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Honda Civic, recém remodelado

em 2003,mantém-se inalterado
• ClASSIMAIS VEfcUlOS

Ojaraguaense Kreis Jr. disputa, neste
{im_de-semana, a 8' Etapa da Copa

Clio, no circuito de rua de

FlorianÓpolis. Pela experiência de

três anos como piloto da Copa Norte
de Velocidade na Terra, afirma que ,

esse tipo de traçado é a sua

especialidade e o objetivo é largar
bem, já que a pista não temmuitos

pontos de ultrapassagem. Estreando
na categoria, o jaraguaense diz estar

�

dentro dos objetivos e que já acertou

para a próxima temporada, mas ainda
não sabe se continua na equipe ou

não. Pela proximidade com a

cidade,espera a torcida jaraguaense ,

no próximo domingo na capital
catarinense.

Piloto jaraguaense está no ano de
estréia na modalidade e já confirmou a

presença na próxima temporada
• PAGINA 7

Kreis Jr..aposta as fichas
•

na etapa de Florianópolis
, .,lI
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"GARANTIA DE BONS NEGÓCIOS"

Unimed. Seu Plano, Sua Vida
Breve em novo

endereço na rua

Athanário Rosa sino 3702200373-3001
373-0253 www.unimed.com.br

www.marisolsa.com.br

N° 5.017 I RS 1,25

DEClSAo

Longhi confirma união do PT com
PMDB e PSDB na Câmara Municipal

• PAGINA3

ACORDO

Trabalhadores da Alimentação
têm reajuste salarial de 5.,72%
Convenção coletiva de trabalho foi fechada na terça-feira
entre os Sindicatos dos Trabalhadores e Patronal.
Reajuste é relativo ao INPC do período.

• PAGINA4

PREVENÇAO

Preconceito ainda é o maior
obstáculo.ao exame de próstata
1\

• PAGINA 6
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INDICADOR ECONÔMICO

• Cotação U$$ Compra Venda
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Turismo 2,7500 2,8500

RS: 815,9,4 (novembro)

• Cotação Euro Compra
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Pllantropia
I "

! (')A ausência do poder

r�blico tem gerado uma

infinidade de entidades

rlªntrópicas e ONG� que, em

Itese, tentam suprir a ne

cesstdade da população. O
�ázio é mais sentido nos

gr�ndes centros onde, pela
�iJiculdade e/ou cornple-

'

�iªade da situação, o Estado

�ão consegue atender as

demandas ou não vai mesmo,
pqr incompetência ou ne-
"" �

gtigêncía. A ineficiência

governamental abre espaço
também à pilantropia - ações
de associações inescru

pulosas que apróveitam a

eportunidade para tirar

plfóveito da situação, ga
rfhlmdo muito mais do que os

5é't�iços prestados, quando
�r�stados - e aos políticos
S8pulistas.tlf.,

�". Eleitos para zelar pelos
��fviços prestados pelo
�JCecutivo e para auxiliar as

administrações públicas,
muitos políticos sobrevivem

FRASES

graças à má qualidade do
atendimento prestado pelo
poder público à população. Os
"coronéis do asfalto", como

são chamados, são espe
cialistas em centros sociais

privados, que agem em

paralelos ao Estado. Criam os

currais eleitorais aos moldes
das políticas cliente listas

praticadas pelos então

quais classificam de filan

tropia. Tem muito político
que, além de encorajar a

estratégia, presta assessoria

aos colegas que têm interesse

em implantar centros sociais.

É muito bom eleitoralmente.
Dá muito voto. Esse é o

verdadeiro objetivo dos
"trabalhos realizados para
atender à população ca-

� A ineficiência do Estado, principalmente
na área de saúde, abre espaço à

pilantropia e aos políticos inescrupulosos
proprietários rurais, co

nhecidos como "coronéis".
Tanto um quanto outro,
valem-se da miséria da

população. Os novos têm

como foco o inchaço urbano
e suas perversas conse

qüências.
A picaretagem é tão

corriqueira e =r:«:cialmente que os políticos não
hesitam em admitir as

O

atividades extra-gabinete, às

rente". O fenômeno é regis
trado em todo o país,
inclusive em [araguá do Sul
e região. Basta observar as

promessas feitas durante a

campanha eleitoral e os

discursos.
'.

As eleições de 3 de
outubro foram pródigas em

promessas de casas', empregos
e de uma série de fãvores e

benefícios. Outros usaram

descaradamente associações

QUINTA-FEIRA, 18 de novembro de 2004 M,.JIJaau,ne.quIIII

muitas mantidas pela'
administração pública - para
se locupletarem, tendo como

escopo a fixação da imagem
de prestador de serviço
social, amigo de não sei o

quê, e transformar a ajuda em
voto. Ainda que exista boa

ação, não há como negar que
os meios são inescrupulosos,
imorais. Até porque o fim é a

eleição do "filantropo".
A pilantropia, que

sustentam os políticos, é

resultado do mau funciona
mento dos serviços públicos,
gerenciados também por

políticos. Assim, é lícito

suspeitar que exista uma

conexão entre eles. Um não

faz, abrindo espaço para o

outro fazer e conquistar os

votos.

Dj(liS
trocam as

posições. {outra ponta, o
dI

povo banc 'Lldo essa farra há
115 anos. Por ignorância,
medo ou gratidão de um

serviço prestado que, por lei,
é obrigação do Estado.

"Muitos ainda temem as brincadeiras de parentes e amigos. Infelizmente o preconceito e o

medo ainda impedem o exame preventivo"

• Douglas Spies, médico urologista, justificando a recusa de muitos em fazer o e�ame de próstata pelo toque retal

Pessoas & Fatos IiMundo I
t CUBA

�ideldizque Bin Laden

ajudouelegerBush
o presidente Fidel Castro afirmou que o vídeo de
Osama bin Laden divulgado no fim de semana

anterior às eleições nos Estados Unidos
determinou o resultado a favor do presidente
GeorgeW.Bush.Fidel sugeriu que o aparecimento
do líder da rede terrorista AI-Qaeda foi uma

armação de pessoas ligadas a Bush. O presidente
cubano não havia até agora reagido à reeleição
deBush nos EUA, um país quemantém um intenso

embatço há 40 anos contra a ilhaTernos visto

velhacarias, malandragens, sem-vergonhismo
demais para acreditar que aquilo não foi algo
preparado'; completou Fidel. (AE)

.. RÚSSIA

País desenvolve novos
mísseis nucleares
o presidente da Rússia, Vladimir Putin,
anunciou ontem que o país está
desenvolvendo um novo tipo de sistema de
mísseis nucleares com uma tecnoloqla
diferente da utilizada por outras potências
atômlcas, informaram agências de nottcíasr'A
Rússia não está somente conduzindo pesquisa
e testando com sucesso novos sistemas de.
mIsseis nucleares. Tenho certeza que eles
entrarão em operação ao longo dos próximos
anos. E mais: serão desenvolvimentos do tipo
que nenhuma outra potência nuclear tem ou

jamais terá'; declarou Putin, citado pela
agência de notícias ITAR-Tass. {AE)

�
III

� IRAQUE

Árabes reagem com fúria
ao assassinato iraquiano
Em meio à carnificina no Iraque, que tornou-se o
centro da atenção da mídia árabe, o dramático
vídeo de um fuzileiro naval dos Estados Unidos
matando a tiros um iraquiano ferido e desarmado
dominou as manchetes, deixando para segundo
plano a execução da diretora da Care Margaret
Hassan.A cena domarinedisparando o fuzil numa
empoeirada mesquita em Faluja foi passada e

repassada,debatida e retratada como"evidência"
do que muitos árabes acreditam: que os Estados
Unidos estão destruindo o Iraque e os iraquianos.
Fotos da cena foram publicadas nas primeiras
páginas dos jornais e mostradas nas tevês. (AE)

� IRÃ

Exiladosdize que país
tem projetode bomba
Um grupo de opositores iranianos no exílio
denunciou ontem, em Viena, que o governo de
Teerã possui um projeto de uma bomba nuclear
e urânio enriquecido, obtidos no mercado negro.
Segundo o Conselho Nacional de Resistência no

Irã,Teerã está enganando a ONU e prosseguindo
secretamente com as atividades nucleares para
obter suas armas atômicas até 2005. Farid
Soleimani, um alto membro do grupo, disse que
o projeto da bomba e uma quantidade não

especificada de urânio altamente enriquecido
foram fornecidos pelo cientista Abdul Qadeer
Khan, pai da bomba atômica paquistanesa. (AE)

� IRAQUE

Carro-bomba e choques
deixaram 27mortos ontem
Um carro-bomba explodiu próximo a um

comboio militar dos Estados Unidos, ontem, em
Beiji, matando pelo menos dez pessoas. Em

Faluja, dez integrantes da resistência iraquiana
, morreram em confronto com tropas dos
Estados Unidos. A onda de violência se estendeu
a Ramadi, onde choques deixaram mais sete

mortos e 13 feridos. A escalada de violência
iniciada depois da ofensiva militar contra Faluja,
transformou novembro em um dos meses mais

sangrentos desde a invasão do Iraque, em março
de 2003. Desde então, pela contagem da The
Associated Press, 1.208 militares dos Estados
Unidos já morreram no conflito. {AE)

Diretora/Presidente: Yvonne Alice Schmõckel
Diretor editorlaVndministraHvo: Francisco Alves

_ CORREIO DO POVO

� fNDIA

Exército inicia retirada
de tropas da Caxemira
o primeiro-ministro da lndla, Manmohan
Singh, ofereceu negociações incondicionais
sobre a Caxemira ao mesmo tempo em que
o Exército de seu país começava a retirar
soldados da região devastada por uma

persistente insurgência como gesto de boa
vontade para com os caxemires e com os

paquistaneses. Entretanto, um tiroteio
iniciado por militantes separatistas islâmicos
horas antes da visita feita hoje por Singh à
Caxemira expôs a fragilidade do processo de

paz na região. Quatro pessoas morreram no

incidente, sendo dois supostos extremistas e

dois soldados indianos. Um civil ficou ferido. (AE)
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SUA OPINIÃO

Riscos do centro I
Leonardo Boff*

Cada eleição faz pensar. De minha parte pensei sobre os

riscos do centro. Partidos de esquerda, como o PT, quando
assumem o poder de Estado se tornam forçosamente centro;
com as vantagens e os riscos que todo o centro encerra,

Vantagens porque cabe ao centro governar, definir a agenda
do país; deter o direito da decisão final, se for o caso, até de
usar legitimamente a força e dia após dia obrigar amídia a se

ocupar dele. Mas há também riscos, tão grandes quanto as

vantagens, riscos de autosuficiência, de não mais escutar

outras vozes, de passar por cima de minorias internas, de
atropelar o papel da oposição, de somente ver o que lhe
interessa, de proclamar apenas seus feitos e vitórias.

Mas o calcanhar de Aquiles do centro, seu risco maior, é
o de ter pouca auto-crítica e nenhuma dúvida sobre simesmo,

Ora, não ter nenhuma dúvida é, ao mesmo tempo, fascinante
e ameaçador. É fascinante, pois é da essência do centro

mostrar convicções firmes quando quase tudo ao seu redor
é questionável. Não ter dúvida faz agir de forma coesa e

determinada, enquadrando problemas e pessoas. É também

ameaçador porque as pessoas que ocupam o centro não são.

onicientes, onipotentes e infalíveis, embora, muitas vezes,

assim se imaginam. Também elas são submetidas aos limites
da condição humana; limites em seu poder porque
simplesmente não podem tudo e encontram por todo lado

resistências, especialmente da burocracia estatal; limites em

sua inteligência, porque não podem ver tudo sob todos os"

ângulos, pois também para elas vale o fato de que todo o

ponto de vista é sempre a vista de um ponto, por mais central

que seja; limites no seu vocabulário porque não podem dar

às palavras o sentido que lhes interessa, violentando às vezes

.o dicionário; limites em suas referências porque não têm

condições de controlar todos os fatores e prever a

imponderabilidade da história que Maquiavel chama de

"fortuna"; e limites em sua visão porque também para eles

vale a constatação de que a cabeça pensa a partir de onde os

pés pisam, a partir do centro, irresistivelmente com tendência
a ser conservador e infenso a mudanças.

Como diminuir as limitações do centro, para que não

seja prejudicial à sociedade, à democracia e aos cidadãos!
Amelhor forma é garantir instâncias de contra-poder e, em
casos extremos, até de anti-poder. Sua função é.manter o

. 'a
centro sob permanente crítica e controle. A democracta e

forma estruturada desta prática terapêutica, coisa que a

Igreja Católica, por exemplo, nunca conseguiu aplicar em
suas relações internas porque seu centro acumula tudo em

poucas mãos e exclui a maioria que são mulheres e leigos.
Estas instâncias obrigam o centro a se entender

. corretamente, sob a figura da encruzilhada. Se é somente

centro, sucumbe a seus limites e se faz autoritário, Se aceita

ser encruzilhada, não renuncia a ser centro, mas sabe que a

partir dele convergem e saem outras tantas vias com s�as
direções próprias. Elas são formas diferentes de poder, a�a ;s
ou de oposição, mas todas a serviço da boa circulaçao a

cidadania que dá vida à sociedade. Esta nunca está pro�ta,
é sempre perfectível, coisa que o centro não gosta de adml�r.
Por isso possui tantos problemas. É uma bicicleta com a ro a

da frente quadrada. Razão por que tem dificuldade em

andar.

�
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* Teólogo e escritor

d carpa 12,
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo,35 linhas, e

d' eito de
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o Ir

1110 as
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao ,espaço, bem

CO

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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MOSAICO �Maurílio decarvalhO--------�---���-----����--�-,-
�ponte ...Surpresa ...No apagar das luzes ... Homenagens ...Palestra 11
o deputado Dlone! da Silva (PT) e O coordenador do Dnit ficou surpreso A Secretaria de Gestão de Jaraguá do Sul A Câmara de Massaranduba realiza, O ministro das Relações Exteriores da

diretores da �s.sociação �e Moradores com a reivindicação, revelando que o publicou edital de licitação para no dia 5 de dezembro, às 10 horas, Alemanha, Joschka Fischer, faz palestra

do Bairro Vieiras reuniram-se esta órgão desconhecia o problema. Disse "fornecimento de licenças de uso de sessão solene para homenagear os amanhã, no Club Tran.sat.lâ.. ntico.,. em S�
mana com o coordenador do Dnit que o estudo será realizado e acenou software Oraele e serviços de atualização sx-cornbatantes João Apolinário Paulo. O evento promovido pela Câmara'

1�epartªmento Nacional_ de I�fra- COm a possibilidade de incluir a de versão e suporte técnico': Francener, Ladislau Lewandowski, de Comércio Brasil-Alemanha terá corriba
ftruturadeTransport@s),JoaoJosedos construção de uma nova ponte no Ué! O contrato com a Sisp Thecnology, de Henrico Virges, Hilário Manoel de tema: "Alemanha e Brasil: Desafios1tlli
í�ntoS, para pedir a substituição da projeto de duplicação da BR-280, RS 3,2 milhões, não deveria dar todo o Souza e Henrique Vegine, estes dois Perspectivas no Cenário Internacional':'i:5

ponte do portal.. �a divisa de Jaraguá Desde o início da década de 1980, o suporte técnico? E quanto vai custara novo últimos já falecidos. Os pracinhas Fischer tem percorrido países difu
doSul@Guaramlrlm, Bairro Vieiras foi atingido por cinco "serviço"? O contrato anterior não está lutaram na Segunda Guerra Mundial Comunidade Européia fazendo palest%
)egundoosmºradores,arE!tificação�o grandes enchentes: 1982, 1983, 1987, funcionando? incorporados à FAB (Força Aérea sobreaéticanapolftica.Todavia,nãoperde
Rloltapocu e o aterro para a construçao 1991 e 1995. A preocupação dos A entrega dos envelopes, do credencia- Brasileira), a oportunidade. de a.

bordar a política ��
daponteprejud.ic.am.ava;zão,caus�ndo moradores aumenta quando são rnento e a sessão de abertura será às9 horas, A homenagem é uma indicação do combate ao terrorismo adotada pel6l}
alagamentos. reivlndlcam a remoçao do anunciados longos períodos de chuva, dodia 29de novembro, na Divisão Licitações, vereador Arm indo Tassi (PM DB), Estados Unidos, defendendo a posição â§ix
aterro @ nova ponte. corno promete ser o próximo verão. Isso tudo a um mês para o fim do mandate; aprovada pelo plenário, Alemanha contra a guerra no Iraque.
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ACORDO

Diretório do PT decide se unir
ao PMDB e PSDB na Câmara

CAROLINA TOMASELLI

�Aliança que disputou
a Prefeitura aguarda
decisão dos tucanos,

que sai esta semana

GUARAMIRIM - O Diretório I

doPT decidiu se unir ao PMDB
e ao PSDB para dispu tar a

eleição da Mesa Diretora da
CâmNa de y�readores. A
decisão foitomada em reunião.
realizada segunda-feira, quando
o partido optou pelo acordo. Na
oportunidade, os petistas
avaliaram as eleições municipais
e traçaram as diretrizes para o

próximo ano. .

Apesar do PT ter sido alüido
do PMDB nas eleições de 3 de
outubro, o vereador petista

,
reeleito,.Evaldo João [unkes, o
Pupo, discutia nas últimas
semanas uma possível apro
ximação com o PP - da base
governista do prefeito reeleito
Mário Sérgio Peixer (PFL) -,
que elegeu quatro parl
amentares para a próxima
legislatura. "Eles tiveram uma

reunião informal, mas não vamos
nos aproximar do atual
governo", garantiu o presidentedo diretório, Charles Longhi.
d
Segundo Longhi, a decisão

e apoiar o PMDB e PSDB

Lo,:,ghi: "Decisão será comunicada ao PMDB e PSDB nos próximos dias"

deve ser anunciada aos

peemedebistas e aos tucanos nos

próximos dias. "A idéia é

conversar com os partidos para
definir o tempo que cada

legenda assumirá a Presidência",
declarou. Longhi afirma que
inicialmente o PT reivindicará

um período para presidir o

Legislativo, mas "tudo

dependerá de um acordo entre
os partidos", ponderou. Na
semana passada, Pupo já havia
declarado ao Correio do Povo
sua intenção de ser presidente
da Câmara por, pelo menos, um

ano, e também como pré
.candidato a deputado estadual
em2006.

Para garantir a Presidência
da Câmara, o PMDB, que elegeu
três vereadores, e o PT, com um

parlamentar, ainda dependem
de uma resposta do vereador
eleito Marcos Mannes (PSDB),
que se mostrou favorável ao

acordo, mas deve se reunir com

o diretório ainda essa semana

para tomar uma posição
definitiva. "O PMDB é o partido
que ideologicamente mais se

aproxima do PT, tanto em nível
• _ ..... _.. _ _ .,_ ".:l

municipal, quanto estadual e

nacional. E com PSDB estamos
buscando apoio porque também
é oposição ao atual governo",
explicou Longhi.

.j

AVALIAÇÃO - Outro
tema discutido na reunião do PT
foi o resultado das eleições
municipais que, segundo
Longhi, foi positivo no

município, apesar de não ter

concretizado a meta de eleger
dois vereadores. "Mas aPupo
teve uma votação expressiva. Os
1.173 votos obtidos são resultado
do reconhecimento dos trabalhos
desenvolvidos pelo PT nestes
quatro anos", discursou,
lembrando que, em números

absolutos, o partido registrou
crescimento de cresceu 136%,
passando de 1.163 votos,em 2000,
para 2.714 este ano.

Proposta orçamentária de Massaranduba para 2005 é de R$ 13 mi
MASSARANDUBA - A proposta

orçame tá
. •

/ d
1

n afia para o exercício e

1°f5 é de R$ 13,45 milhões, R$
. 85.440,00 a mais que o

orçam
I.

ento deste ano.O projeto de

dei que estima a receita e fixa a

espesa foi encaminhado pelo
prefeito D" L (PFL)'C' avio eu a

damara de Vereadores no últimola25 d
II

e eve ser apreciado pelos
15parlamentares até o próximo dia
d· O regimento interno
eterm'ma que a votação do

orçam.sento deve ser feita em duas
essõe I

P .

s exc usivas, o que está
reViSto
Prirn.

para acontecer nas duas

�Iras semanas de dezembro.
d valor total do orçamento é
eco
ih I

frente da receita própria, que"'C UI t ib
e o

li utos, rendas, convênios

cap�trlas receitas correntes e de
lta As. receitas correntes estão

estimadas em R$ 11.263.000,00;
tributária em R$ 1.373.000,00;
receitas de contribuições em R$
240mil; receita patrimonial em R$
170mil; receita de serviços em R$
190 mil; transferências correntes
emR$ 9.028.900,00; outras receitas
correntes em R$ 261.100,00. As
receitas de capital estão orçadas
em R$ 970 mil; operações de
crédito em-Rf 500 mil; alienação
de bens em R$ 40 mil e

transferências de capital emR$ 430
mil..

Para o próximo ano, as despesas
foram fixadas em R$ 560 mil para
a Câmara Municipal; R$ 450mil

para o gabinete do prefeito; R$ 548
para o Departamento de

Administração; R$ 315 mil para o
Departamento de Finanças; R$
2.911.000,00 para o Departamento

de Transportes, Obras e Serviços
Urbanos; R$ 3.806.000,00 para o

Departamento de Educação; R$
252 mil para o Departamento de

Esportes, Cultura e Turismo; R$ 520
mil para: o Departamento de

Agricultura; além de R$ 481 mil

para encargos gerais, R$ 400 mil

para reserva de contingência e R$
1.990.000,00 para transferências
financeiras.

Conforme o artigo 2°, o projeto
de lei também estima a receita e

fixa a despesa em R$ 2.870.000,00
para o Fundo Municipal de
Saúde para o exercício

financeiro de 2005. Já o

orçamento do Fundo Municipal
de Assistência Social para o·

próximo ano será de R$ 270 mil,
segundo o artigo 3°. Para o

Fundo Municipal da Infância e

Adolescência. foi estimada a

receita e fixada a despesa em R$
67mil.

• A proposta orçamentária
para o exercício de 2005 é

de R$ 13,45 milhões, R$
2.285.440,00 a mais que o

orçamento deste ano.

• O valor total do

orçamento é decorrente
da receita própria, que
inelui tributos, rendas,
convênio-s e outras

receitas correntes e de

capital.

-

\

.

Alencar critica Estados Unidq��
em conferência de ministros. :��;

5b
de serem atendidas. Forlá.tq
confirmadas reuniões COtlD�
ministros da Defesa do Cana.M:t
Guatemala, Paraguai, Colôm,1tifh
Chile, Argentina e Estados Uni9fS'2

Brasil e Argentina fizer.w»
discursos semelhantes em relaçãô �
intenção de que a América Lafi?t�
seja área livre de armas de destruição.
Alencar disse que "não tem havléM
progresso em matéria)�
desarmamentonuclear, persistin�
graves riscos à paz internacionalurrr

Quito (Equador) - Em discurso
na cerimônia de abertura da VI
Conferência deministro da Defesa
das Américas, o vice-presidente e

ministro daJustiça, JoséAlencar deu
dois recados aos Estados Unidos.
Rechaçou a proposta estadunidense
de que as Forças Armadas mudem
o papel constitucional de defesa da
sob��nia e do território, para se

O
dedicar ao combate aos terrorismo e

ilícitos transnacionais, como o

narcotráfico. Tambémressaltou que
"é natural e necessário que se

mantenhao direito soberano de cada
Estado de identificar suas próprias
prioridades nacionais de segurança
e defesa".

Depois afirmou que "não é

possível implementar estratégia de
não proliferação sustentável no longo
prazo, sem que as potências
altamente armadas adotemmedidas
concretas na busca do
desarmamento".

Por ser tambémvice-presidente,
integrou a mesa da abertura dos
trabalhos, além de ser muito

assediado pela imprensa
internacional e pelos demais colegas,
que pediram inúmeras reuniões

bilaterais, que se tomaram impossíveis

!I\
i

• O vice-presidente e

ministro da Defesa, José
Alencar, rebateu a sugestãól
os Estados Unidos de que
as Forças Armadas mudem
o papel constltucjcnal-de • ·1defesa da soberania e do __jterritório

• Em outro trecho do

discurso, na abertura da VI 11Conferência de ministro da
.

Defesa das Américas, ele fez

pelo menos mais duas
críticas à posição dos
Estados Unidos
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LOTERIAS

Megasena Quina
concurso: 61 6

02 - 12 - .16

24 - 26 - 54

concurso: 1374
32 - 69 - 62
64 -77

concurso: 470

06 - 09 - 1 O - 11 - 13 - 1 7 - 18

23 - 28 - 38 39 - 42 - 43 - 45
46-51-58-68-92-97

concurso: 03885

"TóPr�mio: 45.482
2° Premio: 26.161
3° Premio: 70.862
4° Premio: 31.481
5° Premio: 16.118

PREFEITURA MUNICIPAL DEJARAGUA DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

DIVISÃO DETRÃNSITO ETRANSPORTE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE

TRANSPORTE ESPECIAL
,

�( �

:')', O Diretor da Divisão deTrânsito eTransporte, no uso das suas

B:' atribuições legais,conforme a legislação municipal, FAZ SABER

2 : que fica NOTIFICADA a pessoa jurídica NATHANTRANSPOR1JS
o ;;LTDA, para comparecer,junto a Divisão deTrânsito eTransporte,
,.no prédio da Administração Municipal, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da data de publicação deste Edital, a fim de

promover a devida regularização nos termos da Lei nO 3074/
-

2002, sob pena de cassação do alvará.

...,

MAUROMAHFUD

Diretor da Divisão deTrânsito eTransporte

Jaraguá do Sul, 12 de novembro de 2004
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NEGOCIAÇÃO

SetorAlimentício fecha acordo J

com reajuste salarial de 5,70/0 J
MARIA HELENA MORAES

...Patrões e empregados
chegaram ao consenso

sobre a convenção
coletiva na terça-feira

}ARAGUÁ DO SUL - Os
trabalhadores do setor de Alimen

tação conquistaram reajuste salarial
de 5,72%.A convenção coletiva de
trabalho foi fechada na terça-feira,

- durante rodada de negociação entre
os Sindicatos de Trabalhadores e

Patronal.Na avaliação dopresidente
do Sindicato dos Trabalhadores da

Alimentação, SérgioEccel, o acordo
foi razoável, embora o aumento real
não foi conseguido para todos os

níveis salariais.
Os pisos salariais tiveram

aumentos reaisquevariaramde 2,3%
e para 2,5%. Pela-nova convenção
coletiva, em empresas com até 70
trabalhadores o piso ficou em R$
330,00 e, apósos120dias de trabalho,
emR$ 389,00. Para as empresas que
possuemmais de 70 trabalhadores, o
pisopassouparaR$450,00 após os 120
primeiros dias de contrato.Asdemais

'

cláusulas sociais da convenção
coletiva anterior forammantidas .

Metalúrgicos em Assembléia aprovam pauta
para 2005 com a presença de mais de 1.600

Trabalhadores

A categoria dos Metalúrgicos esteve reunida em assembléia geral no dia 13 de

novembro, avaliando as propostas para a Convenção Coletiva de Trabalho de
2005 a serem encaminhadas ao setor empresarial.

O Presidente do Sindicato, Vilmar Garcia, apresentou aos companheiros as

reivindicações, destacando a necessidade urgente pela recuperação das perdas
salariais decorrente ao ano de 2004, que deve chegar próximo aos 8%, índice
medido pelo ICV DIEESE.

Os trabalhadores também aprovaram 8% de aumento real para ser discutido

com a classe patronal, visto que a produtividade das empresas está muito além
deste pedido.

Outro debate se deu em torno do adicional noturno, onde na atual Convenção
Coletiva existe uma disparidade, e é preciso uniformizar para todos adicional de
32%.

Além destas propostas os trabalhadores reivindicam a mudança da data base

para setembro, participação no lucros ou resultados para todos, piso salarial único
de RS 550,00 entre outros pontos.

VilmarGarcia, agradeceu a presença massiva dos trabalhadores e afirmou muito

empenho nas negociações.
A pauta deve ser apresentada aos empresários nos próximos dias para que

possamos iniciar os debates.

Vilmar Garcia
Presidente

L�------------------------�

�c
aCê

COI

de

pró:
de I
COI

Eccellamentou o acordo não ter conseguido atingir todos os níveis salariais, mas o considerou razoáv!

Osmais de 4.500 trabalhadores' àlimentício, que tem entrado numa
do setor vão receber o reajuste de fase de contratações.
salário já emdezembro.O reajuste de O representante dos
5,72% equivale a variação do INPC trabalhadores avalia que, como atual '

(Índice Nacional de Preços ao aquecimento da economia do país, o
,

Consumidor) verificado de 10 de Sindicatopatronal "deveria terobom
novembro de 2003 a 31 de outubro senso de melhorar, pelo menos um

de 2004.A intenção do sindicato dos pouquinho, o poder aquisitivo dos
trabalhadores era conseguir um trabalhadores, que vem caindo a

reajuste acima da inflação, já que o cada ano que passa, mas não foi o

período econômico está semostrado que aconteceu".A reivindicação era
favorável ao crescimento do setor por aumento real de 3%.

ARROZ - Os trabalhadoresd:
setordoarroz, comdata-base tam1im
em 10 de novembro, conquistal3il
reajuste salarialde 7% em convença: COI

coletiva. Nesse caso, o presidenteoo
Sindicato dos Trabalhadores com

derao reajustemuitobom,justificanl ma

que o ganho real foi de 1,28%, EccJ
cita ainda que, pelo acordo assinalh 00

os trabalhadores afastadosda emprtll _

por auxílio-doença têm aino! I

estabilidade de 30 dias.

Vigilância Sanitaria regulamentará ambulantes
}ARAGUÁ DO SUL - Os fiscais

sanitários da do município estão

orientando os ambulantes que atuam
na cidade (especialmente ven

dedores de cachorros-quentes e

crepes) para que se adaptem as

normas exigidas por leipelaVigilância
Sanitária, setor da administração
municipalque dispõe de quatro fiscais
para a área de alimentação.

De acordo com o fiscal João
Batista de Oliveira, o trabalho de

conscientização começou já há

algum tempo, mas ainda existem

inúmeros ambulantes que não

tiveramaoportunidade de investirno
negócio eadotarmedidas simples,mas
necessárias, 'como a troca de

equipamentos de madeira por outros
materiais, pavimentação na área de
atendimento e outros detalhes que
podem fazeradiferençaparao sucesso
do empreendimento.

Na avaliação de Oliveira, que
está participando do Programa de
Alimentos Seguros, a Vigilância
Sanitária tem buscado parcerias no
sentir de orientar esse tipo de

Oliveira diz que intenção é �alorizar quem cumpre as regras
-

, .
comerciante, que, muitas vezes erra Estamos estudando uma rnane1f3

algunl
porque desconhece as normasbásicas valorizar esse pessoal com .

do setor alimentício. "Os forma de divulgação", adia�l'
, 'O'liveira, Segundo ela, a intençao'.comerciantes que cumpnrem as

d belecÍJllenl1
normas exigidas pela Vigilância divulgaronome os esta

Sanitária terão uma atenção especial. que estão de acordo com
as regras,

Cheques devolvidos foi 12,7% maior em outubro
BRASÍLIA - O segmento de

supermercados apresentou, em
outubro, índice de cheques
devolvidos de 2,40%, superior
12,68% em relação ao do mês

anterior (2,13%), É a terceira

maior alta da inadimplência no

segmento neste ano, revela a

Telecheque, líder no mercado de

verificação e garantia de

cheques.Segundo estudo da

empresa, em 2004 as duas

maiores altas da inadimplência
neste segmento foram verificadas
de julho (1,88%) para agosto
(2,18%), quando o índice de

cheques devolvidos subiu 15,9%, e
de janeiro (2,26%) para fevereiro
(2,59%), quando a inadimplência
aumentou 14,6%.

"No entanto, o aumento do
índice de cheques devolvidos de
janeiro para fevereiro e de julho
para agosto é considerado

. flete
.

sazonal, pOIS r e "

h ues pr'
compensação dos c eq

,

s data
datados emitidos n:l do ani
comemorativas do ftn

Dia da;
(Natal e Reveillon) e do

do!
d N moraMães e Dia os a

1 enl'
diferente do que gera rDtubrob oeou
ocorre entre serem r

, édldênCiaPeríodo em que a ten pll'cJ,
,,, eJ(

queda da inadimplencl� ,

heqUe,
o vice-presidente da Te �etO'
José Antônio Praxedes
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) Agência Jaraguaense recebe
prtmio nacional por outdoor

MÁRCIA BENTO

l �Carnpanha para

academia concorre
com grandes agências
oe publicidade do Brasil

jARAGUÁ 'DO SUL - Na

próxima segunda-feira, a agência
oe publicidade Zoam Creative

Comunicação recebe, em São

Paulo, o prêmio Central de

Outdoor, considerado a maior

premiação do segmento no Brasil.
A empresa jaraguaense concorreu
com a peça intitulada

"Musculação", na categoria
Aplique,
A campanha desenvolvida

para a Academia Impulso trazia

umamão levantando um outdoor,
íV11 A idéia era reforçar os efeitos da

lO musculação, foi do diretor de

Im criação da Zoam Creative, Elias
!li; Artur Raasch. Ele afirma que o

l� conceito da peça publicitária é

eoo "uma daquelas idéias que só temos

IQ� uma vez por ano", Um dos quesitos
nJJ mais importantes em qualquer
ai premiação de peças publicitárias é

l� conceito. "É difícil unir o cliente,
llSI

la,'

Elias Raasch com a peça publicitária "Musculação"

Nan •

'O de J
Olte de ontem, alunos de Direito da Unerj(Centro Universitário

Deg��agUá do �ul) representaram o julgamento de João Ramos

no M
aes, ocorrido na década de 1920, A reconstituição aconteceu

useu Emílio da Silva, no centro de Jaraguá do Sul.

o produto e a idéia em apenas um

outdoor", comenta Raasch.
A Central de Outdoor é uma

agência que regulamenta e

gerência todas as produções de
outdoors no país.O concurso ocorre

uma vez por ano, desde 1991, e

sempre é dividido em duas fases,
estadual e nacional que são

divididas nas categorias: Ação
Social, Mercado, Aplique,
Especial, Inovação e Estudantil. Só
concorrem no concurso nacional os

primeiros lugares de cada categoria
na fase estaduaL

.

A colocação final- ouro, prata
ou bronze - é mantida em segredo
até o dia da premiação, quando
também é anunciado o melhor
outdoor do ano. Os profissionais
responsáveis pela produção do
"Grand Prix" são agraciados com

uma viagem para aCosta do Sauípe,
na Bahia. O mesmo prêmio é

concedido na categoria EstudantiL
As maiores agências de

publicidade e propaganda do país
concorrem pelo prêmio concedido
pela Central de Outdoor, como a

DPZ e a Wbrasil, ambas de São
Paulo. Nenhuma outra agência
catarinense foi classificada para a

segunda etapa deste ano.

ERRAMOS t
Diferente do que foi publicada ontem na matéria "Bibliotec��
Pública se firma como espaço aberto às artes'; a próxim�
exposição, que acontece entre os dias 22 de novembro e 22 dé
dezembro, será da artista Elfridt Naqel.corn o tema'Artesanato
de N'atal':O artista Fabiano de Souza apresenta as obras no próximd
ano, entre os dias 7 e 28 de fevereiro.

'

Encontro do Prodetur define!
metas para estados do Sul

BRASÚlA - A reuniãopreparatória
do Prodetur/Sul (Programa de
Desenvolvimento doTurismonoSul
do Brasil) será realizada entre os dias
29 de novembro e 3 de dezembro, em
Brasília. Estarãopresentesnoencontro

representantes do BID (Banco
InteramericanodeDesenvolvimento,
o Ministério do Turismo, Banco do
Brasil, Ministério da Fazenda e os

Governadores dos 4 estados que
constituem o Prodetur - Santa

Catarina, Paraná, RioGrande do Sul
eMatoGrosso do SuLO objetivo da
reunião é a aprovação final dos

projetos executivos elencados na

amostra do programa, além da
discussão dos termos de

cont.�tação para oProdetur/Sul.
O Santa Catarina é o Estado que
estámais avançado em relação a seus

parceiros, o projeto de lei catarinénse
já se encontra na Comissãd de

Finanças.Os representantesdoEstado
são o secretário da SOL (Secretaria
de Organização do Lazer) Deputado
GilmarKnaesel, a equipe técnica do
Prodetur/Sul e o diretor

executivQt-o.programa, Guilberto Saved .

Hoje, aSOL, através da diretoria o

Prodetur/Sul, estará encaminhan . o

aminuta proposta do contrato par a

Procuradoria Geral e Secretaria a

Fazenda que recebida em Brasília
últimodia 16 de novembro.

O Prodetur Sul é um progra a

que conta com recursos financeí s

do Banco Interamericano' �e
Desenvolvimento, BID (60%)', �a
União Federal (10%) e dos Estacts
participantes (30%), tendo :iifoconcebido para incentivar o turisnr'

Juarez Machado faz exposição
com peças do acervo pessoal

FLORIANÓPOLIS - O artista

joinvilense JuaresMachado expõe
obras inéditas em na Capital. A
exposição, diferente das realizadas
nos últimos anos, não é temática,
pois reúne pinturas de várias séries,
realizadas entre 1996 e 2004, além
de uma coleção de esculturas de
1999 e 2000. A exposição vai até
25 de novembro, na Confraria das
Artes.

Entre as obras estão pinturas
que retratam imagens da Ilha de
Santa Catarina e esculturas de
bronze criadas numa das mais

importantes fundições de Paris.
"São pinturas que estavam nas

paredes da minha casa em Paris,
peças que são preciosas paramim,
que resolvi dividir com amigos",
destaca o artista,

O artistamostra no Brasil, pela
primeira vez, 15 esculturas
modeladas em cera e fundidas em
bronze numa das mais respeitadas -

e tradicionais fundição de Paris. O
.

Atelier Landowski produziu, em
1930 a cabeça e as mãos do Cristo
Redentor. A esculturas foram a

primeira paixão e demonstração
artística de JuarezMachado.

Nascido em 1941, Juarez
Machado cursou a Escola de Belas

Artes do Paraná, emCuritiba. Em

1966, transferiu-se para o Rio de

Janeiro, onde residiu por vinte anos,

participando ativamente do
movimento artístico nacional. No
final da década de 1970, Machado
voltou-se totalmente para a

pintura. passou temporadas em

Nova York, Londres e Paris,
pesquisando, trabalhando e

expondo suas obras. Em 1986,
instalou-se em Paris, onde vive até
hoje e expõe com freqüência.

A tela "Sábado a Noite" integra
a exposição de Juarez Machado

(47)324-1900

vocêco�

Okm

guiafacil@guiafacilnet.com.br
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CP NOTAS
DIVULGAÇÃO
Calendário de Eventos/2005
A Secretaria de Produção, por meio dª Divisão de Turismo,
continua o levantamento de informações para elaborar o

i Calendário de Eventos de 2005. Os interessados em participar
ILda versão impressa deverão encaminhar os dados (nome do
[.evanto, local, data, entidade realizadora, telefone de contato)

i:até o dia 23 de dezembro, através do telefone 372-8093, do
: e-rnail eventur@jara9uadosul,com.br ou do fax 372·8090.

l Quem encaminhar as informações depois do dia 23 de
i.dezembro terá sua promoção divulgada somente na versão
eletrônica, que fica à disposição no stte

.www.jar e çuadcsul.com.br, onde lê atualizada
'constantemente. Esta será a oitava edição e a quinta com

,opção impressa.

PROGRAMA

, PetrobrasCultural tiradúvidasatravés da internet
A segunda edição do Programa Petrobras Cultural 2004/2005
promove "bate-papo" com os consultores do programa. O

objetivo é de tirar as dúvidas dos produtores culturais
incentivando-os na participação do programa. Hoje, o consultor
de música José Miguel Wisnik estará conversando com as

pessoas interessadas via internet, a partir das 15 horas, através
do Portal Terra (www.terra.com.br). Os próximos encontros

: acontecem no dia 23 de novembro, com a participação da
consultora da Área de Preservação e Memória, Jurema

: Machado. E, no dia 7 de dezembro, o convidado para o bate
I papo é o consultor de cinema, José Carlos Avellar. O bate

; papo será às 15 horas, no portal de notícias Terra. As inscrições
do Petrobras Cultural podem ser feitas até o dia 14 de tneiro
de 2005. Nesta edição, o programa também abriu espaço para
o patrocínio da difusão de música (gravação de CDs) e o apo�

: à preservação e difusão de acervos de museus, arquivos e

bibliotecas. Mais detalhes (regulamentos e formulários de

,inscnçao, etc.) estão disponibilizados no site

I, www.petrobras.corn.br v Mals informações: (21) 2534-1306

I,
i ..
,

'-jINFORMATIVO �
�,

"I ACIJS. APEVI
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E ::::t::,;:;:sc;,EI ...r-::IfI'"

'I INDUSTRIAl DE JARAGuA DO SUL VAlEOOfTAPOCU "V""'"
.... Saúde Ocupacional: uma

i nova visão sobre LER e DORT

I Fazer movimentos repetitivos de qualquer parte do corpo por um

grande período de tempo ou manter uma postura incorreta pode

III
provocar lesões em tendões, músculos e articulações, principalmente
em membros como mãos, braços, ombros e pescoço. Pensando em

orientar sobre esses ferimentos conhecidos por Lesões por Esforço
Repetitivo - LER - ou Doenças Osteomusculares Relacionadas ao

c Trabalho - DORT -, a ACIJS promove a palestra Uma nova visão
" sobre LER e DORT. O encontro acontece no dia 18 de novembro

(quinta-feira), às 19 horas, no Salão Nobre Pedro Donini do Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul - CEJAS. José Knoplich, médico
reumatologista e doutor em Saúde Pública pela Universidade de São
Paulo - USP - será o palestrante e abordará temas como: Existe LER!
DORT?, Será que não éFibromia/gia?e Revendo o diagnóstico de LER

I
! .

e DORT. As lesões resultam em dor, fadiga, estresse e declínio do
i desempenho profissional. Para preveni-Ias é necessário seguiralgumas
orientações. Entre elas, as máquinas devem se posicionar de forma

que o trabalhador não tenha que se curvar ou torcer o tronco para
pegar ou utilizar ferramentas com freqüência; a mesa e a cadeira
devem ser planejadas de acordo com a altura e a anatomia do

.

indivíduo; e deve ocorrer pausa de 5 a 10 minutos para cada hora de

,
trabalho. Sem custos, a palestra é aberta a empresários, médicos do

,

trabalho e profissionais de assessorias jurídicas. Para participar é
necessário que o interessado confirme presença pelo fone (47) 275
·7010 ou e-mail mai@acijs.com.br.

Falecimentos
! Faleceu às16:00de 16/11 o senhorVicente Sadi dos Santos,com idade

l
de 37 anos.O sepultamento foi realizado noCemitério deGuaramirim.
Faleceu às 23:35 de 16/11 a senhora Rosa Boroski Bianco,com idade de
82 anos.O sepultamento foi realizado noCemitério de Nereu Ramos.

o Núcleo da Comunicação Social ACIJS-APEVI
promove um delicioso

���V� 0Ii ��®®

Valores:
Salada mista: R$ 1,00 I porção.

Almoço: R$ 6,00 I prato.

• o local!
Haverá sorvete e bebIdas n

'1'31
Pertlclpel Traga a sua fal1'UI '
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RAPHA,L GÜ�TH,R

.

mirante Tamandaré foi uma das que recebeu prêmio

clagem, e este ano sobre as

florestas, que envolveu cerca de
400 alunos da quarta série. O
analista de meio ambiente,
Conrado Garcia, que analisou os

projetos das crianças, diz que a

experiência de lidar com elas é

gratificante, uma vez que tudo
é novidade e a assimilação delas

sobre o assunto é muito fácil.
"Nós buscamos conscientizá-las
e transformá-las em multi

plicadoras, levando à co

munidade os bons hábitos
ambientais", define,

Depois da entrega dos

prêmios, a diretora da escola
Padre Mathias, Solange Píske,

GrupoWeg premia as eséolas
participantes do Projeto Guar�

}ARAGUÁ DO SUL - O dia
destinado à prevenção do câncer de
próstata, passou sem comemorações
ou campanhas na cidade.Nos postos
de saúde, onde acontecemos exames,

o dia foi considerado normal, sem
registromaiorde consultas.Aprocura
ainda é pequena e o assunto tratado
como tabu, apesar do câncer de

próstata ser a segunda causa de óbitos
por câncer em homens, sendo

superado apenas pelo câncer do

pulmão. No ano passado, foram
registrados no Brasil cerca de 32mil
casos novos e oito mil mortes em

virtude da doença.
De acordo com o médico

urologista, Douglas Spies, o histórico
.

familiar de paiou irmão com câncer

dapróstataantes dos 60 anos de idade
pode aumentar o risco de câncer em
três a dez vezes. Segundo o médico,
como prevenção aconselha-se

procurarum urologista aos 40 anos, e
para os que não têm o registro da

doença, o prazo é apartir de 45 anos.
Nos postos de saúde da cidade, apesar
dos três médicos que atendem na

área, não há registros do número de
consultas realizadas, umavez que não
são especificadas os tipo de consulta.

Os principais sintomas do câncer
de próstata são o hábito de levantar
várias vezes à noite para urinar,
dificuldades no ato de urinar e dor à
micção.O diagnóstico do câncer de

Educação repassa 7a parcela
do Artigo 170 às universidad

parabenizou a empresa '

, " . �I
l�lClatlva e confessQU�, UlIM
finalmente ! es�ola conse�t'fazer a seleçao do lixo reciclá,
inclusive, com venda I
material. "A mudança OCOII
em todos na escola", disse,

.

O aluno da escola Timon
Rogério Pintkowski, gostou'
aprender sobre reciclage
compostagern e de trabalhar
horta. "A gente aprendea�
mais valor para as árvores",cli, reu

As escolas premiadas pe
melhores ações em prol dom
ambiente foram: Almím m

Tamandaré, Gustavo Tanl irei

Timbíras, que ganharam cal on

uma máquina fotograri' a1

digital. As escolas José Dequ' ino

e Urbano Teixeira da Fonsei
ganharam um micro sistl
cada. J á as escolas Alfrel
Ziemermann, Padre Mathial Iml

Lauro Carneiro de Loyol orr

receberam um kit multíaâ �Io

com oito CDs. As escola] el

Dequêch e Armin Bylaar� �M

venceram na categoria teatr� mel

foram premiadas com visita mais

hotel fazenda. e�1
______________________...mea

conveniado no início do ano,�

soma R$ 25 milhões e 400 mil,

agora o governo cumpriu
repasse de R$ 17 milhões e

mil.
De acordo com Diomário

Queiroz, a previsão da Secre

da Fazenda é liberar os ou

valores todo dia IS, atualiza
o pagamento mês a mês ja
início do próximo ano.
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....Trabalhos
desenvolvidos pelos
alunos têm como

tema o meio ambiente

GUARAMIRIM - Oito escolas
do município receberam, ontem,
os prêmios referentes ao Projeto
Guará, promovido pelo Grupo
Weg em parceria com a Pre
feitura. Treze escolas desen
volveram trabalhos em sala de
aula e na comunidade, tendo
como tema "Aprendendo com a

Mata". As equipes, trabalharam
o tema de diversas formas, nas
diferentes disciplinas, como

teatro, fotos e. ações ambientais.
Alguns alunos visitaram o

Parque Florestal da Weg, em

Poço Grande, plantaram árvores
e discutiram o assunto em aula.

O projeto Guará é
desenvolvido pela Weg desde
2002 e, a cada ano, aborda um

tema. Já foram realizados
trabalhos sobre água, reei-

NÚCLEO DE

COMUNICACÃO
SOCIAL·

'

Preconceito ainda é o maior
obstáculo ao exame da próstata

Data: 20/11/2/004.
Horário: 11 h 30min.

Local: Salão da Igreja
N.Sra. Rainha da Paz.

Adquira suas credenciais com lonimara ou Vilson,

pelo fone (47) 275-7012 ou e-mail: vilson@acijs.com.br
. do povo

Apoio: Jornal'Correlo

• o histórico familiar de pai
ou irmão com câncer da

próstata antes dos 60 anos

de idade pode aumentar o

risco de câncer em 3 a 10

vezes. Quem tem histórico
de câncer na família, deve'
procurar urologista aos 40

anos, para os que não têm,
a idade recomendada é a

partir de 45 anos

• Alguns estudos sugerem

que dieta rica em gorduras e

carne vermelha aumentaria
o risco de desenvolver o
câncer de próstata,
enquanto a ingestão de
frutas e vegetais e exercício
físico regular ofereceriam
alguma proteção.

FLORIANÓPOLIS - O governo
liberou recursos para que a

Secretaria da Educação e

Inovação repassasse na terça
feira a sétima parcela do Artigo
170, no valor de R$ 2 milhões e

540 mil, a 21 instituições de
ensino superior. O benefício

garante bolsa para o custeio de

mensalidades a cerca de 18 mil
alunos carentes de univer

sidades fundacionais. Com o

repasse, o governo tem pela
frente apenas três parcelas, no
valor total de R$ 7 milhões e 625

mil, que devem ser pagas nos

meses' de dezembro, janeiro e

fevereiro, de acordo com o

secretário da Educação em

exercício, Antônio Diomário de

Queiroz.
Para o secretário, que

participou ontem da: audiência

pública, na Comissão de Edu

cação da Assembléia Legislativa
sobre a questão das bolsas para

educação superior, o cronograma
de pagamento está dentro da
normalidade. Adécima parcela
do Artigo 170 tem sido cumprida
pelos governos em janeiro por
conta de um atraso que costuma

ocorrer no primeiro pagamento,
acarretado por problemas de
débito das instituições con

veniadas. Do valor total

próstata é feito pelo exame clínico

(toque retal) e pelo PSA (exame de
sangue). O médico aponta, que os

homens sentemmedo e preconceito
sobre o assunto. "Eles temem

brincadeiras de parentes de amigos
sobre a virilidade. Mas o

conhecimentomaior da anatomia, e
a divulgação na mídia está fazendo
com que os homens percam a

insegurança", explicou o médico,
justificando o gradual aumento nas

consultas.
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VELlCIDADE

ESPORTE

Kreis Jr. disputa etapa da

Copa Clio em Florianópolis
'a �I� UlIMAR PIVATTO
lU �
;_-------

1se�'
:iclá�
da �rova acontece na

ia Expressa Sul,
le,

om um traçado de

itou ,420 metros
lage
Ilhar
te ao jARAGUÁ DO SUL - O piloto
,", d�, reis Jr. se prepara para a disputa

aB' Etapa da Copa Clio, que
ISpe
loml contece neste fim-de-semana

lirao m Florianópolis. Por ser um

Tanl ircuito de rua, com poucos

n cao ontos de ultrapassagem, o

guaense espera largar entre os

'equ' inca primeiros. Atualmente, ele
cupa a nona colocação no

peonato.
dfrei Para Kreis, os circuitos de rua

lthial lembram os tempos em que ele

,ojol orria na Copa Norte de

imlol �Hocidade na Terra. "Neste ano

lasJo e estréia, minhas melhores

laaro hances de pontuar são nesses

:eatw rucuitos. Nessas pistas, exige-se
�isita mais do piloto do que do carro e a

Ii-periência de três anos na' terra
meajudoumuito", comentou.
A nona colocação no

nato está dentro dos planos

ARQUIVO/C�SAR JUNKES

Equipe do jaraguaense, Carreira Racing, conquistou o título em 2002 e luta pelo Campeonato de Imagem

do piloto, neste ano da estréia na

categoria. "No próximo ano quero
continuar e, commais experiência,
espero ficar entre os cinco

primeiros", disse Kreis, lembrando
que todos os circuitos foram
novidades para ele na temporada.

Além desta etapa, serão

disputadas mais duas, nos dias 11 e

enzi tenta o bi no Mundial

leiOr,
.enei' in!i conquistou o heptacampeonato brasileiro em 2004
'es I '

:al! �RlANÓPOus-Ojaraguaense Bufacchi, e o goiano Douglas
:seon der Lenzi tenta, neste fim-de- Carvalho.

lade Oiana, o bicampeonato no 6° Jet Lenzi vem do título doCircuito

ãoi
aVIs World Championship, Mundial daUnião Intemacionalde

, COtrespo d .

tégll �n ente ao Mundial de
eeor Qln

nasOndas.Acompetição
:giói Mollla nessa sexta-feira, na Praia
'ceh j: e,IlllF!Orianópolis, onde Lenzi

I1IlPUtar'Jn� �
a na categoria Stand-up

O�
O o� Oet-ski sembanco)"

ha� tr.,é PomeirO título do piloto no

( �'�lOn'
lr, em olern2001eelegaranteestar
!baJl Oli.�efo�para tentar garantir
nl�1 �treosP�Cipais adversários do
Voe V� lUseestaoosul-afucanoJamesler o

Macei nOrte-americano Chris
ugage, o italiano Federico

Motonáutica, na categoria Freestyle
Profissional. Nesta temporada, ele
também foi bicampeão da Copa do
Mundo.Emoutubro, ficoucomovice,
no Mundial, realizado em Lake

Havasu, noArizona (EUA), alémdo

heptacarnpeonato brasileiro.
Na sexta-feira acontecem as

primeiras baterias, na categoria
Amador, continuandono sábado.As
emoções do domingo têm irúcio às 10

horas, como profissional.A entrega
deprêmios estáprevistapara as 16h30.

12 de dezembro, no Autódromo de

Interlagos, em São Paulo. A

liderança da competição está com

Renê Bauer (PR), com 110 pontos,
dois a mais que Elias Nascimento

[r, (SP).
'

Florianópolis recebe, também
neste fim-de-semana, a io- Etapa
da Fórmula Renault e o local

escolhido para receber as duas

categorias foi a Via Expressa Sul,
rodovia que dá acesso ao aeroporto
e ao sul da ilha. O traçado de 2.420
metros de comprimento
acompanhará o mar em toda a sua

extensão.A prova será transmitida
ao vivo pela Rede Record, às 12
horas.

Triatleta jaraguaense disputa
copa em Balneário Camboriú

}ARAGUÁ DO SUL - o triatleta

jaraguaense Fernando Radunz

disputa, neste fim-de-semana, aCopa
Sul de Triatlon, em Balneário
Camboriú.Acompetição contarácom
a participação de atletas da seleção
brasileiradamodalidade eparticipantes
de outros países doMercosul. Radunz
foi o vencedor do último Triatlon da
Academia Impulso, realizado em 17
de outubro.

A prova começa às 7h30 de

domingo, com saída da Praça
'

AlmiranteTamandaré, noCentro de
BalneárioCamboriú,mesmo local da
chegada. A prova será dividida em

duas categorias: Open eElite.Na pri
meira.emqueo jaraguaense participa,
serão 750metros denatação, 20quilô
metros de ciclismo e cinco quilômetros
decorrida.Naúltima, são 1,5milmetros
denatação, 40quilômetrosde ciclismo
e dez de cotrida.

Será a primeira competição de

portenacionalqueRadunzparticipará.
"Estou há seis meses treinando
exclusivamente pra essa prova.Meu

objetivo é conseguir o índice para

participardacategoriaEliteno anoque
vem", informouo atleta. O tempopara
conseguiravagaficaentre 1h05mine
1h10min. Radunz começou

disputando competições de Duatlon,

OIVULGAÇAO

Radunz espera conseguir o

índice para mudar de categoria
que envolve duas das três categorias
doTriatlon.

ESPORTIVAS

.... MOTOCROSS

Final do CrossCountry em Canellnha ,

o Campeonato Catarinense de Cross Country termina neste I
final de semana com a realização da 8a e última etapa da t
competição na cidade de Canefinha. Das cinco categorias;
oficiais, duas delas vão conhecer o campeão de 2004 nesta;
etapa o que faz crescer o interesse pela prova que promete:
disputas empolgantes na pista. A programação terá baterias'

Inas categorias Over 35, Light, Nacional, Júnior e Força Livre

Especial. As maiores atenções estarão voltadas para a Força'
Livre Especial e a Over. 35 onde a briga pelo título continua em'
aberto, principalmente na segunda com apenas seis pontos
separando os dois primeiros na classificação geral. Sérgio da'

Silva, de Gaspar, é o líder com 157 pontos e Antônio Carlos

Celva, de Guabiruba, o segundo com 151. Silva garante o título
se terminar a etapa em segundo. Para Celva chegar ao título
ele precisa chegar na frente do líder, somando sete pontos a

mais do que Silva.

..... SEGUNDONA

Brasiliense prevê jogo duro com Avaí
o time do Brasiliense prevê dificuldades na partida de sábado,
em Florianópolis, contra o Avaí, às 16 horas, no Estádio da
Ressacada. Na terceira rodada do quadrangular final da Série B,
o time comandado por Edinho se prepara para enfrentar muita

pressão dentro do campo adversário, que deverá se armar na

defensiva, e fora de campo com a torcida. "Sabemos que não.
será rl)da fácil, mas estamos preparados'; disse o técnico Edinho.

\) treinador definirá o time do Brasiliense a partir de sexta

feira. Ele já decidiu manter o esquema com três meias (lranildo,
Tiano e Fabrício), que deverão explorar os chutes de média e,

longa distâncias, e os lançamentos para o atacante Sérgio Alves,:
recuperado de contusão no joelho. Vale lembrar que os quatro:
times que disputam a fase final do Brasileiro da Série Bse;
enfrentam em jogos de ida e volta. As duas equipes com maior:
número de pontos ao final dos confrontos garantem o acesso;
à Série A 2005.

A CASA DA AMIZADE

tem o prazer de convidá-Ia para o seu 7° CAFÉ NATALINO.
DATA: 24/11 /04
Horário: a partir das 15:00h
Local: Duas Rodas Associação Recreativa
Valor:RS 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 a :

Assistência Social doMunicípio.'
.

A Casa da Amizade Agradece.

IRMÃO MARISTA LANÇA CD

"Nossa missão é semear a Boa-Nova a quem precisar"

Acontece nesta quinta-feira, dia 18 de novembro,
no Ginásio de Esportes do Colégio Marista São Luís
o lançamento doCD - Semeadores'da Boa Nova, do
Ir.Adecir Pozzer.
Também fará parte do evento o lançamento do Ano
Vocacional Marista, instituído para todo o Mundo

Marista, que vem a ser uma reflexão em torno do
valor da vida, dos valores fundamentais do Ser

Humano, dos princípios para bem discernir diante
das opções de vida que cada um, é chamado a

realizar constantemente.
O evento iniciará às 20h30min e estará aberto a toda

comunidade.

Lançamento
Acontece nesta quinta-feira, dia 18/.11 as 20h30 o Lançamento do:
Ano Vocacional Marista e o Shaw de lançamento do CD Semeadores:
da Boa Nova do Ir. Adecir Pozzer.

'

O Evento acontecerá no Ginásio de esportes do Colégio Marista São:
Luís e iniciará as 20h30min e é aberto a toda a comunidade.
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Até pouco atrás, era ele o sonho de consumo da

classe média que desejava um sedan em casa. A

coisa mudou um pouco de figura com a chegada
do conterrâneo Toyota, que passou a ostentar

noVO desenho que fez a cabeça (e ocupou a

garagem) dessa faixa de consumidores. Ao

contrário do que se esperava, a Honda, que está

satisfeitíssima com a ótima

aceitação do Civic, resolveu
não alterar em nada o

desenho do sedan. Ou
melhor, quase nada. A
versão EX passa agora a

ostentar os faróis de neblina
como ítem de série. E é só.

É bem verdade que o

modelo acabou de passar

por uma breve plástica no

ano passado que lhe rendeu
uma frente totalmente nova

epequenas alterações na
traseira, onde mudaram o

desenho do para-choques e

lanternas.
Externamente, o modelo
ainda conta com design
atual, fruto de uma

reestilização completa,
sofrida em 2000, que lhe
confere um ar esportivo,
ainda que sóbrio demais.
Internamente, apesar do

bom acabamento e conforto, o painel exibe
linhas simples, a exemplo do que também
acontece com Corolla. O conforto no entanto,
é privilegiado com ótimo aproveitamento de

espaço, comandos à mão e bancos anatômicos

que seguram bem o corpo nas curvas. Na
versão EX os bancos, volante e painéis de porta

são revestidos em couro e os

ítens d�

co�.ort?
são vários.:

A

estabilid�O,
e é ótirr:a como

sempre, fir " mas não

deixando de r' do o

compromisso com com o

conforto, mesmo em estradas
de piso ruim.
Equipado com um motor 1. 7

VTech, o Honda desenvolve
130 cavalos de potência e é

_______________ vendido pelo preço que parte
dos R$ 64,5 mil.
O Civic é o modelo da marca
mais vendido no mundo e no

Brasil, ocupa a segunda
posição no segmento, com a

marca de 1.893 unidades
comercializadas em outubro,
contra 3.259 do rival da

Toyota. No acumulado, de
janeiro a outubro, o Civic
vendeu 16.907 unidades,
contra 30.264 do Corolla, o
novo queridinho da classe.

Depois da leve rnaquiaqérn que
recebeu no ano passado o modeíe.
ficou mais esportivo, mantendo-se
atual. Conforto dos passageiros (0'il

privilegiado com bastante IUX0'
nesta versão, que contrasta com 01

desenho do painel, apesar de bem
equipádo, é' sóbrio demais. 0'$
passageiros do banco ttasein�

contam com a tecnologia do fundo
plano e assim ganham mais espaço

para as pernas.

u O Cent \t\nO
•

r •

*

•

sem [uros
, .

rros

371-4000
" Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



1 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

'

.. ,>.t�I�fe�.�;. '.
"

·3'10-,3113·

QUINTA-FEIRA, 18 de novembro de 2004

Truppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183 Atendemos linha geral:

_�'�� IIDSIICompra- vende - troca - financia

2(l(}2
, 2003,'
1998
199�
1997
:Z001
1997
2002
2001

9�.!a I,02p
Cyt<S .

Cl?�lt Li);tp
'.

G()14p
(;0) l.S 2»

.

SaveiroJ.8
Uno �p compl
Uno M!llc 4p
Corsa Sedam Super 4p

"
falio 1p EDX

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

Novos e Semí-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

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

') 376-1772/ 2.73-1001

., , .' Au•• C__...... LTDA
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CAMINHO.......

VOLKSWAGEM

Gol I Vermelho G 1995
,

Gol 1.6 CL Branco G 1998
Santana 2000 MI Evidenci Preto G 1997
Santana CL Bege G 1994
Gol CL 1.6 Branco G 1989
Gol GIII Comp Azul G 2002
Kombl Standart Branca G 1999
Kombl Standart Branca G 1995

Kombi Branca A 1984

GM
Vectra GLS Verde G 1995
Vectra CD , Azul G 1994
Pick UP Corsa GL Branca G 1998
Monza GL Bordo G 1994
Corsa Sedam Milenium cinza G 2001
Kadett SL ESI Cinza G 1993

FORD
Escort Hobby azul G 1996

Pampa GL Cinza G 19\)1

FIAT

Palio EX Flre branco G 2002

Tipo IE Cinza G 1995

PICK-UP
Mltshubish i-Pagero Preta D 200:1

Ranger XL C/Ar Vermelha G 1!.l97
F-1000 Gabinada Turbo Vermelha D 1993
D-20 Bordo D 1992
F-1000 Gabinada Turbo Prata D 1989
F-250 XL comp Gabinada Vermelha D 1999

Sportage 4WD Verde D 2001
F-l000 Gabinada , Branca D 1986
F-250 XL Preto D 1999
DODGE Dakota Sport Verde D 2000
F-250 XL Cinza G+GNV 1999

Ranger Estendida comp Prata D 2002

5-10 Gablnda comp Branca G 2000
-,-------

-----_ .. _--

O COMPRA-SE-corsaSuper97 CORSA_ - vende-se, super KADET -vence-se GLS,97, OMEGA - vende-se, cd, 97
à 99,2p,Pgo à vista.Ir: 372- lO,99,16v,compl-, DH,T� 2'73- C/ GNVR$ 6,500,00 + 36xR$ UR$19,000,OO,Tr. 9953-9966
3573 1166 374,00, Aceito carro no

vlor.Tr: 9991-6798 ou 371- SAVEIRO - vende-se, 1.8
COMPRA - SE - corsa Sedam, CORSA - vende-se, sedam' em 2001 ,R$19,500,00,Tr: 9953-
200Q/2003, 4p.Ir: 9123-3246 ,4p,OO,T� 376-3225 9966

-- MONZA - vende-se ou troca-
CORSA - vende-se 97,1,6" CORSA- vende-se 01, 4p, todo se, SLE, 2,0, 90,4P'compl, 2' S -10 - vende-se Luxo, ano
compl- ar,R$ 14,900,00,Tr: origH$16,800,00.Tr. 275-6720 dono :rr: 276-0397 ou 9103- 97, diesel, bco de couro,

ASTRA - vende-se Sedam, 9962-3664 ou 9982-5520 5991 branca, equip, Tr: 9993-5946

99, 2.0, GLS, compl, 4 p.Tr: CORSA - vende-se 99,4p,
ou 376-1678

CORSA-vende-se, sedam ,99 OMEGA-vende-se 95,GLS,370-2468 ou 9953-1717 4p, c/opcionais,R$14,800,00 compl, todo ong,R$16,300,00 compL + teto, azuLR$
.Ir. 372-0230 .T� 275-6720 ou 9982-5520 14,800,00, T� 370-5918

�I1J-�� "

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Novo Uno Mille 2005 OKM

CBR450 Vermelha
�11'11@i "" g�

Sahara350 Roxa

XT225 Prata

1998

2000

CBX 200 Strada Azul 1997

�,,;�_�z\n,j\I,,"qg\FliffRlt$hé:j(j�!)iiiit.
XLR ES preta
mB�B.Ii1�tIlliÃíMi\w'J;;
Titan KS Vermelha 2003

Tltan KS Vermelha
..

!Im'

2001TltanKS

...,.
Titan ES

verde

_I ri_�
Verde

�oros

(3.71.1970)
Titan ES prata

2001

uan ermelha

�_.'-_,
Titan 125 Azul

�i••�_-1&81
1998

Titan 125 Cinza 1997

Compra - Vende
Troca' - Financia

i.f't�1'·':;; ;;;�; � �' �

.

t�11Não Fechamos Almoço.' -.

� :��.. , • ii<

Horario de Funcionamento

Das 8:00 ás 19:00

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

Titan 125 Azul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA. 18 de novembro de 2004 CORREIO DO POVO

CLASSIMais

Wille Car Fones: 371 59 17 / 9149 0840
Joaquim Francisco de Paula - Lote 16'

Alfa Romeu 164 \ 94 preta Gas R$ 15.000,00
Fusca 75 azulmeta Gas R$ 2.500,00
Chevy 88 branca Gas R$ 4.500,00
0-60 Carroçeria 73 branco Die R$ 9.500,00
DT trilha 82 branca Gas R$1.200,00
Brasilia 78 vermelha Gas R$ 2.000,00
RD 350 87 preta Gas R$ 3.000,00
Chevett 83 verde Alc R$ 3.300,00
Chevett 81 branco Gas R$1.500,OO
Eseort L 84 azul Ale R$ 2.700,00
Pampa 87 cinza Ale R$ 4.500,00
Voyage 83 prata Gas 'R$ 3.300,00

.

.

Horarlo de Atendimento de Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 19:00 aos sceooce das 7:00 as 12:30

Consórcio

Breitko f
Sua melhor opção em Consórcio.

www.breitkopf.com.br

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
'Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
J"Idu, 4j4s«-"'��s� de� 4e 4«4�_
R�.�_�__�4Se.;�41"1�

J dRd dDI

tllB-
CHEVETT - vende-se 86 gas
azuI.R$3.200.00.Tr. 374-'5342
C/Michel

GOL - vende-se 92, azul, 1.6,
álcool.R$ 6.800.00.Tr: 375-
2781

GOLF - vende-se GTI, câmbio
aut., 2001 ,compl.,+ couro. R$
42.000.00.Tr. 373-3001

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

KOMBI-vende-se ou troca

se, 82.R$ 3.200.00. Troca por
carro menor vlor. Tr; 9158-
0630 pela manhã UNO - vende-se 2001 ,2p. R$

11.500.00.Tr. 9953-9966
GOLF - vende-se 99,1.6, bco
couro, Cd Player e GNV.R$
29.800.00.Tr. 9101-4214C/Ruy

GOL - vende-se 02, c/limp/
desemb traseiro, doc.2004
pgo.Tr: 370-481 O ou 8803-

GOl-vende-se branco, 98.R$ _7468 _

4.500.00 entr + 22x R$ GOl-vende-se 1.0,96, c/
390.00.Tr.370-9163 alarme, roda esp, ar

quente.Tr. 9137-0620

OPALA - vende-se 83,
gas.,2p,som.R$ 3.000.00.Tr:
371-6913 c/ Sérgio

-
��CA-vende-se 68.Tr: 371-
--

FUSCA-vende_se 73,1300,
�do.R$ 2.300.00.Tr. 371-

--

FUSCA-vende_se 75 ótimo
estR$ 2.500.00.Tr: 371 -5917
t!J9149-ü840 .

----=-:::__

bGOLF - vende-se GL MI 1 8
ran

' , .,

371 �o, 4p, cornpi, impec.Tr:
.,,153OU9122-6233 .

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
COMPRA-SE- Tipo ou Tempra rodaR$1.800.00.Tr. 371-5917

GOL _ vende-se, 99,4p,
no máx.R$ 8.500.00.Tr: 9139- ou 9149-0840

1000 16v.R$ 13.900.00.Tr: _665_2 _

9962-3664 FlORI NO - vende-se 95/95,
furgão, doc.2004 pgo.R$
8.500.00.Aceita troca.Tr: 370-
4810 ou 8803-7468 .

GOL - vende-se 96, prata. R$
11.000.00.Tr. 9141-6475 ou 275-
1122 c/ Plácio

GOl-vende-seCL,1.6,89/89,
álcool, prata, c/ alarme, ótimo
estR$ 5.500.00.T� 370-9619 ou
9965-9920 c/Orii

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

37S-1760
CIVIC - vende-se Honda, 2002,
prata, 50.000km c/ GNV. Vlor a

PALIO - vende-se ou troca-se comb. Tr: 371-4978 ou 9109-
por carro menor vlor.Tr: 370- 5007
5723 --------

Centro de Formação
de Condutores, F-1000- vende-se cabine

PALIO-vende-se97,EDX,4p, dupla,90, XK, compl.R$
ar cond.,R$ 12.500.00. Tr: 373- 26.000.00.Tr. 9111-9466
3001• 1 a Habilitação

- Alteração de categoria
- Renovação

• Carteira provisória
- Segunda via

F-1000 - vende-se impec.
Trocaporcarro até R$ 20.000.00
pgoà vista.Tr. 374-1117 ou 9975-
0117

PALIO - vende-se 00,4p.R$
14.200.00.Tr: 374-1117 ou

9975-0117

TEMPRA - vende-se IE, 95,
cornpl- couro,8v. Aceita carro
até R$ 5.000.00.R$1 0.300,00
Tr: 379-0403

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

rone (47) 374·0548· autoUflloa@pop.co111.br
R�a: Mal. Castelo Dranto, 1869- . Sc),,...cter-SC

CORREIO DO POVO 3

275-3711
372-1919

VEiCULas
Temos todaa linha c/e veículos OKm

1
I
i
I
�

TlTAN - vende-se OO.R$
980.00 entr + 26x R$
154.00.Tr. 9916:9744ou 371-
4979

TITAN - vende-se 125,03,
prata.R$ 1.500..00 + 18x
205.00.Tr. 9123-7355

TlTAN - vende-se CG, ES,
(part. e freio a disco), 2000,
ótimo estR$ 3.600.00.Tr. 47-
9117-5839 Eder

TITAN - vende-se 89.R$
2.900.00.Tr: 9975-0045 ou

371-9530 após 18h

92 R$ 800 00

TWISTER - vende-se preta,
02, 250cc, ótimo est, c/
24.000 Km rod.R$
7.500.00..Tr: 9104-6677 c/
Luis

TORNAOO - vende-se 02,
azul.R$ 7.500.00.Tr: 9953-
6779

PLANINSCHECK VEIC_ULOS
Fone/Fax:3 70-571 2

L-200- vende-se, dupla,
96,compI.R$ 28.500.00.Aceita
troca.Tr. 9953-9966

TWISTER - vende-se preta,
02, c/ 14.000Km, ótimo
estR$ 7.200.00.Tr. 372-1528
c/ Gabriel

XT 600. - vende-se c/
12.000Km, nova, 00, c/ ex,
alarme.R$ 11.500.00. Tr:
9975-0047

MONDEO - vende-se 97,
. cornpl + rodas, azul,
81.000Km.R$18.000.00.Tr:
371-3298

Laguna cornpt 95 vermelho
Ford Tauros 95 Prota
Mondeo CLX 97 azul
Clio RI 99 vermelho
Clio RN +Ar 02 cinza
SephJa LS 99 bronco

Peugot 405 95 verde

Peugot 106 98 verde
Palio Elx 4p bronco
Palio Wekend 97 ouro

ESClOrt SW 98 verde
Tempra 8V 93 branco
CorsaWagon (lI {;lnza

Rua .loào Pla ...i ....schech ....- 27
Bairro Nova Brasília'

0-10.- vende-se 80, c/ baú.Ir:
371-9157

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

AR CONDICIONADO - vende
se.R$ 450.00.Tr. 371-86841113 - vende-se, turbinado,

c/ carrocería.as 28.000.00.Tr:
370-4863 ASPIRADOR - vende-se de

pó, Eletrolux.R$ 150.00.Tr:

TITAN - vende-se .97.R$ _996_2-0_05_0 _

2.900.00.Tr. 275-B720ou 9982- BATERIA-vlÍnde-se,seminov5520
NX FALCON - vende-se 02.R$ compl.R$500,00 Tr. 276-3850

5.000.00 + consórcio. Tr: 370- TITAN - vende-se c/ part, BICICLETA _ vende-se.as9131 ou 9905-9935 elétr..R$ 4.300,00.Tr: 9953-
60.00.Tr: 376-3003 ou 9119-��.
1�

��J�e;1��;:;·R$1.000.00 TITAN _ vende-se ou troca-se,
-------

03,.R$1.500.00 entr + 21xR$ CACHORRO - compra-se,

187.39 ou 4.300.00 à vista. Pastor Alemão, c/8 meses,

Tr.370-5610 fêmea.Tr: 376-0283 c/
Edenilson

__ DT -vende-se p/trilha, ótimo
_ est.Tr: 371-5917 ou 914S-0840

1314 - vende-se Mercedes,
87,reduzido,motor, cx.ret
novo,toco.R$ 45.000.00.Tr: BIZ _ vende-se 03, verrn.,370-7144 serninova.Tr: 372-7912 ou

9135-8785SCANIA 110 - vende-se 75,
Ktt111, ref.compI.R$34.000,00
.Tr.370-7144 BIZ - vende-se 04, preta, c/

partida, doe. Pga. R$
VENDE·SE-vw. 8.140,98, 2'. 4.500.00.Tr: 9997-5557

dono, baú, rodoar, ótimo est, SCOOTER-vende-se 50, 96,
Tr: 9979-1437 COMPRA·SE -até R$1.600,00 roxa, ótimo estTr: 370-7028 ouTr. 9981-2991 9952-0952

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'MONTANA VEICULOS
Fone: 376-1678 Rua João Januário Ayroso, 65

371-5343 - (47) 9903-2936

V.ectra GI 2.2 Comp 1999 Azul Metalioo
Corsa Wagon 00 prata G

Fiat Uno Eletronic Limp/Oesem/AQ 1994 VermelhoSenic nr 1.6 comp 2000 Azul Metálico
Asrtra + Couro GLS 4p 00 greto G Vectra CD 2.0 comp 1994 Bordo Gol
Corsa Sedam 99 ranco G

Fiat Palio Fire Limp/Desem 2004 Prata
Vectra CD 2.0 comp 1994 Bordo

D-20 92 branca D Escort GL 16V H 4p VE campo 1998 Verde Par
Corsa Sedam 99 prata G

Renaut Cfio 1.0 básico 4p 2002 Branco
Renaut cuo RN 1.0 basico cl Tr 2001 Branco Sal

Gol4p 99 verde G Renaut Clio RL 1.0 limp/oesem/Ar 2000 Branco
Gol 2p 00 branco G ometa 3,0 1994 Azul Melál,. HillPick � Corsa 1.6 cl RLL . 1999 Branca
Gol4p 98 verde G Pick U Corsa1,6 cl AQ 1999 Branca ROI
F-754x4 78 azul G �i�\S�n��,ghLh�P/��?I��/%':'�m 2001 Branco

1997 Cinza

Rural4x4 75 branca G ����ou�:����ol:oef�e$ �r� comp - DH
1996 Prata Sal
1997 Verde

S-10 Comp 00 prata GNV
Siena 1.6 comp

. 1999 Verde Meta:IOl L,2Jeep Willis 1951 Verde

Fusca 1.300 86 branco G Kangu 1.6 corno 2003 Prata Rosente 1.6 RT comp 2000 Cinza Metallç.)
Escort compl 4p 97 prata G

Blazer. DLX 1998 Prata
Meriva 1.8 comp 2003 Prata Mo

Tipo Compl 4p 94 prata G ��:��as�'�e�ol�g 6��tower 2004 Prata
2002 Prata Pai

Saveiro 1.8. 98 verde G ����u��I1cf��pnf.�lix6eoC��p 2005 Cinza
2004 Cinza Go

Fiesta 2p 96 bordo G
Senic comp 2002 Cinza
Senic Alize comp 2004 Verde Metaliw

Go11,0 96 branco G
5-102.2 DE-LUXE Cabo Estendida comp 1997 Go

S-10 2.2 comp 96 preta GNV Rua Walter Marquardt - De Fro
;
Ao Posto Cidade III Sa

Celta4p vermelho 03 G
ClioRL 1.0 Preto 2002

Celta 4p cl ar prata 03 G
CLlO fiL tOAR PRATA 2003
CELTA 1,0 VERMELHO 2002 Corsa Sedan ac/te cinza 01 G

BLAZER DLX 4,1 COMPL, BRANCA 1997 Vectra GL 2,2 prata 99 G
CORSA WAGON GLS CINZA 2000

Goll000 16vc/opc, .Cinza 00 G
ASTRA GLS, COMPLETO AZUL 1999
CORSA WAGON GL 1,6 VERDE 1999 aou.s branco 96 G
PEUGEOT 106, COMPLETO PRATA 1999 Astra Sedam 1,8 GL comp. Verde 99 G
SANTANA QUANTUM 2,0, COMPLETO CINZA 1998
MONZA SLlE VERDE 1988 Palio Wekend Stile Preta 99 G

Uno SX4p Verde 1997 Palio EX 4p e opc, Verde 01 G
UNOSX Prata 1998

Rpnger Splash compl (6 cc) 94 G/GNVSantana compl prata 1999 preta

Corsa Super Vermelho 1997 Omega GLS 2,2 comp cinza 97 G
Vectra GLS Vermelho 1995 Vectra GLS bran 97 G
PalioEX4p Verde 2000
Verona GLX Azul 1990 Fiesta Berson cl DH preto 03 G

Opala SL-E 4p Branco 1989 Fiesta Berson cl Ar verme 03 G
Vectra GL Azul 1997

Gol Plus azulFord Ka Bordo 1998 95 G

Gol Plus Branco 1996 SenicAlize prata 03 G
Gol1,OOO Prata 1995

S-10 De-luxe 4x4 2000 azul R$ 45.000,00

Clio RN 1,0 2001 verm R$ 18,500,00

Galai 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$ 15.800,00

Vectra GLS Compl 1994 bordo R$ 14,000,00

Gol 1997 azul R$ 12.500,00

Passat 1984 cinza R$ 2,500,00

Corola aut 1999 preto R$ 23.500,00
Monza SL '1988 branco R$ 5,500,00

Gol 1.0 -16V/4p azul 98 G

Sundown Hunter 125 vermelha 04 G

Escort GL 1.8/4p/comp - Ar prata .98 G

Saveiro GIII 1,8/2p branca 02 G

1.6 azul 97 G

Uno Mille 2p verde 91 G

......_;m..t..'..,"ID1B�.i_%c" .

Fiesta CLXc 1.3 branco 1995 R$ 6.900,00
Fiesta CLX 1.0 branco 1997 R$ 9.400,00
Verona GLX 1.8 - azul 1990 R$ 6.700,00

_��Ih��'%%%hl&%i%'Wl\1\f;W•••0?gllm_�j&1&����'W&%h�f_�l��R,*,:'fu§lli.��MitW�®iE.*mt:'i@;�,�:::::1R-t'.,,;���%ThiWf.t.»:,�.,31).�'fi&fu.�iW.%:���*K��W.SMk1&�2t@h.�"
Golf 1.6 Sr comp vermelho 2001 R$ 31.500,00
Gol 1.6 branco 1986 R$ 3.400,00
Gol pius GI1l4p branco 2001 R$ 16.500,00
Go11.0 MI 2p/Ar branco 1999 R$12.800,00
Gol CI 1.6 prata 1990 R$ 6.500,00
Go11.0 branco 1994 R$ 7.300,00
Go11.0 MI branco 1997 R$11.600,0
Logus CII cl opc branco 1995 R$ 9.500,00
Parati CL 1.8 azul 1993 R$ 8.900,00
Fusca 1.600 branco 1984 R$ 3.500,00

Kqm����I("<:'.....,w�'t .. ..:' Bra�,co" � ,�995.. %_��._".,.,,:*,.__��.�.0.O(P9 *
. ftt..Ã'%gml,.al�''''''.__tt'%'_l%.�.
S-10 de-luxe verde 1996 R$ 15.800,00
Monza SL verde 1989

BARRA VEICULOS
Rua: Angelo, Rubini s/n, Barra do Rio ce

bran�
Audi A3 1.8 4p gas 2000 bran�
Blazer DLX 4x4 die 2000 verde
Corsa Wagon gas 1997 bran�
Corsa Wind 1.0 4p gas 2002 prata
Corsa Wind 1.0 4p gas 2002 verme
Corsa gas 1996 rata
Parati CL gas 1995 �inlai
Parati CL gas 1991 cinza
Gol Plus 16v gas 2001 cinza
Quantum gas 1997 aZul
Logus GLS ale 1993 bran�
Mercedes 608 die 1983 branc!
Golf GTI gas 1995 cinza
Verona gas 1991 marrolf
Eseort gas 1991 prata �
Eseort L Ale 1988 Bran� i
Parati Ale 1989 marro
Santana CD Ale 1985

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Cinza 93

branca 96

Azul 92

Cinza 96

branca 95

verde 86

azul 00

bordo 95

prata 90
PoloSedam 03/04

88

�

275·1184 Rua Prel.Waldemar
Grilbba, 3721 _

Bairro Vieira's 'Ó

Rua Angelo Schiochet 99
310-2381

Renoel'
.

89251-600 - Jaraguá do. Sul'

PalioE� 1.6 Cornp] 16v/top de linha 2001 grafite Verde Gas
GOl 1.3 Fire comp. 4p 2001 Cinza Bco GNV

GOlS 4p/16v/ar 1999 bránco Bco Gas Perua +GNV 98 16.500,00

G peCiallO C/ ar cond. 2003 branco Bco GNVolPlus 1 O
'

Resta '

Des/Limp/AQ 1996 Verm.met
Bco GNV

97 R$ 21.000,00
Bco GNV

Saveiro 4p 2001 prata Bda Gas

Saveiro 16 1.6 2003 branca azul Gas
•

95 R$ 15,500,00

PICk U
•

1995 azul.rnet Bdo Gas

M PStrad 1 .

2003 Branca
Bda Gas

area HL)(
a ,3 Flre Bca Ale

Cel� comp. 1999 preta Bege Gas
C to VHCel�l 1.0/4p 2003 branco 8ca GNV

M ,O VHC 2p 2003 branco
Bca Gas H$ 5.800,00

OnZ preta Die
C

a SL 2 OOrs '

2p, 1993 prata verm Gas

CG
a

4p/opc 2001 azul zul Die 92 R$ 6.800,00

aiz 2001 prata
verde Die

azul Gas

KS 2001 preta azul Gas Fusca 1.300 73 2.300,00

VEíCULOS
370-7516

.4rduíno
Veículos 371·4225

,

ompr�...........•••...•��,�.�(�.,.,y-.rr,.����(t"rf,i.�!.�,���\I �aWalter Mar9��.!��il��.º:7 .. !ªr!�(�g;R'9�1�'td'��,�·&!�r@g�!�g.;§!!, .. :.l��···
Golf2.0compl. Cinza 98

Vermelha 94

Bege 89
Pampa

Saveiro Diesel

HiluxSw4, diesel.
Rorino furgão
Santana GLS com pi,

, l.200 Diesel

Rorino pick up
MonzaSLE
palio4p

Golf
o GoICI1.6

Santana GLS compl

CARROS NOVOS e USADOS

bron 2002 Gos
prata 1999 Gos

preto 1991 Die

ClI1,6 cf DH verm 1996 Gos
CHy GIII compl 4p prata 2003 Gos
atic/dh cinza 2001 Gos

IAT
cinza 1995 Gos

verm 1996 Gos

cinza 2001 Gos

2003/2004
2002/2003
2002/2003
200212003
2001/2001
2000/2001
2000/2001
199912000
1999/2000
1999/1999
1998/1998
1998/1998
1998/1998
1998/1998
1996/1996
1996/1996
1995/1996
1994/1994
1993/1993
1989/1 989
1980/1980

PALIO FIRE
FRONTIER 4X2 XE
F250 XLL
CORSA CLASSIC
ZAFlRA2,0
PARATI2.0
VECTRA CHALLENGE
CORSA SEDAN WIND
CORSA WIND
ASTRAGL
VECTRA CD 16V
FIESTA4PTS
GOL 16V
ESCORT GL 16V F
FIESTACLX
UNO MILLElE
CORSA PICK UP
Gol 1000
LOGUSCL
GOLCLSTAR
FUSCA 1300L

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

GASOLINA
DIESEL
DIESEL
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINAFone: 370-2109

Veículos de Particulares

Palo Vermelho G 98 R$ 18.000,00
bege A 85 Fusca Branco G 71 R$1.500,00
azul G 83 R$ 3.400,00 Fusca Verde G 69 R$ 3.000,00
Cinza A 87 R$ 5,000,00 motor ate 2.500 Fusca Bege G 76 R$ 3,300,00

Bordo G 83 R$ 3.000,00
Escort Cinza A 86 R$ 4,800,00

Bege
Gol branco G 92 R$ 7.000,00

G 92 R$ 7.200,00 Gol branco G 99 R$13.500,00 + roda e som
prelo G 97 R$ 4.000,00 + 31x 400,00 Gol praia G 85 R$ 4.800,00
vermelh G 96 R$ 8.500,00 Gol Azul 85 R$ 3.500,00
Vermlho G 87 R$ 4.200,00 Monza Azul A 84 R$ 3.800,00

''lO
Cinzai R$ 8.900,001 S-10 Bordo G 96 R$ 17,500,00G 93

Grafite G 95 R$ 9,800,00 Chevett Vermelho A 84 R$ 3.500,00

azul G 95 R$ 9.500,00 4.500+25x370
Belina Prata G 90 R$ 6.500,00

1'-'>1 Santana 4p marrom G 90 R$ 6.500,00dourado G 94 R$ 7.500,00
Marajó Azul G 87 R$ 4.500,00

vermelho A 84 R$ 4.000,00 Saveiro Bege 83 R$ 4.000,00
Praia GNV 95 R$ 7,500,00 + 7x 365,00 Corsa cI A.C. Verde G 00 R$ 18.000,00
vermelho O 82 R$ 14.500,00 Opala Azul G 87 R$ 5,500,006 cllidros
prata A 89 R$ 6.100,00 Escort 1.8 Prata 93 R$9.000,00
Branco G 00 R$14,000,00 ou 17.000,00 cI som Bis Sundown roxo G 97 R$ 1,500,00

Roxo G 00 R$ 4,200,0
Moto azu G 99 R$ 2,800,001
Kadett Verd A 90 R$ 6.700,00e

·f Votoraui,lm I fi nan ças

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

comp Branco R$ 39.000,00
Ou R$ 19.000,00 + 46 x R$ 710,00 consorcio

Faça parte da BV
financeira

você também

311-0802
311-8281

cinza 2000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FINANCIAMENTO RAPIDO E FÁCIL

Ranger XlT comp 99 Verm .

RI 42.000.00Corsa Super 96 Branco R 12.700,00
AudiA3 cornp 97 Prata R 34.000,00

Fiat Palio 4p 04 Preto R$ 20.900,00 CorsaWind 96 Preto . R$ 9.500,00
Uno 4p c/ar/tr 02 Verde R$ 15.500,00 Voyage 88 Marrom R$ 5.800,00

Celta C/ RLl 01 Preto R$ 14.900,00
Uno 4p 02 Verde R$ 13.500,00 Golf GTI comp 01 Preto R� 42.000,00
Celta 4p 03 Prata

Q' R$ 19.900,00 Fiesta c/ar 4p 00 Verde R 14.400,00
e

R$ 16.500,00
Uno Fire 4p 02 Branco R$ 14.000,00

Corsa Sedam 01 Branco ó) Uno4p 97 Branco R$ 9.700,00
Vectra GlS 01 Verde. R$ 30.000,00 Uno 4p VE 93 Prata R$ 7.800,00
Santana compl 4p 95 Bege R$ 13.800,00 Escort Hobby 95 Prata R$ 7.900,00

Palio 99 Verde R$ 13.500,00
Pagerocomp 95 Chumbo R$ 45.000,00

,

Rede Renault, Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

Liberte
BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
348·8460

JARAGUÁ DO SUL
370· 6006

JOINVILLE
435·3700

1) Venha conhecer o Novo Clio Hi-Flex bicombustfvel 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 est:�inclusos os valores de pintura metálica e opcionais. Preço válido somente pera aquisição do veiculo pela Internet com frete incluso para todo o Brasil. (3) Preço a vista do ScénicAlizé 1.6 16V 04/05, cor sólida, sem oPclonalsdrOSestão inclusos os valores de Frete, Pintura Metálica e opcionais. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados e/ou mencionados são opcionais e/ou acessórios e/ou referem-se a Versões especificas. Modelos, cé 9Air
e valores estão sujeitos a alterações conforme politica de comercialização da fábrica. A Renault reserva-se ao direito de alterar as Especificações de seus veiculos sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintos de segurança junto com .

Bags. salvam vidas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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c jOO BIZ ES··R$ 107,88
YBR 125 K·_·- R$ 104,98
CG KS··...··-R$ 114,84
XTZ 125 K···-R$131,66
NXR 125 KS·- R$135,63
NXR 150 ESD-R$ 169,46
Twísler 250---R$ 191,01
Yamaha XT _ •• R$ 192,76
Tornado 250-- R$ 209,39

60meses
R� 10.830,OO··R$ 209,39
R$12,966,OO·-R$ 252,85
R$14,178,00-·R$ 276,48
R$15,276,OO--R$ 297,88
R$16.669,oo··n$ 325,06
R$17.994,OO--R$ 350,89
R� 19,480,OO--R$ 379,87

R$ 11.478,0
R$ 12.966,OO-R
R$ 14.178,OO-R$
R$15.276,OO-R$ 23
R$16.669,OO--R$ 25

77 meses

R$19.321,OO--R$ 314,94
R$ 22,890,OO··R$ 373,12
R$ 24.690,OO··R$ 402.46
R$ 26.500,OO-R$ 431 ,97
RS 29.520,OO··R$ 481,19
R$ 32,467,OO-R$ 529,23
R$ 34.920,OO--R$ 569,22
R$ 37.850,OO-R$ 616,98
R$ 41.100,OO-R$ 669,96
RS 43.090,OO-R$ 702,39
RS 44,491 ,OO·-R$ 725,23

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

11 (03) três
mensais.

11. Antecipação de parcelas na
ordem direta ou inversa.
'* Lance embutido de a 30%.
"* Redução das parcela pós a
contemplação. ,

11 Prazo lndetermínado pê. a
faturamento.
"* Sem taxas extras durante.
todo o plano.
* Livre escolha do veículo.
11. Planos de até 80 meses

para pagar.

Confira outros planos e créditos

Consórcio
UNIAO

('47) 371-815319,122-6233
Rua: João Januário Ayroso, n° 80 sala 03· Jaraguá Esquerdo

site - www.uniáocat.com.br --- E-mail: uniaosilver@netuno.com.br

IILUIIMUNIUÇA.
.

Aplicação de veneno

contra cupim
e baratas, aplícaçôes no litoral
e na cidade.

GELADEIRA - vende-se MICROONDAS - vende-se
Cônsul 280L, branca.R$ Eletrolux, novo.as 300.00.Tr:
350,00, Tr: 371-5351 ou 9962-D050
9902-6721

------

GUITARRA -: vende-se
Goldem.R$ 630,00,Tr: 376-
3166

LIVROS - vende-se

coleção, curso de eotenna
gem.R$ 450,00.Tr: 370-
2183 ou 9145-6320

MÁQUINA - vende-se pi
sorvete.R$ 1,200.00,Tr:
9103-9436

MÁQUINA - vende-se

fotográfica Sansung, R$
6O.00.Tr: 371-6448

•.•• • ••••• • ••• • •• ,.'U" 'W'" • ••••• • ••• � ••••••••• ,�....... •• ••• • ••• 'u'" ,,,, �... .,' " .

�\ FRAN .

I�
--

STÚDIO FOTOGRÁFICO It'::::.b i

�
....

<:;\].rlt.'. Fotos Infantis, Gestantes e Books !

...•..
... Revelação e Reprodução i
� .

� :

compra - vende - troca
financia - novos e usados

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

ISala 3 Jaragua do Sul S,C- vende-se filhote
Pinther no, t.Ir:

�.
�

O -

ven.de-se de

J)_1r:91�ente,R$ 500.00 em-2447 C/Marcos

CELULAR - vende-se Motorolla
T120.R$ 8O.00.Tr. 8803-0429 ou
371-3655 c/ Maria

CRISTAIS - vende-se a preço
de fábnca.lr: 373-1579

MESA - vende-se ou troca
se de sinuca oficial.Troca
se pormesa ping - pong.Tr:
276-3456CELULAR· - vende-se

Motorolla C210.R$130.00,Tr:
371-0495

CUBO - vende-se moo, GS
150,R$ 500.00,Tr. 376-3166

NOTEBOOK - vende-se Intel
novo, na ex, cl 1 ano de

garantia.R$ 3.200.00 à vista ou

1 +4 R$ 672.00 c/ cheque, Tr:
9994-0298 c/ Luciano

PROCURA-SE sócia(o), cl
pequeno capital e tempo p/
trabalhar, negocio promissot'Ir:
9957-2527 ou 91 03-3580

SCANER - vende-se ADC, na
cx,Vlora comb.Tr: 9131-9514 Tr:
9131-9514 Tiago

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

equipo pi oficina ou

borracharia.Tr: 473-9818

TORNO - compra-se, seminovo
Tr.37.6-2224

VENDE-SE - fogão à lenha, ótimo
estado.R$ 400.00.Tr. 273-6050

VENDE-SE - equipamento Sky,
composto de antena,cód. Contr.
remoto.R$ 300.00.Tr: 376-4112
ou 9984-5549

VIOEOGAME - vende-se
Dreamcast, c/2 contr. e 3 jogos.
R$350,00. Tr. 376-2206

VIOEOGAME - vende-se Super
Nintendo c/2 conte capacidade
Pl1 Ofttas,R$ 80.00.Tr: 371-0175

VIOEOGAME - vende-se Play
Station, c/2 contr., 3 jogos. R$
250,00, Tr. 376-2206

CORREIO DO POVO :7

AClp· Agencia Catarinense de
Detetives Particulares

Causas Civeis 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

, PLÀy.sTA,TIQN 2

·XBO�
*PLAYSTÁTíONoNE
*OREAMCAST
.' t·lINi'iNOO'64
':GAME B9Y COLOR
* GAME SOVÁOVANCE'
• NINTEN.OO QA,[I1E CU�E

PLANETGAI:I
*VENDAS *lOCAÇÁO *CONSERTOS EM GERA�

VENDEMOS E ALU.GAMO$
TODA AYNHAQEvioÊ'o GAMeS�CtJS

EÍ\CESSÓRIOS:EM;ªE��,L.
Fone: 376·2206.'

BAUMANN

Fone: 75 {)197
E-fnaU: aldano@nctuno.com.br

Rua: CeI. Procópio Gomes de OliveIra,
n° 288 - centro • JaraQuá do Sul"

A\Jr<lllÍZMIA,
CM-VW,
RAI� FORd

�.�.�.�.P�.'!l.�I'l!� .. : .. C:;�.(}I'l1.�!�.i� ... �....�.�.I�.('l.C:�(3.'!'.�I'l!(}
Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica' Com, de Pneus
• >;t

,> < ® ,* i,

R U d, P r e f t� � � o J o ";. p B d U i:' r � �� n

V I j d R ,,1 l} J 9 u ...í d ,1 j 11 j 'li (

Lançamento

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

Nokia 1100
no Pré-Pago
A Vista R$198,00
ou 1+9 de R$19.80
no cheque

Temos tambem outras marcas,
e modelos de cameras digitai:s
FALE COM UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

'.,

Promoção Revisão de Férias Coragu6 de 10/11 a 20/12 de 2004. Nas revisões

acima de R$ 200,00 você ganho um brinde, podendo escolher entre 5 opçõesl

Conheça tcmbérn, toda linha de acessórios, rodos e pneus Yokohqma.

Kits VW de conversão GNV a partir de R$ 2.700,00. Caragu6 - Dirija suo vida!

Ruo Bernardo Dornbuscht 800· Jaraguá do Sul· se • Fone (47) 371-4000 • Fax (47) 371·,6124

caragua@caragua-v iculos.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORRI:tO DO POVO

CLASSIMais CORREIO DO POVO 9

Faça a diferença no mercado de trabalhol
AREA DE GESTÃO, COMiRCIO E INFORMATICA

17/11/04 a 07/03/05 19:00 às 22:QQ 2', 4' e S' feira

,.

22,23 e 24/11/04 19:00 às 22:00 2', 3' e 4' feira

13,;2(te 27/11/04 8tOQ�l�'lõo

15 06 a 10/12/04 19:00 às 22:00 2' a 6' feirá

3 A definir 19:00 \3'_8:00 às 12:00 a 6' feira
13:30 às 18:00

8:00 às 13:00

Or,at6rla

1.800 Março /2005 8:ÔO ãif11:00
19:00 lis 22:00

OFEREÇO-ME - PI cuidar
de pessoas idosas ou

doentes.Tr: 9153-8224 ci

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
Cf Bruno

.._,

�
Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 - Centro - Jaraquá dQS_ul- $e

Advocacia
OFEREÇO - ME - pi
trabalhar como jardineiro,
zelador ou caseiro.TR: 9111-
6855

ADMITE-SE - funcionários piem Massaranduba. TR: 379-
1342c/Gilberto
�

PRECISA·SE-vendedores (as)Pi vender chocolate e OFEREÇO-ME-p/trabalhar

� ��o domestica Tr: 370-
Roberto Seidel, 501 - Centro - Corupá - SC

PRECISA_SE - mensalista e
-----

�abáp/pemoitar.Tr:275_4034 OFEREÇO - ME - pi Fone: (47) 375-257 I ICei: 9973-93551lJ!I993.5433 trabalhar como segurança,
c/experiência.Ir: 376-0085

......-_,,;,_,,;,-----------'""'"

Dário Streit
OAB/se 16370

SUPER MASSA
GRAFITADA

Saia Õo aluguel aÕquira
sua CASA própria...

R$
R$
R$ 789,54 mensais

R$ 1.053,08 mensais

R$ 1.263,70 mensais

R$ 1.579,62 mensais

R$ 2.106,16 mensais

368,58 mensais

526,54 mensais
35.000,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00
120.000,00
.150.000,00
200.000,00

EXTRA

" ( ..

'yA ..

",.� -......_. , .__..�
,

,

, ....

�.�-a
...

�
.._",,..;..',,,,,...,,",,

""-,,,,

'.. .�,.._ "

..�,.

l·
.

''''.
.

.���:���=,:"" �";8j5391.22�
Repres.: Silver Serviços Ltda

... 6233
Rua João Januário Ayroso,80 sala 03

Ligue e solicite a visita de um'de nossos vendedores

RODOBENS
CONSÓRCIO

Ménnores e revesllmentos Uda." ME

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

'" Economia
'" Resistência
'" R�ndimento
'" Impermeabilidade .$0 ' I
,""Io""_j".n",,,"""'<fur«,,,,� '�c::J I\."� n;:��:=.=$.���d�t)Q �O ,C::::J :c:J

G����������.r�g�� �����; (�?1�?�:�ºª.� �_�?�:I��tJ

Estamos Convidando todos os clientes e

amigos para conhecer o casa q
lindas e belas acompanhantes

24 hs ao seu dispor_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Associação dos Comercia_ntes
de Materiais de construçao de

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

CORREIO 00 POVO

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA,18 de novembro de 2004

lIJZ••'
MII.II' " c••,r.'fio

/

"Amizade, honestidade e facilidade"

Material de acabamento:Tra
brançente e nexões e tubos
ldável, t(n ;rnize�1 portas
sóriosi' nh'€iro e fer:f

Atendemos toc;ta região inclusivg prâias, com entre esta

e garantida,s�m demais custos. .' .

i

Estamos localizados na Rua: Roberto Ziemann,497,(aó lado do
Posto Jaraguá),.fi! para maiores informações,ou sen�fI�e seu

.,
interesse fazer um orçamento sem compromisso, atendemos
'±pelos telefo.pe,S�,71�71-4139 ou· 47) 372-2674,.

. B

-.,

�!2�!!2 Micar
310-4508
310-4991

RIIIJosí11lealloreRIllIIrI,2193 -SI 02 .

BARRA
MAT. DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

11276-2000
1111 fellc.... llII1olll1i. lt111- B. dllleCerro

275-3462 370-7294
Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro RUll João Franzller, ) 53 - São Luiz

AMlZAIf)I
..,..,..,. IH co",""f.io

.

371-4139

I
Nosso negócio é concreto I
312-1011j
R: Exp. António Cartos ferreira, 850,
sala 01 • Nova Brasilia - la,aguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Centrais telefônicas Intelbras

CORREIO nu povo

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 11

Vtl:lda eAsslt�'a Técnica em Computadores,
Redes ePerifétieos em Getal

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de CO
e Leitor de OVO

Maquinas
DiQitais

Suprimentos

I

Estamos também com curso 'de
Informática bás,ica e avançada.
Confira nosso método de ensino.

.

Laboratértos de última geração.
Um micro por aluno

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.

�
. ""�" ,,' �, � " �,�� ,<�

"'ryl'&it... % .

� .�\!.LIJ1V81\lrJ!I!LV!Lia�·i5&,!!!!l'i2v.,�&alila'ddlall

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

escritório e residência.
'

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

Kit Portão Eletrônico + Interfone
KitMonitor 6" +,Câmera (CFTV)

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Téonica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (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 p/ telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistênci'a Técnloa)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAl 5e
Instalação cabeemento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas p/ portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/B e Calor)
Micro Câmeras (P/B 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 telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

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

" 0.rt..6i
• �4,..,.

c_ 1242 • TÉGO 030179
SOBltAciL,1;070

Vfdeo-cirurgla,
Menopausa- Prevenção
do Câncer, Endometriese
�a; 9,�illlemle, ��reg�, CiP . s� 406

Fone: ,370 ..1705
>'$()m�lnfjilf�Hm i(!QIit,�r, -,jarg.gl}Á4!iJ?'lI :'

Medicamentos em geral
Mal1/pWaç.1o de fórmulas m&1kas

FIsioterápicos e
Cosméticosmanlpula'áos

fone: 31'1-8298

,

Revi.... v......; 1'MM. c_,...
Livro. '

vidê.,.

CD,.
Glbl. Fana: 41371-6563
DVD,. Rua Ooml�o8 oà,Nova, '102 Centro

SAUDE " lNFORMAÇAO

QUINTA-FEIRA, 18 de novembro de 2004

ACUPUNTURA

Computadores
completos

Assistência Técnica

Especializada
HORA TÉCNICA· (Jaraguádo Sul)
INTERNA - R$ 20,00
EXTERNAS - R$ 20,00 +

R$ 15,00 deslocamento

pattit coronária,�pen(liclte, divêttl(ôlose. varizes,
hem.Qrr Idas, hernia ,de hiato. (:Ahcer êll'lerg1taw em nossos dlasl:omo
catbcliSl'l'lI.

'

Os motivos do a das enfermldaclese stá .clarolem laborat6ílo, II dieta
moderna prod bafas doenças similafÍ!s ,h qu� IItOll'letem a

popUlilÇaO.

Livro Medicina Alternativa de A a Z Com o ApoioLivraria
Sebus

c

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 ct ic k em sua vida pessoal e profissional"

Suprimentos

r-,Oferta-
I

I MICRO a partir de:
I R$ 1.650,00
"Financiamos em 6 /9/

, 12/15/18 e 24 meses. j

Configurações: AMO 2.2 GHZ � 128 mb !
de memória, Hard Disk 40Ga. fax!

, modem 56k, cd tom LG 52x, Placa!

I mãe Asu$ A7V 266-MX, Placa deiormatização vídeo AGP 32 mb integrada. monitor 15" Icomércio e I drive disquete l' .44. teclado. I
indústrias: Sistemas, i mOUSé, gabtllete atx 300w, caixas de '

Aplicativos comer- I som amplificada, ISOw. placa de som
i

etaís, Impressoras l�:?': j�::���!�_,��_.�"_,�,_,,,_,,_,,J
Matriciais pI emissão
de N.F., Impressora pI
emissão Cupom Fiscal,

lJdOS
os controles

dminist,ratívos de gesao empresarial.

I
IMóveis
L_�,_.�,_,,��,_

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

Outras cidades +
R$ 0,50 o km rodado

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




