
le
NDE-SE - ai v, 123m',

.

B:�o cl 373.99,Rua Alwin37a,�er.R$ 40.boo.00.Tr:
...:::::'!!_ "Tina. CRECI9839
VEN�OE-SE - sobrado, c/ 2

eno c/700m'.R$

�
VENDE_SE .

275rJi2 -prox. ao centro,
carro'

Cf SUite, garagem p/ 3

escnt:'. biblioteca c/

� no, anexo 51 comi

9137�115.000,00 negoc.Tr�VINDE_SE
terreho

- alv. c/167m',
PlanICh:�:�orn', Rua João
rIlaCR�CI9�3�70-8097 c/
�
Iiova.l s .

- c/120m', alv,
�410IÍ1'�' 2 qtos, terreno
'MTRICU·LA rc.Tr;9977-540824320

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

'1 )
�Rua Exp, Gumercindo da Silva, 161 - Centro

Barão do Rio Branco, 62 O - Centro

VILA RAU - vende-se alv. c/3
qtos.R$ 52.000.00.Tr. 371-2357
-CREC18054

CENTRO - Aluga-se qtos em
casa semimobiliada, p/
solteiros.Tr: 9991-6696

CENTRO - vende-se Ed.

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

CENTRO -vende-se ou troca

se, grande. Troca por imóvel
em Jguá, Joinville ou Itajai.Tr:
011-697&-9448

CENTENÁRIO - aluga-se, qtos
mob.Tr. 370-3561

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

CZERNIEWICZ-vende-se c/
2 qtos, 51, sacada, Bwc, COZ.,
lav, c/ churrasqueira, portão
eletr.R$65.000.00.Tr: 9997-
2020 CRECI7402

PROCURA-SE - p/ dividir
aluguel, próx. ao centro.Tr:
9122-9867

PROCURA-SE - p/ dividir
aluguel, moças ou rapazes
que já possuam
apto,centra.Tr: 374-1 018

SÃO LUIS -aluga-se p/ casal,
c/I qto.R$ 200.00.Tr: 273-
0039

SANTO ANTONtO - vende-se
c/ 2 aptos, c/51 comI.

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

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

VENDE-SE - próx. a

carinhoso, c/2 qtos, garagem,
móveis embutidos e demais

dep, ótimc apto. Tr. 371-6069.
MATRíCULA 24320

VENDE-SE - c/104m', novo,
3qtos, 1 suíte, sacada c/
churrasqueira. Entr. + financ.
Tr. 9977-5408.

APARTAMENTOS

A LEIER têm

Vendas: 371.9165

www.leier.com.br
creei 1462-J

-=-
ALTO OA SERRA - vende-se c/ ALUGA-SE - p/ consutório, c/
área 92,000.00m'. Vlor a fone, secretária. Área
comb.Tr: 376-1396 ou 9962- Central.Tr: 371-0424 c/Aderbal
1809 c/ Marlene

CENTRO - vende-se ou troca-
ÁGUA VERDE - vende-se c/ se, 51 comI. Troca por imóvel
3.400m', na Rua Erwino próx. a cidade.Tr: 011-6976-
Menegotti.Tr. 9122-5747 CRECI 9448
�

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

CORUPÁ - vende-se loja de
Variedades. Aceito carro. ou
imóvel.Tr: 9116-6509

LOJA - vende-se Rua Reinaldo
Rau.1r. 9919-5545OU 273-1095

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

BARRA 00 SUL - vende-se c/
casa de frente p/ lagoa. R$
35.000,00. Tr.: 371-2001 c/
Frank.

CZERNtEWtCZ - vende-se c/
2.136,00m', p/ clínica, próx.
ao Pama.Tr: 9997-2020 CRECI
7402

CENTRO - vende-se comi, cl
3.900ni', totalmente

aproveitáveis. Tr: 275-3070.
Creci 8950.

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

RIO MOLHA - vende-se c/
40.850m',c/ toda

infraestrutura, 6Km Centro. Tr:
370-85 ou 91 03-3580

CORREIO DO POVO 3

Aplicação de veneno

contra cupim
e baratas, aplicações no litoral

e na cidade .

Gilbert�" H.K1ug
376!?245
9121-8811

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

BICICLETA - vende-se 18

marchas, aro 26, Fischer.R$
100.00.Tr. 371-0175

VILA LENZI- vende-se mad.

ALUGA-SE - qtos mob.Tr: c/ terreno de 525m'.R$

37().3561 65,000.00.Tr: 371-2357 -

CRECI8054

ALUGA-SE - kitinete mob,

pró� Rua entrada da APAE.Tr: VILA RAU - vende-se mad, c/

37Q.3581 1 00.OOm'.R$35.000.00.Tr, 371-
2357 CRECI8054

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como doméstica.Tr: 370-0097

CACHORRO - compra-se,
Pastor Alemão, c/8 meses,
fêmea.Tr: 376-0283 c/
Edenilson- vende-se c/ OFEREÇO - ME - p/ trabalhar

2 pisos. R$
.

como segurança, c/
.370-7757 experiência.Tr: 376:0085 CACHORRO - vende-se fêmea

de labrador,c/ 2 vacinas,
preta.R$ 250.00.Tr: 376-2345
c/ Charles

ADMITE-SE - funcionários

p/ empresa, em

Massaranduba.TR: 379-
1342 c/ Gilberto

PRECISA-SE
vendedores(às) p/ vender
chocolate e salgados.Tr:
9159-6389

PRECISA-SE - mensalista
e babá p/ pernoitar. Tr: 275-
4034 ou 9993-5433

fifi.i4ii;t.J
OFEREÇO-ME - P/ cuidar
de pessoas idosas ou

doentes.Tr: 9153-8224 c/
Ana.

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

RIO M

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

,
negoc.Tr.371-9053

AGORAVOCÊ TEM DINHEIRO
FAcll E SEM BUROCRÃCIA

:.J Até 36 meses para pagar;

i.J Sem limite de idade;
" Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS;

i .J Empréstimo sem consulta ao SPCISERASA (E fazemos empréstimos
.

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

OFEREÇO-ME"': p/ trabalhar
como pedreira.Tr: 275-1962 ou

9127-6491
CACHORRO - vende-se filhoq
de PastorAlemão.Tr: 371-9992OFEREÇO-ME - p/ trabalhar

aux. Produção.Tr: 370-5536

SEGURANÇA PATRIMONIAL

Guarda de Portaria

/ Recepcionista

o Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
.rl1ltU de� '"� dM- SCJr.� des� de 4«4 EIIt{vU44 6«,

'R�.�eHf.�__�áeS�4A�tLHA FtGUEIRA - vende-se
318m'. R$ apróx. 23.000.00.Tr.
370-4508

NEREU RAMOS vende-se 101.

Zanguelini,c/ 391,00m', c/
escritura.R$ 15.000.00.Tr:
371-2357 CRECI8054

MARCENARIA - vende-se

compl.R$ 8.650.00.Tr: 373-
2494 ou 9979-5440

RIO MOLHA - vende-se c/
969.480m', esc. R$
180.000,00. Tr: 9112-5501.
(proprietário). MERCADO - vende-se c/

ónmo estoque, em pleno func.,
boa 10c.Tr: 370-9311

RIO MOLHA - vende-se Lindo,
c/ 1.200m' em 2 niveis, as
Km do centro, próx. a gruta.Tr:
370-8523

VENDE-SE - casa de festa

infantil, c/ todos os

SANTO ANTONIO -vende-se equipamentos, piscina de

c/ escrítura c/324,00m'.R$ bolinha, cama elástica,etc ... Tr:

10.000.00.Tr. 371-2357 CRECI 913&-8804

Fono: 310-6261
RUA Antônio Carlos Ferreira, 860

Bo.irro Nova DTH�ílíl' �. JJirA.guã do Sul v se

Anllga Arte laje

CACHORRO - vende-se filhote
de Poodle, e Pinther no. I.Tr:
373-3787

OFEREÇO - ME - p/trabalhar
como Diarista.Tr: 275-3440 CARRINHO - vende-se de

cachorro quente.R$ 500.00 em
OFEREÇO - ME - p/ cuidar de 3x.Tr: 9117-2447 c/ Marcos
crianças em minha
residência.Tr: 373-0489 CRISTAIS - vende-se a preço

de fábrica.Tr: 373-1579
OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como Diarista.Tr: 275-3440 CELULAR-vende-se Motorolla

C210.R$130.00.Tr: 371-0495
OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como Jardineira.Tr. 9103-9436 CELULAR - vende-se Motorolla

TI20.R$ 80.00.1r. 8803-0429 ou
OFEREÇO-ME - p/ trabalhar 371-3655 c/ Maria
como pintor.Tr: 376-2926

CELULAR - vende-se Nokia
8265, Tim.Tr. 9975-8760 ou 370-
2059

CELULAR - vende-se Motorolla
V- 50,Tim.Tr. 9975-8760 ou 370-
2059

CELULAR - vende-se Siemens
A-50.Tr. 9975-8760 ou 370-2059

AR CONDICIONADO - vende- CELULAR - vende-se Gràdiente
se.R$450.00.Tr. 371-8684 Strike.Tr: 9975-8760 ou 370-

2059
BATERIA - vende-se
semi nova, compl.R$ COMPUTADOR - compra-se
500.00.Tr. 27&-3850 compl.Tr. 370-5723

BICICLETA - vende-se.R$ CUBO - vende-se modo GS
60.00.Tr: 376-3003 ou 9119- 150.R$500.00.Tr: 376-3166
1020

Contrata-se Fu�cionáriQ$. para
t:-1etalú

."

Parh;Çlm1.
com as se s funcoes:

Soldador. Montador. Proficional
de chaparia, Torneira Mecânico,

.Fr:E't,?:ador o,
.

Tó8ôs co en
.

Interessados tratar no

j,
Fone: 3i176-2224

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes va�as:
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Todos os setores (EL - ES - MO)
AFIADOR DE FERRAMENTAS (6796 ES)
AJUDANTE DE MARCENEIRO (6700 MO)
ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSO (6798 ES)
ANALISTA DE QUALIDADE (6764 EL)
ARTEFINALlSTA (6708 EL)
ASSISTENTE DE MATERIAIS ( 6805 El)
ASSISTENTE DE VENDAS (6358 EL)
ATENDENTE DE FARMÁCIA 6660 MO)
ATENDENTE DE VERDURAS (6788 EL)
AUXILIAR DE CAIXA (6792/6780/6778/6773 EL)
AUXILIAR DE CORTE E DOBRA / USINAGEM (6690 ES)
AUXILIAR DE CRÉDITO E COBRANÇA 6722 El)
AUXILIAR DE DEPÓSITO (6788 EL) que resida na Barra do Rio Cerr

ou imediações
UXILlAR DE PCP (6744 EL

AUXILIAR DEi RECURSOS HUMANOS ( 6662 MO)
AUXILIAR TÉCNICO ( 6800 MO)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FISCAL ( 6776)
AUXILIAR AMINISTRATIVO-VENDAS (6799MO / 6772 EL)
AUXILIAR MECÁNICO (6755 ES)
AUXILIAR DE COZINHA (6839 MO)
ASSISTENTE ·DE ESCRITA FISCAL (6835 MO)
UXILlAR DE RECURSOS HUMANOS (6829 EL) com conhecimento

e� rubi e ronda

c.!..�XA PARA SUPERMERCADO (6797/9791/6785/6781/6774/
6771/6767 EL)
CAIXA PARA TRABALHA DE SEXTA A DOMINGO (6711 EL)
CALDEIREIRO (6732 MO)
CALDEIREIRO SERRALHEIRO (6634 MO)
CHEFE DE EXPEDiÇÃO (6821EL)
CONFERENTE (6779 EL)
CONTATO PUBLlCITÁRtO (6572 MO)
COSTUREIRA (6665 EL/6656 / 6643 / 6550 EL/ 6472 ) ambos
os sexos

CONSULTOR COMERCIAL ( 6806 ES) para trabalhar em

Florianópolis
ELETRICISTA INDUSTRIAL ( 6714 ES )
ENCARREGADO SETOR DE DESTOPADEIRA (6490 MO)
ENGENHEIRO MECÂNtCO (6551 ES / 6668 EL)
FARMACÊUTICO (6546 MA / 6446 EL)
FERRAMENTEIRO (6631 ES / 6528 EL / 6314 EL)
FRESADOR / FERRAMENTEIRO (6827 MO)
FRESADOR (6609 ES / 6528 El / 6520 MO / 6505 MO / 6692
ES)
GERENTE DE PRODUÇÃO - (6746 MO )
GERENTE DE SUPERMERCADO (6824 EL)
FERENTE DE CONTABILIDADE (6822 El)
GERENTE DE tNFORMÁTICA (6817 EL)
GOVERNANTA (6508 EL)
MAITRE (6549 EL/ 6249 MO))
MARCENEIRO (6644 MO / 6599MA / 6418 MO)
MECANICO - COM CONHECIMENTO EM FRESA E TORNO (6715 EL)
MECÂNICO DE MANUTENÇAO (6539 EL)

';
MODELADOR (6637 MA)
MODELlSTA - (6640MO)
MONTADOR (6635 MA)
MONTADOR DE MÓVEIS (6570 EL)
MONTADOR COM CONHECIMENTO EM ELETRÔNICA (6763 EL)
MOTORISTA (6658 ES) com habilitação E

OPERADOR DE CALDEIRA (6506 MO)
OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR (6291 EL)
OPERADOR DE PRODUÇÃO - PARA ATUAR EM IND. GRÁFICA (6719
EL)
PINTOR (6608 MA)
PINTOR DE MÓVEIS (6600 MA)
PREPARADOR PARA PINTURA (6448 ES)
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FíSICA ( 6801 ES)
PROFESSOR DE INGl[S (6562 MO) ambos sexos

PROGRAMADOR DE CNC (6693 ES)
PROJETISTA (6632 ES )
RECEPCIONISTA (6790, 6783 EL, 6825 MO)
RECREADOR (6412 EL) ambos sexos

REPOSITOR (6793, 6786, 6782, 6775 El)
REPOSITOR PARA GUARAMIRIM (6765 EL)
REPRESENTANTE COMERCIAL ( 6812 MO)
RESPONSÁVEL PELO PCP (6434 MO)
SERRALHEIRO (6607 MA)
SERRALHEIRO SOLDADOR (6624 MO)]
SERVENTE DE PEDREIRO ( 6813 MO)
SOLDADOR (6390 EL / 6694 ES / 6761 ES)
SOLDADOR ELÉTRICO (6552 MA)
SUPERVISOR DE FERRAMENTARIA (6630 ES)
SUPERVISOR DE VENDAS (6563 EL)
SUPERVISOR OU LlDER DE PRODUÇÃO (6629 ES)
TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO (MO)
TECNICO ELETRONICO (6150 MA / 6697 ES)
TECNICO MANUTENÇAO DE TELEFONIA (6041 MO)
ELEVENDAS (6784 MO)
INTUREIRO - (6733 EL )

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

/ 6701 MO/ 6760 ES )
TECELÃO (6814 MO)
VENDEDORA (6770 EL / 6653 EL / 6641 EL 6667 EL / 6524 EL
6489 MO / 6469 MO)
VENDEDOR DE VEíCULOS (6823 ES)

Rua Jorge Czerniewicz, 1�45 fRua da Hospital)
Cx. Poslal 200 - CEP 89255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recruIDmento@humana.cQm.br www.humana.com.6r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MESA - vende-se jardim,
artesanal.Tr: 372-1448 AdvocaciaNOTEBOOK - vende-se Intel
novo, na ex, cl 1 ano de

garantia.R$ 3.200.00 ii. vista
ou 1 +4 R$ 672.00 cl
cheque.Tr: 9994-0298 cl
Luciano Dário StreitGELADEIRA - vende-se Cônsul

280L, branca.R$ 350.00.Tr: 371-
5351 ou 9902-6721 OAB/se 16370PROCURA-SE sócia(o), cl

pequeno capital e ternpop/
trabalhar, negocio
prornlssor'lr: 9957-2527 ou

910:>-3580
Roberto Seídel, 50 I - Centro - Corupá - SC

Fone: (47) 375-257 I ICei: 9973-9355

GUITARRA - vende-se
Goldem.R$ 630.00:Tr: 376-3166

LIVROS - vende-se coleção,
curso enfennagem.R$ 450.00.Tr:
370-2183ou 9145-6320 SCANER - vende-se ADC,

na cx.vlor a comb.Tr: 9131-
9514 Tr: 9131-9514 Tiago

11: \%yando Menslin - Bae.1cndi 275�1101/9104-2393

MÁQUINA - vende-se pi
sorvete.R$ 1.200.00.Tr: 9103-
9436 TECLADO - vende-se

Yamaha,CL510.R$
MÁQUINA-vende-sefotogr<ifica 9.000.00.Tr: 9975-0045 ou

Sansug seminova.R$ 60.00.Tr: 371-9530 após 18h
371-6448

TERRAPLANAGEM
Rompedor de PedIas 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

TECLADO - vende-se

MESA - vende-se centro, Cássio.R$ 600.00.Tr: 9975-

espelhada.Tr: 372-1448 0045 ou 371-9530 após 18h

MESA - vende-se ou troca-se de TELEVISÃO - compra-se cl
sinuca oficiai. Troca -se por rádio peq.Tr: 9979-5137
mesa ping - pong.Tr: 276-3456

TORNO - vende-se retifica, de VENDE-SE - triturador pi trato.Tr:
.

disco e tambor de freio e outros 274-8077
equipo pi oficina ou

-------

borracharia.Tr: 473-9818 VIDEOGAME - VCD, cl 300 jogos,
MP3, rádio Fm.R$ 250.00.Tr: 275-

TORNO - compra-se 6134
VENDEMOS E ALUGAMOS seminovo.Tr:376-2224 -VI-DE-O-GA-M-E---ve-nd-e-�se

TODA A LINHA DE VENDE-SE - fogão ii. lenha, Dreamcast, c/2 contt e 3 jogos.
VíDEO GAMES ,CDS . ótimo estado.R$ 400.00.Tr. 273- R$350,00.Tr.376-2206

E ACESSÓRIOS EM GERAL EU.iO
------ VIDEOGAME - vende-se Super
VENDE-SE-vaca Holandesa.Tr. Nintendo c/2 contr. capacidade pi
274-8077 1 Ofttas.R$ 80.00.Tr: 371-0175

PUNETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

* PLAYSTATION 2

*XBOX
* PLAYSTATlON ONE
* DREAMCAST
• NINTENDO 64
* GAME BOY COLOR
• GAME BOY ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBE h6rano de atendimento: segunda á segunda das 10:00 ás 2().�

Rua: Bertha Weegue ,1087· Barra· Jaragua do Sul· E·mail planetagame@lbest.com,br

one: 376·2206
VENDE:SE-emissorde cupom VIDEDGAME - vende-se Play
fil\l\aI.Tr: 9118-0500 Station, c/2 contr., 3 jogos. R$
IJ 250,00. Tr: 376-2206

ACIP- Agencia Catarinense de
Detetives Particulares

Causas Civis e Criminais. Comercio e

Industrial, Furtos e Roubos, caso extra
conjugal e desaparecimento de Pessoas.

Sigilo Absoluto
Fone:372-0556 ou 9912-8114

Atendimento 24 horas

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

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de. CD
e Leitor de DVD

Estamos também com curso de
informática básica e avançada.

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

um micro por aluno

Maquinas
Di�itais

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

senac

Faça a diferença no mercado de trabalho!
P, '1";./.1. � .t:��J{� )i; .... ,.;,�...'"'J{�:�;{�'.,,�....:,'"tI-j\7E'}::r�;�ãt.��il._;;ir;-t.'."'f!�;�- _

.�r:::�!!:�:�ASSISTENCIA�mÉCNICA�'EiIlONTAGEM E

::::�F�d:�;�;;'[,i,:�M�Nlr�.��.ç�P��,I)I$:�COM�UTADORES
-;�..... j' t" �"-':jl',""'''<;;�'-'''"�'i''''c'Z<,;1:\.>�[�..;���.!>'"U�.. '__ �"' '". ,I.'_" "o� �

OBJETIVO: Formar profissionais para atuar na área de manutenção de
microcomputadores, capacitando-os na montagem, instalação e resolução
de problema� de hardware e software. Com os conhecimentos adquiridos,
o participante estará apto a desenvolver atividades como autônomo ou em

empresas do ramo.

• Instalação, Configuração e Upgrade
• Diagnóstico e solução de problemas;
•

segl;:
n

..
ça e manutenção preventiva;

• Pia
_
mãe, processadores e memória;

• Imp . essoras; .

• Sistemas portáteis;
• Conhecimentos básicos de redes;
• Satisfação do cliente;
• Funções, estrutura, operação e gerenciamento de

• arquivos;
• Gerenciamento de memória

• Redes.

:/A/ron"�A·ço-rd.. Rua:" "dos Imigrantes, 310 Vila Rau
:
tsr. I'ii./VIf1 _r:�. E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br

*Di
_::,::;Hr;:%t� <�>:"

Fone: (47) 3 - Fax 275 0197
E-mail: atdanoennetuno.com.br

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira,
na 288 - centro - jaraqua do sul

•

OS 1"llif1�,tr1lmm:121Ii1il!liI 4c"amft41t a-deJ,
Estornos Convidando todos os clienfes e

amigoS"poro conhecer o coso c/
lindos e belos acompanhantes

24 hs 00 seu dispor.

1sac@sexshopjaragua.com.br' Estamus com Novas Moças na ( asa

SUPER MASSA
GRAFITADA

.., Economia

.., Resistência

.., Rendimento !

.., Impermeabilidade i

junto à Qo..'O dor O)(plloaçóes
(.'Uf1)() monV$eor o nlU'!>!iV do tniao 00

Il§rmillO do constl"u,.'Óo.

LN _........... __ o

1Grafites Jaraguá Ltda = (47) 275-4081 e 275-196

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. GINECOLOGIA -

Ç}�
11M/Se 1242 ,rECO 830179
SOIlRACIl.1.079

Medicamentos em geral
MJnlpulJçllo de fórmulJs médiC;IS

Fis/otetápíco$ e
Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua Dão PicoJli 110, Centro

Revistas
Venda, Troca e Compra

Livros

Vldeos

Mullim.ldia

CD,S
Gibl. Fone: 47 371.6563
DVD,S Rua Domingos Da Nova, 102 Centro

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 5

ACUPUNTURA
Dr.Emerson Machado

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
Especialidades: Periodontia Prótese Dentária Implantes Dentários

Centrais telefônicas Intelbras

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de. expansão pI centrais
Telefones e fax

Aparelhos para tetevendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas

Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos

•

Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pi telefones

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

escritório e residência.
Produtos e serviços para telefonia,
redes de inf.ormática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

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

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

.

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Insta/ação e Assistência Técnica).
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas p/ portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telerõníco 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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Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul » se

Fone (47) 371-4000 Fax (47) 371-6124

caragua@caragua-veiculos.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

.

TEM CULTURA,
E TEM MUITA INFORMAÇÃO!
POR ISSO TODO MUNDO LÊ!

PINTURJ\.S tM GtRAL: PRIDIAL - COMERCIAL - RtSlDtNCIAL
MASSA CORRIDA, tPox, TtXTURA, GRAFlADO

TER A-FEIRA. 16 de novembro de 2004 CORREIO DO POVO

CLASSIMais

�\ FRAN

l1 STÚDIO FOTOGRÁFICO
�� =================

�.����, Fotos Infantis, Gestantes e Books

.JÁ Revelação e Reprodução
�

�

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
Cf Bruno

<;»:

�

E AGORA, COM APENAS

R$ 15,90 POR MÊS,
VOCÊ JÁ PODE TER O MELHOR

E MAIS COMPLETO DIÁRIO
REGIONAL NA SUA CASA!

CORREIO DO POVO

E-mail:
Francifotos@ibest.com.br
Rua Barão Do Rio Branco nO 411

3 Jaragua do Súl' se ""i"

Faça um orçamento
sem compromisso

VLB - Responsável pela pintura
do Jornal COITeio do Povo

Rua: Exp, Gumercindo da Silva, 616 • Centro" Jara uá do Sul - SC R: DOf'J1il1$c>s da Nova, s/no -11.ha da Figueira - Tel.: 91 04,,::�4��

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"

Computadores
�?'!lpletos

,-Oferta-
I MICRO a partir de:

i

I R$ 1.650,00
I Financiamos em 6 / 9/ I
I 12/ 15/18 e 24 meses. i
I Configurações: AMD 2.2 GHZ - 128 mb I
I de memória, Hard Disk 40GB, fax i
i modem 56k, cd rom LG 52x, Plac�1

Informatização I mãe Asus A7V 266-MX, Placa dt!!
de comércio e I vídeo AGP 32 mb integrada, monitor IS" i
, rÓsÓ, " 'I drive disquete 1.44, teclado,l
Ind�str�as: Sistemas, I mouse, gabinete atx 30Ow, caixas de !
Aplicativos comer- ! som amplificada, 180w, placa de som i
dais, Impressoras I e rede integrada /
Matriciais pi emissão

- .. - --- ------ - -- ----.

de N,F., Impressora pi NEGOCIAMOS
emissão Cupom Fiscal, QUALQUER OFERTA

ljdOS
os controles ANUNCIADA PELA

, dministrativos de ges- 1\

ao empresarial. CONCORRENCIA

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de OVO

SupriinentosAssistência Técnica

Especializada
Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

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

/'" (1)1R$ 15,00 deSlocamento/. O'
'

...Outras cidades +
R$ 0,50 o km rodado

'�'
"'

.Av,'Getulio Vargas, 594 - SI. 2 - Centro - PROX. MILLlUM - FRENTE CÂMARA VEREADORES 'Fone/Fax: 275-2684 - emaíl: infoclick@ibest.com.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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co
• Você pode utilizar até 1Q% do
Crédito para L'

.

• Utiliza�o de até
como lance.

'8el11

Consórcio

Breitkopf
Sua melhor opção em consórcio

47371-7887 - 371-8309
R Reinaldo Rau, 530
Centro Jaraguá do Sul

www.breitk.opf.com.br

�oros

(371-1970)
Compra Vende
Troca Financia

Não FechamosAlmoço

[
I Horario de Funcionamento

Das 8:00 ás 1 9:00

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

Ai<
o único com motor. 16V

Tecnologia Renault Hl-Flex, que
a melhor performance em qualquer

álccol-qascllna. Venha até a Li
conheça também a série limi

Clio Hi-Flex, com Air Bag duplo,
Hidráulica, Travas e Vidros el'

computador de bordo, Bancos com teçid
Especial eAr-condicionado (opéionâí

li •

CORREIO DO POVO :�:

CB 500 Vermelha

--*-�...
CBR 450 Vermelha

2001

1989

1·

,Sahara350 1998Roxa

Vermelha 2002Twister

�tii!lllm::::=� DJaaI
XT225

��··.,mB��""""�.
CBX 200 Strada

Prata 2000

Azul 1997

CBX Strada preta
�P.·"""

2001

Títan 150 ESD Vermelha

Titan KS Vermelha

Titan KS azul

Titan ES Verde

Titan 125 Verde 1998

Titan 125 Vermelha

1IIBII:_1'IllID
1997

Titan 125 1997Verde

Today 1993preta

UVenha conhecer o Novo Clio Hi-Flex bicombustível mais potente da categoria, o único com motor 1.6 16V 115cv. (2 ) Preço a· vista do Clio Authentique 2 P 1.0 04/05, sem Air.Bag duplo, cor sólida, sem opcionais. Não estão
es�l�sos os valores de pintura metálica e opcionais. Preço válido somente para aquisição do veículo pela Internet com frete incluso para todo o Brasil. (3) Preço a vista do Scénic Alizé 1.6 16V 04/05, cor sólida, sem opcionais. Não
e vao Inclusos os valores de Frete, Pintura Metálica e opcionais. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados elou mencionados são opcionais e/ou acessórios elou referem-se a Versões especificas. Modelos, códigos
Ba
alares estão sujeitos a alterações conforme politica de comercialização da fábrica. A Renaull reserva-se ao direito de alterar as Especificações de seus veículos sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintos de segurança junto comAir
9s, salvamvidas.'

_

.

. 4itiIiC!f
Liberte

Rede Reuault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
348·8460

JOINVILLE
435·370Q

Vale do Itajai c Litoral Norte - SC

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



370m31 li3automóveis

Celta4p vermelho 03 G
ClioRL 1.0 Preto 2002 Celta 4p c/ ar prata 03 G
CLlO RL 1.0 AR PRATA 2003 Corsa Sedan ac/te cinza 01 G
CELTA 1.0 VERMELHO 2002
BLAZ�R DLX 4.1 COMPL. BRANCA 1997 Veetra GL 2.2 prata 99 G

CORSA WAGON GLS CINZA 2000 GolG111 verde 00 G

ASTRA GLS, COMPLETO AZUL 1999 scuooo 16ve/ope. Cinza 00 G
CORSA WAGON GL 1.6 VERDE 1999

Goll.8 branco 96 G
PEUGEOT 106, COMPLETO PRATA 1999
SANTANA QUANTUM 2.0, COMPLETO CINZA 1998 Astra Sedam 1.8 GL eomp. Verde 99 G

MONZA SLlE VERDE 1988 Palio Wekend Stile Preta 99 G
Uno SX4p Verde 1997 Palio EX 4p e ope. Verde 01 G
UNOSX Prata 1998

Santana compl prata 1999 R�nger Splash eompl (6 cc) preta 94 G/GNV

Corsa Super Vermelho 1997 Omega GLS 2.2 eomp cinza 97 G

Vectra GLS Vermelho 1995 Veetra GLS bran 97 G
PalioEX4p Verde 2000

Fiesta Berson c/ DH preto 03 G
Verona GLX Azul 1990

Opala SLE 4p Branco
•

1989 Fiesta Berson c/ Ar verme 03 G

Goll azul 95 G

Corsa Wagon 00 prata G
Asrtra + Couro GLS 4p .00 preto G
F-l000 4.9 97 Vermelha GNV
Corsa Sedam 99 branco G
D-20 92 branca D
Corsa Sedam 99 prata G
Corsa Wind 98 cinza G
Gol4p 99 verde G
Gol2p 00 branco G
Gol4p 98 verde G

F-754x4 78 azul G

Rural4x4 75 branca G

S-10 Comp 00 prata GNV

Mondeo comp 98 marrom metalico G

Fusca 1.300 86 branco G

Escort compl 4p 97 prata G

Tipo Compl 4p 94 prata G

Escort c! ar

QM
Kadett 90
Vectra GLS completo 95 bege R$13.500,00
Vectra GLS compl 99 cinza R$ 25.000,00
Pick Up corsa 96 Branca R$10.500,00
Omega GLS 93 cinza R$ 12.900,00
Chevete 89 azul R$ 5.500,00
Corsa 99 Bordo R$ 12.000,00
Corsa .97

. ,R�, 10.8g0,00
VW

Gol1.6 91 azul R$ 7.500,00
G?14p 00 branco R$ 18.000,00

Motos' "XX
CGtitM 03 cinza

Importado
, ..

Renaut

S-10 De-luxe 4x4 2000 azul R$ 45.000,00
Gol GII18V 2000 ouro R$ 17.500,00
Megane RXE 1998 verd R$ 18.500,00
Clio RN 1.0 2001 verm R$ 18.500,0.0
Corsa Wind Sedam 2001 preto R$ 17.500,00
Gol c/ Ar 2003 prata R$ 17.500,00
Ranger 1995 bordo R$ 16.500,00
Corsa GL 16 SW 1999 azul R$ 16.300,00
Fiesta GL CLASS 2001 preto R$ 16.300,00
Golf 1.8 MI Compl 1996 prata R$ 16.300,00
Escort GL 1.6 Compl 1998 'cinza R$ :!-5.800,00
Vectra GLS Compl 1994 bordo R$ 14.000,00
Gol 16V 1998 cinza R$ 11.800,00
Gol 1986 prata . R$ 4.200,00
Ka 1998 verm R$ 13.200,00
Gol 1997 azul R$ 12.500,00
Corcel 1984 cinza R$ 3.500,00

----� _.

MONTANA VEICULOS
Fone: 376-1678

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - jaraguá do Sul

Gol 98 G1.0 -16V/4p azul

Celta branco 03 G2p

vermelha 04 'GSundown Hunter 125

Escort GL 98 G1.8/4p/comp - Ar prata

branco 99 GGol Special 1.0/2P/Ac

preto • 02 GCorsa Sedam 1.0/4p/comp

Flesta Street 4p/opc/Ar preto 2003 R$ 16.900,00
Fresta CLX 1.0 . branco 1997 R$ 9.400,00
Verona GLX 1.8 azul 1990 R$ 6.700,00

�.@m,x�ffiR�_"lkiiWJw"'1i@.,,:WW1Wi_@iilF,!l§JSa",,,,:�w,®=m�..,L�l\:L�'!@,@i**__*, wmww'%,"'l,".&Y841.Q��9z&,à%l_t\tWt_WWL»."�<�m:'�<�v.d@,_",w.w*"'%'&W..�'�mh-.��-m'i@-:tk.�$.,.,,� %M<,::4{$

Golf 1.6 Sr comp vermelho 2001 R$ 31.500,00
Gol C11.6 Aleaal bege 1992 R$ 7.500,00
Gol Plus GI1I4p branco 2001 R$ 16.500,00
Go11.0 MI 2p/Ar branco 1999 R$12.800.00
Gol Cl1 ,6 prata 1990 R$ 6,500,00
Go11.0 branco 1994 R$ 7.300,00
Gol CU 1.6 eomp + Ar bordo 1996 R$ 11.900,00
Lagus CII clapc branco ,

1995 R$ 9.500,00
Parati CL 1.8 azul 1993 R$ 8.900,00
Fusca 1.600 branco 1984 R$ 3.500,00

J#�.9!1.:j,����""',:,:"'_'!?'\�WW_,,W,},, �hR9A&(L�,:�,t».�'� � .O<, __ , fu���'-��������
verde 1996 R$15.800,OO
azul 1996 R$ 9,900.00
verde 1989 R$ 5.900,00

Monza SLE cinza 1989 R$ 5.900,00

,,,,,MP!lBL�h4e!�mm__,_,"t%&_.·,iá.'iiik__"'?t1gii.Z""",,,,,,�m_,,,,'.',_'IWI_'R$],gQP,.QQ, ,,'
_lb"liR_K:_,,,m;W,!fiKIIWt\ .ihb.'" _Wkt,ffi\j ,.lW.WkWWWllia .' m. � ,,' ,kmwW&Wíht

-=Çj!&!1hW,oi�.W&�,\..it*WW*lib.'%j'\liM_it.!@,i_WiWr�@�."*_\tF*?,_I1t:i,9plli, Jh
mUlim_.""""JW_'W!!!hW%__mm_ :ttl;�m-WlliWlli�1WWl_

Rebok 2 eixos pI Plck Up prata 2002 R$ 5.500,00

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

Vectra GI 2.2 Comp
Fiat Uno Eletronic Limp/Oesem/AQ
Senic RT 1.6 comp
Vectra CO 2.0 comp
Fiat Palio Fire LimpjDesem
Vectra CD 2.0 comp
Escort GL 16V H 4p VE comp.
Renaut Cflo 1.0 básico 4p
Renaut Clio RN 1.0 basico cj Tr

��r�aM1���r R��'fu������F�6��
omerr 3.0�!g� u� gg���l66 gj �ÕL
�i��SBn�·�.ri�xLh�pj��it�:%:s�m
��rou����gol:Óer�e� �r� comp - OH
Siena 1.6
Jeep WiIIis
Kangu 1.6 comp
Sente 1.6 RT cornp
Blazer DL..X
Meriva 1.8 comp

�;:��as�'�e;Ol�t%��tower
����U��lft f��r.�l�e���p
Senic comp
Senic Alize comp

�eDr�tJI�E��U� Cabo Estendida comp

1999
1994
2000
1994
2004
1994
1998
2002
2001
2000
2001
1994
1999
1999
2001
1997
1996
1997
1999
1951
2003
2000
1998
2003
2004
2002
2005
2004
2002
2004
2000
1997

%����I. Rua
t

��l�etll.
Prata (
��r�� f
Branco
Branco
Branco
Prata

��c�etár�
Branca
Branco
.Cinza
Prata
Verde

�:;�:M"",
Prata

�)�t: Meta'i�
Prata
Prata
Prata
Cinza
Cinza
Cinza
Verde Metalioo
Vermelho

\leI!

Im�
Rer

J
!
C!
GN
COI!

Faça parte da B�;
\"ti

financeira
você também :�

FO

Gd
Gol

Fusca 1300 Branco G

azul G

Corsa Super 4p cfAr branco

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

bran!
bege
bra
verde
bran
prata
ver�'
prata
cinza
alui
cinza
alui
bran
bran
cinza
i1larfO
prata
Bran�

2000
1992
2000
1997
2002
2002
1996
1995
2001
1995
1997
1993
1983
1995
1991
1991
1988
1989

Audi A3 1.8 4p
0-20 Custon
Blazer OLX 4x4
Corsa Wagon
Corsa Wind 1.0 4p
Corsa Wind 1.0 4p
Corsa
Parati CL
Gol Plus 16v
Tempra IE 8v
Quantum
Logus GLS
Mercedes 608
Golf GTI
Verona
Escort
Escort L
Parati

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

\
iii

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fone: 370-2109

II Metalico
melho

':�etál�
la
do
'de
nco
nco
nco
a
Ii Metá:ico
nca
nca
lCO
ta
a
'de

�:Met��
:a
�a Meta'icl
a
a
a
a
:a
'a
'a

leMetal'C)
nelho

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

Golf2.0compl.
Pampa
Saveiro Diesel
HiluxSw4, diesel
Rorino furgão
Santana GLS cornpl.
Palati 2p 1.6
l.200 Diesel

.

Corier 1.3 Furgão
Rorino pick up
Monza SLE
Palio4p
Golf
Éscort GL1.6
Gol CI1.6
Santana GLS compl

CARROS NOVOS E, USADOS
GM
Corsa hatch cks 4p

B AliJo hatch GLS comp 2p
0·20 Custon De-luxe

VW
Gol CLl1.6 cl DH
Gd City GIl! compl 4p
rarotic/dh
FIAT

bran

prata
preto

2002
1999
1991

Gas
Gas
Die

1996
2003
2001

Gas
Gas
Gas

verm

prata
cinza

TIpo 1 .61E comp 4p
FORD

-

Verona GLX comp 4p
Importado
Renout Megane cinza

cinza 1995 Gas

verm 1996 Gás

2001 Gas

I�

"-ig!5 [,1111
I� �",a

I� ��
,ielm

bege
azul

Cinza

Bordo

Bege
preto

vermelh

Vermlho

Cinza

Grafite

azul

dourado

vermelho

Prata

vermelho

prata

Branco

Roxo

G

A

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

GNV

D

A

G

R$ 3.500.00

R$ 3.400.00

R$ 5.000,00 motor ate 2.500

R$ 3.000,00

R$ 7.200,00

R$ 4.000,00 + 31x 400,00

R$ 8.500,00

R$ 4.200,00

R$ 8.900,00J
R$ 9.800,00'
R$ 9.500,00 4.500+25x370

R$ 7,500,00

R$ 4.000,00
R$ 7.500,00 + 7x 365,00

R$14.500,00

R$ 6.100,00

R$14.000,00 ou 17.000,00 cf som

R$4.200,0

275·1184
Rua Angelo Schiochet 99
8925'1-600 - Jaraguá do Sul

RenoClio ;--;::--=----------------------____jPalioELX 1.6 Com�1 16vjtop de linha 2001 grafite
Palio EDX

1.3 Flre comp, 4p 2001 Cinza
GOl 1.0 4pjVe/Tr 1997 verm.met

GOISpe' 4pj16vjar 1999 branco
GOl Plu Clal1.0 cj ar cond. 2003 branco
Resta

s 1.0 DesjLimpjAQ 1996 Verm.met

Saveiro 1 6 4p 2001 prata
Plck U

'

1995 azul.rnet

MareaPH�ada 1.3 Fire 2003 Branca
Celta 1 O comp. 1999 preta
Celtaú VHC 1.0j4p 2003 branco
Uno EP' VHC 2p 2003 branco
Uno SX

1.0
4p 1996' cinza

[).20 C D 2p 1998 Cinza
FlOOO �Pla Custon Luxe Acj4 portas 1999 Bege
�onla SLo�o� MWM cjvidro,teto,dh 1992 cinza
Orsa' 2p.· 1993 prata

CG 4pjopc 2001 azul
2001 prata

/'

2003/2004
2002/2003
2002/2003
200112001
200112001
2000/2001
2000/2001
2000/2000
1999/2000
199911999
1998/1999
1998/1999
1998/1998
199811998
1998/1998
199811998
1997/1998
1997/1997
1996/1996
1995/1996
1994/1994
1993/1993
1990/1990
1986/1986
1980/1980

.4rduíno
Veículos 371·4225

PALIO
FRONTIER
F250
ZAFIRA
GOL
PARATI
VECTRA
GOL
CORSA
ASTRA
MAREA
GOL
VECTRA
FIESTA
SAVEIRO
ESCORT
CORSA
BLAZER'
ESCORT
UNO
GOL
LOGUS
SAVEIRO
GOL
FUSGA

FIRE PRATA GASOLINA
4X2 XE PRATA DIESEL "
XL L PRATA DIESEL
2.0 BRANCA GASOLINA
1.0 PLUS CINZA GASOLINA
2.0 CINZA GASOLINA
CHALLENGE CINZA GASOLINA
SPECIAL BRANCA GASOLINA
SEDANWIND PRATA GASOLINA
GL AZUL GASOLINA
WEEKEND VERDE GASOLINA
16V BRANCA GASOLINA
CD 16V BRANCA GASOLINA
4PTS pRATA GASOLINA
CL 1.6MI VERMELHA GASOLINA
GL 16V F PRATA GASOLINA
GL W • PRATA GASOLINA
DL AZUL GASOLINA
1.81 GLX PRETA GASOLINA
MILLE EP AZUL GASOLlGNV
1000 BRANCA GASOLINA
CL VERMELHA GASOLINA
CL BRANCA ALCOOL
PLUS VERMELHA ALCOOL
I300L BRANCA .GASOLINA

Fusca

Fusca

Fusca
Escart

Gol

Gol

Gol

Gol

Monza

S-10

Chevett

Belina

Santana 4p
Marajó
Saveiro

Corsa cf A.C.

Opala
Escort 1.8
Bis Sundown

Moto

Kadett

Veículos de

Branco

Verde

Bege
Cinza

branco

branco

prata
Azul

Azul

Bordo

Vermelho

Prata

marrom

Azul

Bege
Verde

Azul

Prata

roxo

azu

Verd

G

G

G

A

G

G

G

71

69

76

86

92

99

85

85

84

96

84

90

90

87

83

00

87

93

97

99

90

R$I.500,00
R$ 3.000,00
R$ 3.300,00
R$ 4.800,00
R$ 7.000,00
R$ 13.500,00 + roda e SOI11

R$ 4.800,00
R$ 3.500,00
R$ 3.800,00
R$ 17.500,00
R$ 3.500,00
R$ 6.500,00
R$ 6.500,00
R$ 4.500,00
R$ 4.000,00
R$ 18.000,00
R$ 5.500,006 cilidros

R$9.000,00
R$ 1.500,00
R$ 2.800,001
R$ 6.700,00e

A

G

A

G

G

G

G

G

G

G

A

Verde Gas

GNV .

Gas
GNV

GNV

GNV

Gas

Gas

Gas

Gas

Ale

Gas

GNV

Gas

Die

Gas

Die

Die

Gas

Gas

Bco

Bca

Bca

Bca

Bca

Bdo

azul

Bdo

Bdo

Bco

Bege
Bca

Bca

preta
verm

zul

verde

azul

azul

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

I

I
I� ...

03/04
-

compPolo Sedam Branco R$ 39.000,00

Ou R$ 19.000,00 + 46 x R$ 710,00 consorcio

o

Faça parte da BV
financeira

você também

8",,---"
"

) j�' _-,.J ('"....; ir;1�.!e"B........... , ••• , ••••••• h , •••• }
, •• �.,' ..... � ..... '�._;...

_ •••• � ..... .i
AUTOnnOV.EffS

311-0802
311-8281

Rua Pref.Waldemar
Grubba.3121
BairroVieiras

310-2381
Omega GL compt.
Corsa Super
Corsa 4peampt.
Tempra 16v ouro

Verona LX 1.8 ale

Palio EDX

Perua Sweompleta +GNV

Perua SW eampl G
Veetra GLS cornp

Veetra GL cornpl + GNV

Monza SLE

Monza

Asia Towner furgão
Uno

Alfa Rameo 164 eomp.+ Teto

Trailler Angola el 1 eixo

Kambi stander el 11 lugares

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

94

98

98-
93

94

98

98

97

94

97

90

89

95

86

95

90

95

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

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

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

Escapame�!?_=S;_�_��e_!���,=��I�rl�����nto
Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus

OMEGA vende-se
CO,97,4.1.R$ 19,000,00.Tr:
9953-9966

SAVEIRO - vende-se

1.8,2001 ,R$ 19,500.00.Tr:
9953-9966

ASTRA - vende-se Sedam, 99,
2,0, GlS, compl, 4 p.Tr: 370-
2468 ou 9953-1717

S -1 O - vende-se luxo, ano
97, diesel, bco de couro,

. branca, equipo Tr: 9993-5946
ou 376-1678

S-10- vende-se 98,GNV,
cabine dupla, c/ OH/trava!
alarme.Aceita carro menor

vlmTr. 9983-1925
COMPRA-SE - corsa Super 97
à 99,2p.Pgo à vista.Tr. 372-3573

COMPRA- SE-corsa Sedam, S-10- vende-se 95, c/ ar, OH,
2000/2003, 4p.Tr. 9123-3246 alarme.R$15.800.00.Tr. 9962-

3664
CORSA - vende-se 97,1.6,
compl- ar.R$14.900.00.Tr:
9962-3664

VECTRA - vende-se

GlS,95,rodas'esp, compl.R$
13.300,00 ou R$ 3.900+ 36x
R$418.00.Tr. 9123-7355CORSA vende-se

Sedam,99,4p, c/optionais.R$
14,800.00.Tr: 372-0230 VECTRA- vende-se CO, 97,

teto e bco de couro, ótimo
estTr. 371-2666ou 9125-7399CORSA vende-se

Super, 1.0,99, 16v,compl -

OH,Tr,273-1166 VECTRA - vende-se 98,
compl - vidro' elétr, R$

CORSA vende-se 18.500.00.Tr.9962-3664
Sedam,4p,OO.Tr. 376-3225

KADET - vende-se GlS,97, c/
GNII.R$ 6.500.00 + 36xR$
374.00, Aceito carro no vlor.Tr:
9991·6798 ou 371-6000

VECTRA - vende-se GlS,94/
94, compl, único dono. Vlor a
comb.Tr. 370-4214

-
MONZA - vende-se ou troca

se, SLE, 2.0, 90,4p' compl, 2'
dono.Tr: 276-0397 ou 9103-
5991

FIORINO - vende-se 95/95,
furgão, doc,2004 pgo.R$
8.500.00,Aceita troca.Tr. 370-
48100u 8803-7468

OMEGA - vende-se 95,GlS,
compl. + teto, azul.R$ PALlO-vende-seoutroca-se
14.800.00. Tr. 370-5918 por carro menor vlor. Tr: 370-

5723

PALlO- vende-se 97,EOX, 4p,
arcond.,R$12.500,00.Tr. 373-
3001

PALlO-vende-se EX, 01, Rre,
2p, rodas esp., CO.R$
15,500,00. Tr: 370-3574 ou

9123-7355

TEMPRA - vende-se

95,compl,8v,c/
alarme,cinza,ótimo est.R$
1 0.500.00,Tr: 376-2056 ou

9902-3501

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

UNO - vende-se 2001 ,2p.R$
11.500.00.Tr. 9953-9966

UNO - vende-se 95/96,
branco, gas" único
dono,1.0.R$ 8.700.00. Tr:
9602-9353

147 - vende-se 80, c/ jogo
de roda,R$ taOO.OO.Tr. 371-
5917 ou 9149-0840

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

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

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

KA - vende-se Gl 1.0, MPT,
2001/2001, limp/desemb, ar
quente, 65.000Km, doc. 2004
paga.R$14.000.00.Tr: 275-
2734 ou 9994-9796

FUSCA -vende-se 68,Tr: 371·
9157

FUSCA - vende-se 73, 1300,
reformado,R$ 2,300.00.Tr. 371-
6238

FUSCA - vende-se 75, ótimo
estR$ 2500.00.Tr. 371-5917 ou
9149-0840

GOLF - vende-se Gl,MI, 1.8,
branco, 4p, compl, impec.Tr:
371-8153 ou 9122-6233

GOlF - vende-se GTI, câmbio
aut., 2001 ,compl., + couro. R$
42.000.0D_Tr. 373-3001

GOlF-vende-se 99,1.6, compl
+ airbag duplo, bco couro, Cd
Player e GNII.R$ 29,800.0o_rr:
9101-4214 cf Ruy

GOl-vende-se branco, 98.R$
4.500,00 entr = 22x R$
390.00.Tr. 370-9163

GOL - vende-se Cl, 1.6, 89/89,
álcool, prata, c/ alarme, ótimo
estR$ 5.500.00.Tr, 370-9619 ou
9965-9920 c/ Orli

preto

PARATI- vende-se G3,16v, SCANIA 110 - vende-se 75,
compl,2000.R$22.500.00.Tr. Kit 111, ref.compl. R$
9953-9966 34.000.00.Tr: 370-7144

PARATI- vende-se 87, ótimo VENOE-SE - vw. 8,140,98, 2',
est.R$ 5-200,00.Tr. 370-2055 dono, baú, rodoar, ótimo est.Ir:
ou9136-4041 9979-1437

� ---------------

SANTANA - vende-se 1,8,MI,
97, cinza, novo, 2', dono,
alarme, OH, travas e Ar
cond.R$15.500.00.Tr: 371-
9979 ou 372-1316 c/ Fábio

VENDE-SE - carreta Random,
91/91, c/ pneus, ótimo est.Ir:
997\>-1437

Ia!
SANTANA - vende-se
Quantum, 97, compl, de
part.R$16,000.00.Tr: 376-
3386

BIZ - vende-se 03, verm.,
seminova.Tr: 372-7912 ou

9135-8785

SANTANÀ-vende-se MI,98, .

BIZ - vende-se 04, preta, c/
4p, compl-ar.Tr. 9139-0591 partida, doc. Pga. R$
ou 372-4315 4.500.00.Tr. 9997-5557

VERONA - vende-se COMPRA-SE - até R$
Europeu, 96, 4p, azul, gas.R$ 1.600.00.Tr. 9981-2991
9.500.00.Tr: 9928-2881 ou

370-5627 DT - vende-se p/ trilha, ótimo

VOYAGE _ vende-se 83, bom
estTr: 371-5917 ou 9149-0840

estR$ 3,300,00.Tr. 371-5917 NX FAlCON -vende-se 02.R$
ou9149-0840 5.000.00 + consórcio. Tr: 370-

9131 ou 9905-9935

RD-vende-se 86.R$1.000.00
neg.Tr. 376-3225

CIVIC - vende-se Honda, 2002,
prata, 50.000km c/ GNII. Vlora
comb. Tr: 371-4978 ou 91 09-
5067

SCOOTER - vende-se
Sundown, Akros 50, 96, roxa,
ótimo estTr. 370-7028 ou 9952-
0952

��1\6,�ICO�le�:�.ãso�.009�� F-l000- vende-se cabine TITAN - vende-se c/ part.
375-2781 dupla,90, XK, compl.R$ elétr.. R$ 4.300,00.Tr: 9953-

26.000.00.Tr.9111-9466 2627.
GOL - vende-se 02, c/ limp/
desemb traseiro, doc.2004 JEEP - vende-se 62, traçado,
pgo.lt: 370-481 O ou 8803-7468 reduzido, 6cc, 3 marchas,

orig.R$ 7.000.00.Tr: 9962-3664
GOL - vende-se 1.0,96, c/
alarme, roda esp, ar quente.Tr: MONDEO - vende-se 97, compl
9137-0620 + rodas, azul, 81.000Km.R$ TITAN-vende-seOO.R$980.00

18.000.00.Tr. 371-3298 entr + 26xR$154.00.Tr: 9916-
9744 ou 371-4979

TITAN - vende-se ou troca-se,
03,.R$1.500.00 entr + 21xR$
187.39 ou 4.300.00 à vista. Tr:
370-5610

GOL - vende-se 99, 4p,
l000,16vR$13.900.00.Tr. 9962- SIENA- compra-se v" compl,
3664 bom est, corclara.Tr: 376-0389 TITAN - vende-se 125, 03,

prata.R$ 1.500.00 + 18x
205.00.Tr. 9123-7355GOL - vende-se 1.6,91.R$ POlO CLASSIC-vende-se 99,

6.600.00.Tr. 9.112-3138 ou 379- compI.R$19.000.00.Tr: 370-
1760 9131 ou 9905-9935

KOMBI- vende-se ou troca-se,
82.R$3.200.00. Troca porcarro
menorvlor. Tr; 9158-0630 pela
manhã

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

PAMPA - vende-se 93 c/
tração.R$ 8.500.00.Tr: 373-
3001

PASSAT - compra-se TS,
abaixo ano 79.Tr: 9139-0591 ou

372-4315

�
�

0-10- vende-se 80, c/baú.Tr:
371-9157

1113 - vende-se c/ Munck
1600Kg, 81.R$ 38.000.00.Tr:
370-7144

1113-vende-se Turbinado,c/
carroceria.R$ 28.000.00.Tr:
370-4863

PNEUS - vende-se 1.85, aro
14.Tr: 371-6238

1314 - vende-se Mercedes,
motor, cx, ref.novo,toco.R$
45.000.00.Tr. 370-7144

RODAS - vende-se aro 15, esp,
Giros c/ pneus.R$ 750.00.Tr:
9991-3300 cf Hélio

TER

Centro de Formação
.

de Condutores
- 1 a Habilitação

- Alteração de categoria
- Renovação

- Carteira provisória
- Segunda via

Sua habilitação
com maior rapidez

Fone (47) 374·0548 - autouníca@pop.col11.br
Rua: Mal. Castelo Branco, 1889- - Schroeder-SC
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