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o NOVO E O LUXUOSO

Fiesta e Polo Sedan: mesma

proposta com preços distintos

• CLASSIMAIS VEfcULOS

PROJETO ESTÁ NA CÂMARA

N°S.Ol7 R$l,2S

SOSSANGUE

Hemocentro apela a doadores para
não ficar sem estoque no fim do ano

• �AGINA6

Prefeitura quer cortar o vale-refeição
Oprefeito lrineu Pasold (PSDB) enviou à Câmara de Vereadores projeto que põ� fim ao auxílio-refeição de 2,8 mil funcionários públicos e redução de 50% da bolsa-escola - . PÁGINA 3

CONHECIMENTO

o economista e especialista em

Logística Carlos Alberto Mira foi o

palestrante do 48° Encontrei de

Empresários, promovido na noite de
ontem pela Acijs/Apevi. O evento

aconteceu no grande teatro do Centro
Cultural. Mira falou para

aproximadamente 450 empresários de
Jaraguá do Sul e região sobre .

"Logística- O último rincão do

Marketing", mesmo título do livro

publicado há cerca de um mês, em
São Paulo.

O Encontro de Empresários acontece

três vezes por ano, sempre priorizando
as necessidades do empresariado locai.

_.

Carlos Alberto Mira falou para
aproximadamente 450 pessoas durante o

lS'Encontro de Empresários, ontem à noite
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o CORREIO ADIANTOU

Superintendente do Issem

demitido está de volta ao cargo
• PAGINA 3

FUTSAL

Malwee vence São Miguel por
6x1 e faz a final do Estadual

- PAGINAS

COMERCIÁRIOS

Lojas definem compensação
para quem trabalha no Natal

- PÁGINA4
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Poder paralelo
Os últimos aconteci

mentos no Espírito Santo são

resultados de décadas de
desmandos e corrupção que
dominaram o Estado. A

quadrinha que tomou conta

do Estado infiltrou seus

�agentesn nos órgãos da
estrutura governamental e

criou um poder paralelo

I
acima das leis. Mais

,

organizado do que o gover

L_no, os criminosos elegeram
o governador José Inácio

Ferreira, expulso do PSDB

depois de confirmada sua

participação na bandida

gem, e o presidente da
Assembléia Legislativa -

�lJJosé Carlos Gratz, preso pela
�l!?olícia Federal; acusado de
ur,

d 1 1vários e itos -, a érn de

5Jintegrantes da polícia e de

�loutros poderes.
'

('.' Assassinatos, ameaças a

oíag ente s de segurança e

srautoridades, narcotráfico e

O?esquema de propinas fazem

fi'parte do rol das atividades

FRASES

desenvolvidas pelo crime

organizado no Espírito
Santo. A situação de des
controle total no Estado
culminou na instalação de
diversas Comissões Parla
mentares de Iriquér i to s ,

tanto na Assembléia Legis
lativa quanto na Câmara dos

Deputados, e a formação de
uma Força Tarefa do

Estado deu sinais de que
não estava morto, 'tampouco
intimidado, mas apenas
latente. A seqüência de

ataques .a ônibus do trans

porte coletivo, que desen
cadeou outras reações,
levou à suspensão das aulas
noturnas na rede pública.
Ontem, o governador Paulo
Hartung' se reuniu com os

� O estado de sítio a que está submetido
o Espírito Santo amedronta, mas serve de
alerta a outras regiões do país

governo federal para tentar

livrar o Estado da bandida

gem. A reação à repressão
policial foi imediata e

violenta. Testemunhas e

autoridades responsáveis
pe las inves tigações foram
assassinadas.

Todavia, os esforços para
combater a banda podre do

Espírito Santo surgiram
pouco efeitos. Nos últimos
dias, o crime organizado no

mimstros da Defesa, José
Alencar, e da Justiça, Már
cio Thomaz Bastos, para dis
cutir a situação do Estado e

pedir socorro, diante dos
recentes acontecimentos.
A polícia capixaba

trabalha com as hipóteses de

brigas i'nternas do sindicato
dos rodoviários, pessoas

ligadas ao transporte
clandestino e ao tráfico de

drogas para justificar a ação

QUINTA-FEIRA, 25 de novembro de 2004,

iniciada na quinta-feira
passada e que levou a

queima de dez ônibus na

grande Vitória. Treze pes
soas já foram presas e novas

prisões devem ocorrer. Toda
a área de segurança do
Estado está envolvida no

caso, além do apoio do Exér
cito no policiamento osten

sivo nos terminais e nas ruas.

O estado de sítio a que
está submetido o Espírito
Santo amedronta, mas serve
de alerta a outras regiões do
país. O crime organizado
precisa ser combatido com

responsabilidade e firmeza,
assim como a corrupção,
responsável maior pela
garantia da manutenção
das redes criminosas. Por
outro lado, a impunidade
continua sendo a mãe de
todos �� males. Ou se'
combate a bandidagem,
desde a raiz, ou corre-se o

risco de termos um estado

paralelo.

fI. "O Moconevi é um importante instrumento para a afirmação ,e a divulgação da cultura negra
3:

31'
da região. Os negros estão presentes na região desde a colonização, e jamais tiveram

CJ reconhecido o papel histórico que desempenharam':
.e.;

B.' • Dionei da Silva, deputado estadual pelo PT,justificando a indicação do Movimento de Consciência Negra do Vale do itapocu para
as: receber a Medalha de Mérito Cruz e Souza

<'
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-Mundo I Pessoas & Fatos I
... AFEGANISTÃO

BP

O),Explosãomata dois
soldados dos EUA

B'tDois soldados dos Estados Unidos morreram e

5tum terceiro ficou ferido ontem em

!)'):conseqüência da explosão de uma bomba perto
-'lo 'dó carro em que estavam, durante patrulha no

oBJ$ul do Afeganistão. A patrulha foi atacada nas

proximidades de Deh Rawood, na província
roítlruzqan, numa região que tem sido palco de

Bdreqüentes confrontos com militantes talebans,
okanunciou um porta-voz militar americano,

s.J:O soldado ferido foi levado para a base dos

of Estados Unidos e estava em condições estáveis.
[bAo todo 110 soldados americanos já foram
mortos no Afeganistão desde a invasão, no final

-de 2001. (AE)

Ir-----... ISRAEL

Trabalhistas retiram

apoio ao governo Sharon
�.O Partido Trabalhista de Israel anunciou que
;; interromperá a atuação como rede de proteção
,

política do governo do primeiro-ministro Ariel
f,
. Sharon e voltará a se opor a ele no Parlamento,
I:

ameaçando a coalizão de minoria chefiada

pelo Ifder do Partido Likud e a execução do
b plano unilateral de retirada da Faixa de Gaza e

( de quatro pequenos assentamentos judaicos
2 isolados no norte da Cisjordânia.
O anúncio foi feito depois de Sharon ter dito ao

,
líder trabalhista Shimon Peres que não poderia
levar o partido para dentro da coalizão de

.'
governo por causa da intensa resistência. (AE)

e CORREIO DO POVO
Diretora/Presidente: Yvonne Alice Schrnõckel ,
Diretor editorial/ndministrnüvo: Francisco Alves

... GRÃ-BRETANHA

Parlamentares pedem
impeachment de 81air
Parlamentares intensificaram, ontem a

campanha para conseguir o impeachment do
primeiro-ministroTony Blair por supostamente
ter usado argumentos mentirosos para
defendera guerra no Iraque.
Vinte e três assinaram a moção pedindo que
um comitê parlamentar investigue a conduta
de Blair na preparação para a guerra e decida
se ele deveria ser removido do cargo.
Várias celebridades, como o antigo come

diante do Monty Python Terry Jones, o ator

Corin Redgrave e o autor FrederickForsyth, estão
apoiando a tentativa de impeachment. (AE)

Invasõesaumentaram
o respeito a radicais
As invasões do Afeganistão e do Iraque
promovidas pelos Estados Unidos criaram

simpatia à causa antiamericana entre os

antigamente divididos extremistasmuçulmanos
e fizeram aumentar o respeito aos radicaisaos
olhos dos islâmicos comuns. Essa é a conclusão a

que se chegou a comissão de assessoria ao

Departamento de Defesa dos Estados Unidos.
Na avàliação dos assessores, o governo dos
Estados Unidos deve mudar urgentemente a

abordagem com o objetivo de compreender e
comunicar-se com o mundo muçulmano. Eles
apontam ainda a existência de uma crise na

diplomacia pública estadunidense. (AE)

� SUfÇA

Irã evita congelar todo
o programa nuclear
o Irã tentava impedir o total congelamento do

programa de enriquecimento de urânio, exigindo
'

o direito de manter em funcionamento alguns
equipamentos que poderiam ser usados para a

fabricação de armas atômicas.A iniciativa iraniana
de administrar 24 centrífugaspara fins de pesquisa
não representa problema, pois é necessário operar
milhares delas ao longo de meses para produzir
urânio enriquecido suficiente para produzir arma
nuclear. Mesmo assim, diplomatas interpretaram
a exigência, como um sinal de que Teerã não teria
interesse em aplacar os temores em relação aos

objetivos do programa nuclear. (AE)

� IRAQUE

CruzVermelha faz nova
visita a Saddam Hussein
Representantes do Comitê Internacional da Cruz
Vermelha fizeram uma nova visita a Saddam
Hussein para conferir as condições de seu

encarceramento. A visita ocorreu recentemente,
no local de detenção do ex-presidente do Iraque .

Um grupo de delegados da Cruz Vermelha

passou algum tempo com o ex-presidente, e
foram capazes de conversar com ele em

particular,o que cumpre uma das exigências das
visitas a prisioneiros e pessoas privadas de
liberdade em qualquer parte do mundo. Não
foram revelados detalhes da visitas conversas.

Saddam enviou mensagens aos familiares, por
intermédio da Cruz Vermelha. (AE)
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Senhor Editor!
É impressionante como esse Jornal tem a primazia, a insistência e a

persistência de malhar o serviço público municipal. Refiro-me ao artigo
"Opinião" de 23.11.04. Será que o serviço público da nossa cidade é
tão ruim. Ou será que é mais fácil critica-lo do que as de outras

atividades.
N� artigo "Opinião" já critica o Prefeito recém eleito Moacir

Bertoldi, antesmesmo deste assentar à suamesa na PrefeituraMunicipal.
Até parece que visitar outras cidades ou países, para ver algo mais útll

para o 'município ou para a região, não é salutar, no entender desse

jornal. E o enfadonho hábito de criticar a coisa pública me levou de
roldão em seu artigo e me reservo o direito de responde-lo.

A convite do prefeito Irineu Pasold participamos, o Sr. Ademir
Izidoro e eu, em 2001, da viagem à Alemanha, à França e de retorno à

Bélgica, Em Disseldorf, na Alemanha, visitamos a maior feira de meio

ambiente e saneamento básico do mundo. Fomos conhecer a estação
de tratamento de água em Kõhlnú.olônía) a mais moderna que eu vi

até hoje. Na Fundação Konrad Adenauer, em Bonn, tivemos reuniões

com especialistas sobre saneamento básico. A Alemanha é o país mais
desenvolvido em saneamento básico da atualidade. Além de visitas a

tratamento de lixo, um deles com aproveitamento do gás para produção
de energia elétrica, na FundaçãoKonrad Adenauer e a Câmara Comércio

e Indústria Brasil-Alemanha deram o apoio e viagem aos prefeitos, A
minha o Samae pagou as diárias e a passagem.

Visitamos em Lile, na França, a estação de tratamento de esgoto
sanitário. Tivemos nessa cidade também reuniões com a Communauté
Urbaine de Lille que tem consórcio de transporte, saúde, saneamento
básico, etc. de mais de 90municípios. Nesta viagem estiveram iá'lnbém

prefeitos de Joinville, Itajaí, Balneário de Camboriú e de cidades do

Rio Grande do Sul e do Paraná.

Quero citar também que em 1995, designado pelo prefeito Durval

Vasel, fui convidado para visitar a AnglianWater Services Limited, da

Inglaterra. É uma Companhia que fora privatizada há alguns anos e que

tinha interesses na região sul. Foram também representantes de

Florianópolis, Porto Alegre, Gaspar, Curitiba, todos diretores de

companhias de saneamento. Foi onde conheci a primeira estação
totalmente automatizada e suas ações controladas a distância, Nãoé

por acaso que no Samae não tem fila para atendimento há muitos anos

Desde 1999 o Samae tem sua estação automatizada e desde 1998 têm

seus reservatórios controlados a distância. As passagens e hospedagem
desta foram custeadas pela AnglianWater.

"
'

, Também em 1999, em viagem de turismo, às minhas custas, VISI�I
na Alemanha, emWürzburg, uma estação de tratamento de esgotod

a

cidade totalmente fechada, confinando o odor para tratamento os

gases antes de ser expelido. Na Europa e no Canadá deparei com mUita

coisa que já temos aqui. Ex. calçadão, placa de passagem de pedestres,
consórcio de municípios, etc. Amodernização do Samae teve alguma
base, não veio do 'além. Numa feira no Brasil deparei com um

equipamento para leitura de hidrômetros, um coletor com impress�ra,
que emite a fatura no ato da leitura que está em uso no Samae des e o

ano de 1998. Esta adoção trouxe uma extraordinária agilidade entre o

Samae e o usuário.
h

Será que só temos coisas para criticar? Nossas escolas, cre\;;;
atendimento à saúde, às ruas do interior sendo asfaltadas para faC!�
o acesso à cidade, o índice de qualidade de vida que temoS e, p�r �;

, , , d menta báSICO
entre tantos pontos posmvos, os percentuais e sanea

'Elas
nossa cidade. As viagens de conhecimento são importantes Sim·

e

b ,- d d
' , I' S u de opinião qu

a rem a visao e quem a rmmstra ou P aneja. o
os

d J:' deveri
. ", também a outr

to os os prereitos evenam tomar essa míciatrva e be
países. Quem não as faz fica confinado no seu canto achand� que :�u
tudo. Os executivos de nossas empresas só viajam para negoC1�S'vida
vão também para ter novos conhecimentos. Os meus 50 and eunho
profissional me ensinaram como discernir viagem de lazer e e c

profissional. E não teve nada de caravana da alegria.

É o meu desabafo,
Nelson Klitzke

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

d'reitO de
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o 10010 as
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

c

correções ortográficas e gramaticais necess�rias.
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...Diplomação ...Homenagem
Por indicação do deputado Dionei da
Silva (PT), a Assembléia Legislativa
concede, hoje, ao Mocorievi (Movimento
de Consciência Negra do Vale do

Itapocu) a Medalha de Mérito-Cruz e

Sousa ao Movimento.
A homenagem é o reconhecimento a

pessoas físicas ou jurídicas que no campo
de suas atividades realizaram relevantes
trabalhos ou se destacaram na defesa
da raça negra.
João da Cruz e Sousa, grande poeta
negro, é considerado o maior poeta
simbolista do país.

... Inédito
Desde segunda-feira, os nove

vereadores eleitos de Schroeder
,

participam de curso abordando os

principais pontos pertinentes à futura

função. Promovido pela Câmara, o
curso está dividido em três partes: Lei
Orgânica do Município, ministrado
pelo assessor jurídico da Casa, Dirceu
Antônio Campos; Regimento Interno
e Leis de Responsabilidade Fiscal, sob
a orientação do diretor-geral, Hélio
Froehner, e TCE (Tribunal de Contas
do Estado) e INSS, pelo assessor

Contábil, Rogério Maldaner.

�Marasmo
Se depender da vontade da maioria dos

vereadores de Jaraguá do Sul, a atual

legislatura - que oficialmente termina dia

15 de dezembro, vai acabar, como
começou, sem nenhuma ação que

justifique o salário dos nobres

parlamentares.
Nosquatroanos, engavetaram as denúncias

de irregularidades na administração pública
_ função primordial do cargo -, e não

apresentaram projetos que beneficiassem

a população. Mas nomes de ruas e

indicações de obras foram muitas. Isso sem

contar a viagens de/curses"

A Justiça Eleitoral já definiu as datas da

diplomação dos eleitos em 3 de outubro
na região.
O prefeito e os vereadores de Jaraguá
do Sul serão diplomados no dia 9 de

dezembro, às 19h30, em solenidade que
acontece provavelmente na Câmara

Municipal. Os eleitos de Corupá recebem
os diplomas na sede da Associação
Comercial e Industrial, dia 10, às 20 horas.
A diplomação dos eleitos por
Guaramirim, Schroeder e Massaranduba
será dia 11, às 9h30, no plenário da
Câmara de Vereadores de Guaramirim.

ALTERNATIVA

Pasold propõe a suspensão do
auxílio-refeição aos servidores
(AROllNA TOMASELLI

�Projeto prevê ainda

redução de 4,45 para
duas UPMs o valor
da bolsa de estágio

JARAGUÁ DO SUL - o
prefeito Irineu Pasold (PSDB)
encaminhou à Câmara de·
Vereadores, esta semana,

projeto que suspende o

'pagamento de auxíllo-refeição .

aos servidores públicos, A
proposta prevê a revogação da

Lei2,646/2000, que determina
ao Executivo conceder a cada
funcionário o valor corres

pondente a 'R$ 2,50 por dia
trabalhado. Atualmente, são
aproximadamente 2,8 mil
servidores públicos em Jaraguá
ooSul.
No documento, Pasold

Justifica a medida como forma
oe assegurar 6 equilíbrio'
financeiro da administração
municipal, para manter a

prestação de serviços em

saúde, educação e segurança
e em cumprimento a Lei de
Responsabilidade Fiscal. "A

revogação da lei implicará em'

reduÇão de custos na ordem de
R� 200 mil reais ao mês", diz
um trecho do projeto.
O Projeto determina ainda

Prefeito quer cortar o auxílio-refeição dos funcionários da Prefeitura

mudança na Lei 3.123/2002, a duas UPMs (Unidade
que fixa o valor a ser pago com Padrão Municipal) e não mais

a contração de estagiários para 4,45 UPMs, que vigora
a Prefeitura, De acordo com a atualmente. Cada UPM vale

proposta, o valor mensal da atualmente R$ 77,00, No
bolsa de estágio corresponderá entanto, os estagiários devem

continuar a cumprir carga
horária de 20 horas semanais.

Outra lei que pode ser

alterada, se o projeto for

aprovado pelos vereadores, é a

3.014, de 2002, que trata do
Programa Bolsa de Estudos.
Atualmente, são concedidos
50% do valor da mensalidade
da instituição de ensino - com

o limite de 2,5 UPMs ou R$
192,50 - aos servidores
efetivos, estáveis e em estágio.
O novo projeto de lei elimina a

concessão do auxílio aos

funcionários contratados em

estágio probatório - os

contratados nos últimos três
anos e que não adquiriram
estabilidade prevista por lei.

No documento, Pasold cita
que essas duas últimas

alterações nas leis municipais
são medidas necessárias e

preventivas, que "podem não

ser suficientes,_ mas

amenizarão o problema da
àusência de Decursos". Ainda

segundo o projeto de lei, o

prefeito justifica as mudanças
à queda de 36% no FPM

(Fundo de Participação dos

Municípios), "que começou no

mês de junho e se estende até

hoje".
A proposta do Executivo

deve ser lida na sessão de hoje
à noite e entrar em primeira
votação na próxima semana,

I

'Peixer encaminha projeto de reestruturação das pastas
GUARAMIRIM - o prefeito

reeleito Mário Sérgio Peixer

;rFL) encaminhou, na terça
eIra,. à Câmara de Vereadores
projeto que estabelece nova

organização na estrutura

aqrn.inistrativa da Prefeitura a

Partir do próximo.A proposta

�revê o desdobramento da atual

Fecretaria de Administração e

aInanças em duas secretarias
IStintas e cria as de Planeja
mento, Obras e Serviços Públicos
e a de Agricultura e Deseri
vol '

.

.

Vl!nento Econômico,
Segundo Peixer, a intenção é

.

agil'iZar os serviços e gerar
eConomia e renda para o

'

lllunicípio com as modificações,
apresentadas por ele na semana

�assada aos nove parlamentares.
,0 caso da separação da atual

�.

Secretaria de Administração e

Finanças para Secretaria de

Administração e Secretaria de

Finanças, informa que o objetivo
é proporcionar maior agilidade na
administração tributária. "O

município precisa gerar mais

receita própria", sugere.
A criação da Secretaria de

Planejamento, Obras e Serviços
Públicos será realizada através da
união da Secretaria de Pla

nejamento e Desenvolvimento
Urbano com a de Obras, viação

. e Saneamento. Da mesma

maneira, a Secretaria de

Agricultura e Desenvolvimento
Econômico é resultado da junção
da atual Secretaria de

Agricultura, Pecuária e Meio
Ambiente com a de Desen
volvimento Econômico. "Nos dois

casos, achamos que as pastas têm
a mesma finalidade, por isso

resolvemos acoplá-las", explica,
O projeto determina, ainda, a

criação da Secretaria de Bem-Estar
Social, atualmente integrada com
a Secretaria de Saúde. Peixer

lembra que a mudança atende

exigência da Lei Orgânica da
Assistência Social. "Ê obrigada a ser
implantada em 2005, então vamos
criá-la já para poder receber verbas
federais a partir do início do ano",
esclarece.

O prefeito reeleito salienta que
o número de secretarias perma
necerá o mesmo - oito - e que não

serão criados novos cargos comis
sionados. "Inclusive vamos diminuir

alguns cargos de confiança. Por
outro lado, no concurso público de
março, vamos abrir novas vagas para

que a população possa trabalhar",
promete, comunicando que
atualmente 47 pessoas ocupam

cargos de confiança.

• Segundo Peixer, a

intenção é agilizar os
serviços e gerar economia
e renda para o município
com as modificações,
apresentadas por ele na

semana passada aos nove

parlamentares,

• O prefeito reeleito afirma

que número de secretarias

permanecerá o mesmo -

oito - e que não serão

criados novos cargos
comissionados.

�Soro
O Ministério da Saúde iniciou, esta
semana, em Manaus, o teste do p&
antloftdico, capaz de neutralizar a
veneno de várias espécies de cobrai
A fórmula foi desenvolvida pelos
institutos de Biologia do Exército �
Butantã e é a mesma do soró

r)

tradicional, porém desidratada. Como,
dispensa refrigeração na

armazenagem e outros cuidados

dispensados ao soro tradiCional, o pó
antlofldlco é mais útil para regiõe�
remotas, além do mais, tem validade
superior a dois anos.

')

Jurk e Ribas se reúnem com 1
\

candidatos eleitos do PMDB 1

SCHROEDER - O prefeitoOsvaldo
[urk e o vice eleito, Luis Ribas, ambos
doPMDB, participaram na segunda
feira de encontro comprefeitos e vices
eleitos peloPMDBemSanta Catarina
nas últimas eleições. O evento,
realizado em Florianópolis, teve por
objetivo analisar o pleito e traçar as

díregízes para as eleições de 2006 e

2008, além de promover a

confraternização dos peemedebistas.
Contou com a presença do
governadordoEstado, LuizHenrique
da Silveira, e do vice-governador,
Eduardo PinhoMoreira.

Naavaliação deRibas, oencontro
foi relevante, principalmente pela
análise dos resultados das umas na

disputade 3 de outubro, que, segundo
ele, foi considerado satisfatório pelo
partido. "A.pesar de namicrorregião
eu ter sido o único eleito, nas outras
regiões oPMDB conquistou número

)

3
\

considerável de vagas", declareu,
acrescentando que forameleitos �'15
prefeitos e 8 vices pela legenda no

Estado. r

O vice-prefeito eleito informaqhe,
durante o encontro, também
conversou com os deputadosMauro
Mariani e PauloAfonso e pediu apoio
para conseguir recursos para
Schroeder. "Não é compromisso
oficial, mas eles demo'nstraram

f

interesse", comentou.
.

VIAGEM - Ribas afuma queele
e o prefeito eleito, FelipeVoigt (PP),
programam viagem à Brasília �m
meados de dezembro. A intençãr é
pedir apoio dos deputados federris
paraque intercedam junto aogoveTo
nabuscade recursosparaomuiricí�io.
':.\prioridade em investimentos sefrí a
questão da pavimentação; uma das
principais reivindicações \:ia
população", promete.

Nomeados os novos diretores
do Issem, Lucélia continua

]ARAGUÁ DO SUL - o prefeito
lrineu Pasold (PSDB) nomeou, na
terça-feira, os novos diretores do Issem
(Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais). Segundo
informações da Superintendência de
Comunicação da Prefeitura, a

advogada LucéliaAraldi Lessmann,
que assumiu interinamente a

presidência do instituto, foi
confirmada no cargo.'A Superin
tendência de Previdência será

ocupada interinamente pelo
advogadoMário Lemke, que integra
aControladoria-Geralde Jaraguá do

Sul, e à deAssistênciaeSaúde retoma
Ademar Bartel, exonerado do caigo

. na sexta-feira passada. . �
Com a confirmação de Lucélia

na presidência do Issem, o cargq de
procurador-geraldomunicípio, deverá
ser ocupado pelo atual procurador
adjuntoUdelsonJosuéAraldi, irmão
de Lucélia. 1

No ano passado, o vereador
MarcosScarpato (PT) denunciou; na

I

tribuna daCâmara, que a nomeação
deUdelson para a assessoria [urídícá
da Prefeitura feriu a LeiOrgânica do
Município e aConstituição Federal.

I

COLÉGIO MARISTA CELEBRA
DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

"O Dia Nacional de 'Ação de Graças é um momento

especial para agradecer por todas as maravilhas que nos
cercam (Ts 5,16-18), pela dádiva da vida, pelas belezas da
natureza, por todos os talentos e dons presenteados à
humanidade"
O Colégio Marista São Luís convida a comunidade para
juntos, agradecermos a Deus pelas graças recebidas no

decorrer deste ano ê pelo conforto e auxílio nas

dificuldades e provações cotidianas.
Vamos celebrar, também, nesta missa de Ação de

Graças, a caminhada dos alunos que neste ano de 2004
recebem seus certificados de Conclusão de curso

(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio)
por mais uma fase concluída.
A celebração acontecerá nesta quinta-feira, 25/11 às 19
horas na Igreja Matriz São Sebastião.

'
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.2 130 salário
jf Em Jaraguá do Sul, 44.995 trabalhadores devem receber o 13°

salário. A pesquisa é do Dieese (Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Sócio-Econômicos). O salário médio desse

ganho extra fica em torno de R$ 892,00. O total estimado é de

.r-
R$ 40.228,905. Em Santa Catarina o 13° salário deve injetar na
economia R$ 1.510 bilhão, representando 3,66% do valor

nacional, que é de R$ 42,2 bilhão, pagos a 53.743.183 pessoas.
-i

Para chegar a esses resultados, o Dieese utilizou dados da Rais

(Relação Anual de Informações) do Ministério de Trabalho e

Emprego, Pesquisa Anual para Amostra de Domicílio e

informações do Ministério da Previdência e Assistência Social.

G

o

(
... CAMBRA

Negócios Internacionais
-I

o

o

Mais de 150 pessoas já confirmaram participação ao 2° Encontro

de Negócios Internacionais, que acontece de 29 de novembro a

dois de dezembro, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

Quem promove o Encontro é a Cambra (Câmara de Negócios
Internacionais) em parceria com a Facisc (Federação das

Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina) Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) e a Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá do Sul). A programação consiste
em palestras e seminários. Inscrições gratuitas para os seminários.

... TREINAMENTO

Desenvolvimento Empresarial
o Sebrae/SC em parceria com a Facisc (Federação �aas

Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina) realiza, a

partir do ano que vem, o Programa de Desenvolvimento

Empresarial. A intenção é capacitar micro e pequenas. empresas
através de treinamentos coletivos e consultorias individualizadas

para melhorar a competitividade e ampliar o sucesso das

empresas no mercado. O programa é composto por cinco
treinamentos, sendo dois deles é direcionados para o

empresariado e três aos empregados responsáveis pelas áreas

equivalentes.
'

concurso: 61 8

03 - 08 - 10

13 - 24 - 60

concurso: 1377
06 - 07 - 15
60 - 67

concurso: 472

01-04-12-21-22-24-25

35 - 40 - 4548 - 60 - 67 - 68
78 - 86 - 92 - 96. - 97 - 98

concurso: 03887

1 ° Premio: 72.493
2° Premio: 42.895

3° Premio: 52.412
4° Premio: 67.828

5° Premio: 45.131

-WmMjfl# mm _r'AA;;SMM

MARIA HELENA MORAES

�Acordos individuais
são indicados como

precaução para não

entrar na ilegalidade

}ARAGUÁ DO SUL - o advogado
Ricardo LuísMeyer orientou ontem
os lojistas ligados à CDL (Câmara
de Dirigentes Lojistas) para que

negociem diretamente com o

empregado as formas de pagamento
das horas a mais trabalhadas
durante o horário natalino. Meyer
participou da reunião-almoço de

ontem, quando falou aos

empresários do comércio sobre as

precauções que. devem ser tomadas

para não se entrar na ilegalidade
nesse período do ano, quando os

comerciários têm seu horário de
trabalho ampliado.

De acordo com Meyer, os

comerciantes estão sendo
orientados dessa forma porque não
está havendo entendimento com o

sindicato dos trabalhadores. "Como

QUINTA-FEIRA, 25 de novembro de 2004

PRECAUÇÃO

ARQUIVO/CtSAR JUNKES

Ana Roeder confirma fiscalização do horário natalino pelo ministério

estamos no terceiro ano sem acordo
coletivo de trabalho, aCDL achou
por bem recomendar que se faça
um termo de acordo para ajuste de
compensação das horas
trabalhadas a mais, que pode ser

DL orienta logistas sobre
normas do horário natalino

através do pagamento em dinheiro
ou folga", explica o advogado.

Na avaliação do advogado, esse
termo de ajuste individual com o

empregado é recomendado

porque serve como atenuante

perante uma eventual reclamatÓria
trabalhista ou para ser apre.
sentado à fiscalização do
Ministério do Trabalho. "É
importante esclarecer que esseé
um momento especial para o

comércio, tanto para o em.

pregador quando para o

empregado, afinal, a maioria é
comissionada e ganha mais
quando trabalha mais".

CONTRAPONTO _ A
eu

presidente do Sindicato dos �
Empregados do Comércio, Ana

el

Roeder, destaca que a situação não
�

é tão simples assim. De acordo com
a

a representante dos trabalhadores Cf

foi deliberado em assembléia
el

realizada recentemente que os

acordos devem ser homologados
pelo sindicato. "Os lojistas que
querem fazer acordo devem enviar

correspondência ao Sindicatoeao
Ministério do Trabalho. Quemfor
flagrado pela fiscalização ultraps
sando o horário de oito horas nos

dias de semana e quatro no sábado,
serámultado", avisa Ana.

O horário natalino será

pra ticado de quatro a 24 de
dezembro.

DA REDAÇÁü - Segundo a

agência Globo, o ministro da

Fazenda, Antonio Palocci, disse
na última terça-feira à noite que
não vê motivos para o governo
intervir no mercado de câmbio a

fim de elevar as cotações do
dólar. A moeda atingiu nos

últimos dias o menor patamar
desde junho de 2002.

"Temos convicção de que o

câmbio deve ser flutuante. Não
temos que decidir o valor

adequado e não vejo motivo para
preocupação, porque as contas do

governo vão bem. Há controle da

inflação, da área fiscal e as contas

externas estão bem", disse
Palocci. Para o ministro, a queda
do dólar é resultadóda melhora
do cenário econômico do país".
Palocci disse que o Brasil está
vivendo o ciclo de crescimento

mais importante dos últimos dez
anos.

Ontem, a decisão do Tesouro
Nacional de comprar quase US$
3 bilhões no mercado de câmbio

para pagamento de dívidas levou
o dólar a fechar em alta pela
primeira vez na semana. A
moeda americana subiu 0,40% no

fechamento, cotada a R$ 2,753
na compra e R$ 2,755 na venda.
A notícia pegou alguns bancos de

Governo vai negociar omínimo Palocci garal1te que governo
não vai interferir no câmbio

Ambulantes que participaram do Programa de Alimentos

Seguros receberam ontem certificado de conclusão. Dezessete

empreendedores participaram do curso, 13 deles vendedores de

cachorro-quente.

surpresa, mas não chegou a gerar

grande sobressalto no mercado.
Houve especulação entre

investidores e operadores do

mercado, que viram na decisão

do. BC um efeito colateral
importante, que é a apreciação
do real, em benefício das

exportações. Analistas, ne

entanto, acreditam que o ajuste
nas cotações será pequeno. Na

prática, a medida foi vista pareies
como uma forma de preservaras
reservas cambiais.

• O ministro da Fazenda,
Antonio Palocci, disse que

não vê motivos para o

governo intervir no

mercado de câmbio para
elevar as cotações do

dólar.

-----

• A moeda americana

subiu, pela primeira veZ na

semana, 0,40% no

fechamento, cotada a R$
5

2,753 na compra e R$ 2,75

na venda.

Venda
DA REDAÇÁO - Após sair da na LDO (Lei de Diretrizes

Oi
Comercial 2,7446 ..., reunião da junta orçamentária Orçamentárias) deste ano foi
Paralelo 3,0400 • com o presidente Luiz Inácio Lula definido um critério mínimo de
Turismo 2,7000 2,8000 "V da Silva, o presidente da Comissão reajuste do salário mínimo no ano
• Cotação Euro Compra Venda Mista de Orçamento, deputado que vem, que é vinculado ao

3,5890 3,5964
Paulo Bernardo (PT-PR), disse que crescimento do Produto Interno

V Lula deu sinal verde para que os Bruto (PIB). "Pusemos na LDO
·CUS R$: 815,94 (novembro) parlamentares governistas ne- um critério que considero

·Indices Pontos oscilação gociem com os ministérios da adequado, que é a avaliação da

Sovespa 24.340 0,43%
Fazenda e cio Planejamento um riqueza", afirmou.

". projeto de léi para definir critérios Segundo Bernardo, o reajuste
Dow Jones 10.492 0,03% A permanentes para reajuste do do saláriomínimo para R$ 283 no
Nasdaq 2.084 0,04% ".. saláriomínimo, tese defendida pela ano que vem já está garantido pela

• Poupança (%) 0,6229 bancada do PT LDO e agora o esforço do governo
Paulo Bernardo lembrou que é dar um reajuste um pouco maior.
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muitos dos futuros funcionários.
"Assim, os estudantes conhecem
a tecnologia aplicada ria
empresa, e vão preparados para
atuar e trabalhar com estes: e
outros equipamentos", comenta.

Para o diretor do Senai,' a
parceria com a Weg é im

portante, pois vem melhorar as

condições técnicas dos la
boratórios. Para os servo motores

serão desenvolvidos mecanismos

para a utilização do equipamento
a partir do próximo semestre. O

, gerador, será posto em fun
cionamento o mais rápido
possível, segundo Marcelo

Pereira, o professor da área de
eletroeletrônica do Senai.

CtSAR JUNKES

ENCONTRO

Especialista em logística
fala a empresários de JS

MÁRCIA BENTO

ia
e. �Palestra de Mira teve

lo (Omo tema "Logística -

É
Qúltimo rincão do
,Marketing"

\.

o )ARAGUÁ DO SUL - Usando

uma linguagem simples e de fácil,
is compreensão, o economista e

empresário do setor de transporte
A CarlosAlberto Mira explicou aos

lS
empresários da região o que

la [: "1 - ." I
, signillca o termo ogísnca e qua
10

a importância de sua apl i
m cabilidade para o sucesso dos
�s 'empreendimentos. Mira foi o
la

ralestrante do 48° Encontro de
lS r ,. id I,mpresanos, promovi o pe a
lS

IA'
.

dAcijs pevi na noite e ontem,
le

noGrande Teatro do Centro de
Cultura Artística. Participaram

10
aO evento aproximadamente 450

r
empresários de Jaraguá do Sul e

,

região.
Com a experiência de quem

tem uma empresa com 32 filiais,
quase mil funcionários e uma

frota de 450 caminhões, Mira
'rassou adiante o conhecimento

_ adquirido em anos de trabalho.
"Temos que usar a logística a

nosso favor, pois se trata de uma
ferramenta para o mercado",
ensinou o profissional, que

Carlos Alberto Mira e o presidente da Acijs, Paulo Obenaus, durante coletiva concedida antes da palestra

também é professor de Logística
na USp, onde ensina aos alunos

que o termo não é um bicho de

sete-cabeças, mas uma fer
ramenta que não pode ser

dispensada sob o risco do fracasso.
O especialista em logística

usou como tema para a

explanação o mesmo assunto

abordado no livro "Logística - O
último Rincão do Marketing",
publicado há cerca de um mês e

com 90% da tiragem (três mil

exemplares) já vendida. De
acordo comoMira, o livro nasceu

da série de palestras que fez ao

longo de sua carreira e está sendo
utilizado por alunos e em

presários.
Ainda de acordo com Mira,

um dos exemplos da não

utilização de logística reside na

infra-estrutura de transporte do
País. Segundo ele, 80% da infra-

estrutura de transporte do Brasil
é péssima, ou ruim, o que
demonstra a falta de habilidade
do governo em utilizar a logística
como ferramenta política e de
desenvolvimento econômico. Na

avaliação do profissional, em uma

economia de alta performance os

estoques não são benéficos e

muitos comerciantes têm as

transações não efetivadas devido
aos erros de logística.

It Malwee goleia São Miguel e enfrenta a Univali na final

lo\.IPEI - Mesmo não fazendo
umbolh .

.

1
-

I '" pnmelro tempo, a se eçao
orasi) .

"'. ena de Futsal venceu a
lati' .

cl
andla por 9x1 e garantiu a

as 'f'
d Sllcação para a segunda fase
oV C
fifa ampeonato Mundial da

��. � confronto aconteceu na

.Jha de ontem jhoráriQ. de

ALEXANDRE BaGO

Márcio (9) foi um dos destaques da partida, dando passe para dois gols
fechando o primeiro tempo.

Para a etapa complementar, o
time do Oeste volta marcando forte,
chegando a abusar de algumas faltas.
Aos cinco minutos, Chico recebe

passe deXande, gira emarca o quarto
gol da Malwee. O adversário das

jaraguaenses não ofereceu muito

tira os titulares e deixa praticamente
o time juvenil terminar a partida.No
fim do jogo, Xande disse que sabe
das dificuldades que vai enfrentar
contra a Univali, terceira colocada
dos [ase de 2004. "É um dos times

quemais evoluiu no Estado e todo o
cuidado é pouco", comentou.,

.

perigo para o goleiro Paulinho e o

time da casamarcamais um aos dez,
com Xoxo completando passe de
Márcio.

Pra fechar, Leco marca o

derradeiro gol aos 15 minutos, após
bela jogada individual. Para poupar
os atletas, o técnicoMarcos Moraes

Brasília), e o Brasilmarcou comSimi

(três), Falcão (dois), Índio (dois),
Schumacher e Manoel Tobias.

Issarasuwipakorn descontou para a

Tailândia.
A forte marcação tailandesa

causou dificuldades para os

brasileiros, que sofreram para fazer
' ..
,

muito. "O time não começou bem
e com algumas mudanças a equipe
rendeu mais. Montei esta equipe
para poder ter opções táticas",
declarou. O próximo desafio será

amanhã, às 10 horas, contra a

República Tcheca, com

transrnissão ;ta Rede Bandeirantes.

2xO no primeiro tempo. O Brasil
deslanchou mesmo na etapa final,
fazendo 6xl, com boa atuação de
Simi e Falcão, que fez um belo gol, ,

na sua jogada característica,
conhecida como "lambreta".

Para o treinador Fernando
Ferretti, a defesa brasileira falhou

Weg doa equipamentos para
eletroeletrônica do Senai

}ARAGUÁ DO SUL - O Grupo
Weg entregou na manhã de
ontem para o Senai três

equipamentos desenvolvidos

pela própria empresa, para
auxiliar os alunos dos cursos

técnicos, superior e de pós
graduação, da' área de
'eletromecânica e automação
industrial. São dois servo

motores, de 16 Nm cada e um

gerador de energia, de 17 Kwa,
com capacidade para manter o

laboratório de máquinas
elétricas.

O diretor de produção da

Weg Máquinas, Roberto

Krelling, a doação complementá
os laboratórios, que preparam

!'

Equipamentos serão usados nos cursos técnico, superiore pós-graduação

A CASA DA AMIZADE

tem o prazer de convidá-la para o seu 70 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 do Município.
A Casa da Amizade Agradece.

EM GUARAMIRlM
R". 28 de Ago,to. 1939

Sol<> 02 ' 373.1065

�

)ARAGUÁDOSUL-Emmais uma

o �la apresentação, aMalwee goleou
ontem, no Wolfgang Weege, a

Unoesc/São Miguel por 6x 1 e

o garantiu a vaga na final do
S Campeonato Estadual de Futsal
o Divisão Especial. O adversário do
e timejaraguaense será aUnivali, que
a venceu aAnjo, e a primeira partida
�s jáéneste sábado, 27, em Itajaí. O
IS jogo de volta será no dia 4 de

aezembro.
Mesmo precisando apenas' do

empate, a Malwee foi pra cima
aesde o início do jogo, também
aevido à postura do adversário, que
começou marcando mais forte. A
rrUneira chance vem logo no início
COmChico, que chuta forte pra fora.O gol saiu aos oito minutos do
rrimeiro tempo com Xande,
completando passe de Xoxo. Um

�Uto depois, Chico chuta forte e

o segundo.
Os jaraguaense seguem

rtessionando,mas SãoMiguelmarca
�seuaos 16 minutos, na cobrançaPida de falta que Glauber chuta

�lm defesa pra Paulinho . Mas,

X
tando menos de dois minutos,
oxo cobra a falta no ângulo do

gol
�ano, fazendo o terceiro e

Brasil goleia a Tailândia e garante a classificação no Mundial

-
EM JARAGUÃ DO SOL

Av, Getúlio Vargas, 158 . 275·0583
Av, Mal. D""doTO, 183 • 371.1365

Shopjllng Center Brcilhaupt . 312-2678
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ERRAMOS
Ao contrário do que foi divulgado na edição de ontem, a

Escola Municipal Alberto Bauer, atende estudantes do Ensino

Fundamental, no período diurno. No período noturno, o prédio
é ocupado pela Escola de Ens.ino Médio Alberto Bauer,
atendendo estudantes do Ensino Médio.

••

I ••'.' DOAÇÃO

NÚCLEOS EM PAUTA

Solidariedade de doadores
.

'. ,'" i
,

mantém banco de sangue
CELICE GIRARDI importante ajudarmos, porque

quantas vidas podem ser salvas
com a nossa simples colaboração",
salienta contando que é a quinta
vez.que 'contribui para banco de

"

.... Programa vai conceder Selo Verde
a postos de combustíveis

Jaraguá do Sul é a cidade escolhida para o lançamento de
programa inédito, com diferencial a postos de combustíveis
certificados de acordo com exigências ambientais. O evento

é uma iniciativa do Núcleo de Postos de Combustíveis ACUS
APEVI e acontece nesta quinta-feira, dia 25, às 19 horas, no
CEJAS. Na oportunidade, será entregue ao Posto Amizade o

primeiro Selo Verde da campanha. A certificação ambiental
é um projeto que envolve os sindicatos das empresas que
distribuem combustíveis em Joinville (Sindlpetro), Balneário
Camboriú (Sindicombustíveis), Blumenau (Sinpeb) e de
Florianópolis (Sindópolis) em parceria com a Fundação de
Meio Ambiente de Santa Catarina - FATMA - e o Instituto de
Monitoração Ambiental - IMAMB. Roberto Rache, Presidente
do IMAMB, diz que Santa Catarina sai na frente no

reconhecimento das empresas do setor em relação aos

cuidados ambientais. Representante da Confederação
Nacional do Comércio e da Federação dos .POS�jOS de
Combustíveis junto ao Conselho Nacional do Meio Ambiente
- CONAMA -, ele atua como consultor e é responsável pela
implantação e gerenciamento de projetos de sistemas de

gestão junto aos órgãos ambientais nas esferas federal e

estadual. Além do presidente do IMAMB, participam do

lançamento do programa de certificação ambiental os

presidentes dos sindi.catos de Joinville, Luís. Amin; de
Balneário Camboriú, Algenor Costa; dE3 Blurnenau, Lúcio
Zimmermann e de Florianópolis, Alexandre Carioni. Mais

informações sobre o Selo Verde com a consultora Geovana
Fusile, fone (47) 275 7019.

CP NOTAS

....A média de 300

doações por mês.
cai para 90 no
mês de Janeiro

sangue.
.

Lílian .Weirdmann sabe o

quanto a, doação pode ser

importante. A filha Leonita

}ARACiUÁ DO SUL - No Dia . Pereira, 40, tem precisado
Nacional do Doador de Sangue, O

.

continuamente de bolsas de

hemocentro da Cidade, que atende .. sangue para sobreviver devido a

os hospitais Jaraguá e São José; .. uma grave 'doença. "Se não fosse
comemora a solidariedade e o estoque no banco de sangue,
participação da comunidade talvez minha filha já teriamorrido.
jaraguaense.Pormêscercade300 Não sei quanto ela ainda vai

pessoas colaboram, corno volun-.", precisar, �as é imprescindível para
tários pu ajudando a repor o estoque vida dela", comenta emocionada.
de quem já precisou de sangue... A eni$rineiraClairiMara Bihr,

O pastor adventista Hércules informou que o hemocentro está
Ferreira Batalha, 24, é um se preparando para o final de ano,
exemplo. Doa sangue a cada três quando as doações diminuem pelo
meses, desde os 18 anos. rara ele,

.

menos 70%. "Temos os bolsistas da
a doação . é um gesto de universidade que trazem dois
generosidade e de amor. ao doadores, além dos voluntários que
próximo. "Acredíro.queé um deve� sabem da necessidade de se ter

do cidadão ajudar com algo que estoque", explicou, O responsável
pode salvar vidas, até porque, pelo Hemocentro de Jaraguá do
nunca sabemos quando vamos, Sul, o bioquímico Mario Sousa

precisar", pondera. Junior, ,se sente feliz com a

O chacreiro Pedro Alves de disposição e generosidade da
Souza, 57, doou sangue ontem. O população que sempre colabora.
primo da esposa precisará passar por "Fú:àmos gratos com a consciência

cirurgia, e ele já foi repor o sangue daspessoas para a importância da

que o 'parente irá precisar, "É, doação de sangue'.', comentou.

.... SENAI

Workshop de Confirmação de Tendências
o Senai de Jaraguá do Sul em convênio com o Senai Moda e

Desing de Porte Alegre, promove hoje Workshop de

Confirmação de Tendências outono/inverno 2005, às 18h30,
no auditório da instltuição. O evento será apresentado pelo,
técnico Mauro Roberto da Silva e os participantes vão receber
o material contendo um catá.logo e cd com informações
repassadas.

.... MORTE

Homem morre durante partida de futebol
Lourival Marcarine, 52 anos, faleceu na noite de terça-feira,
durante uma partida de futebol disputada no campo da
recreativa da Marisol. Os bombeiros voluntários foram

chamados, mas Marcarine já estava morto. O corpo foi
encaminhado para o Hospital São José. Há suspeitas de que a

causa da morte seja ataque cardíaco.
.

Polícia acaba com bordel virtual

que funcionava. no Centro
.'. ",

".' I
•

•

Falecimentos
Faleceu às 03:00' horas do dia 24/11, o senhor Francisco Flavio
Alves, com idade de 57 anos. O sepultamento foi realizado na Igreja
de SantaTerezinha,seguindo após para oCemitério Barra doRlo Cerro.
Faleceu às 20:00 horas do dia 23/11, o senhor Lorival Marcarini;
com idade de 53 anos.O sepultamento foi realizado em sua residência,
seguindo após para o CemitérioMunicipal deGuaramirim.
Faleceu às 19:15 horas do dia 23/11,a senhora Carmem Scaburi
Elisio, com idade de 51 anos. O sepultamento foi realizado em sua

residência, seguindo após para oCemitério do Centro.

.
DA REDAÇÁp"-. Segundoa

agência de notícias 0161;,0 Onlíne,
.

a polícia fechou ria noite desta ....

terça-feira oprimeiro bordelvirtual
.

do país. Pelo 'site, garotas, de
programa atendiam -somenre a

client�s estrangeiros e oacessoéra

. proibido para usuários daíntemet
.'

no Brasil.
.

.
.

. .

A casa de· prostituição·
funcionava no Centro di cidade.' ,

Em oito 'cabines equipadas com.

cama, computador e uma câmara
de vídeo, as prostitutas pa

rticipavamde uma sala de bate- '

papo na internet ...Pata ter

exclusividade, 9 cliente tinha que
'.

pagar U?$ 5 por minuto" o .

equivalente a quise R$ 15 e b esquema de prostituiçâo virtual

pagamento era feitoé:omca�tão de· funcionava há um ano e meio. O
crédito. Os donos dõnegócioforam acess�·';era·. bloqueado. para
presos: um americano, '.um 'ínternautas' brasileiros para'
venezuelano .e.um braSileiro: .. despistar a polícia. Ocontato com
Segundo. a delegada Andréia'

.

osclientes de varias países era feito
Menezes, eles foram autuados em em inglês e as mulheres eram

flagrante e a penaprevista é d� dois· treinadas para )�r e escrever no
a cinco anos de prisão, em caso ·de'· idioma. De acordo com a polícia, o
condenação. No momento do·· site Rio Fantasy é apenas um link

flagrante, dezmulheres estàvamllo: de um rede internacional de

apartamento. Eles foram ouy'idas:e· exploração sexualdemulheres pela
liberadas.,' internet que atuaem pelo menos

Segundo a� investigações.., 'o' outrosseis países.

• ri. polícia fechou o

primeiro bordel. virtual do
país. Pelo site.qarotas de

.. próqrarna átendlarn
'

.somente a clientes

.estranqeiros e o acesso era

proibido para usuários da
. internet no Brasil.

.

• Para ter e�clusividade, o
. .

.

(

cliente tinha que pagar
lJS'$ 5 por-minuto, o
equivalente a .quase R$ 15

e o pagamento .era feito .

'com cartão de .crédito.

A doação de sangue é um ato simples e quase indolor

MITOS E VERDADES DA DOAÇÃO
A doação esbarra em mitos, que impedem a ajuda maciça da comunidade,
Mas é importante saber que, doar sangue não vicia, não engorda, nem
emagrece, não afina, nem engrossa o sangue, A mulher pode doar a cada

quatro meses e o homem a cada três meses.

Para doar é preciso ter boa saúde, ter entre 18 e 60 anos, pesar no mrnimo
55 anos e apresentar documento de identidade.
Os passos que se seguem para a doação são a identificação, pré-triagem (

(peso, altura, hematócrito, hemoglobina e pressão arterial), triagemclínici,
com entrevista individual, a coleta (são retirados' cerca e 450 mi, levando I
10 minutos) com material descartável e ao final é oferecido lanche pelo I

hemocentro, pois é preciso alimentar-se após a doação.
Tipos mais comuns de sangue são:"O" positivo (36% da população),'A'
positivo (34%) "O" negativo (9%), "A" negativo e "B" positivo (80/0),"AB'
positivo (2,5%), "B" negativo (2%) e "AB" negátivo (0,5%),

-

•

I" atenderam a

Na tarde de ontem os Bombeiros Vo untarios ital
um chamado de incêndio na rua João Butschardt, atrás,d� HosP

OI
Jaraguá. A perícia não confirmou se o incêndio foi crlmln�:�;ica
bombeiros acreditam que mil metros quadrados de r)'lata At a

foram devastados.

�G;lIi� 'ácil
��v .. �;LI$ta,maiS Consultada.

. � . ;." ,

,(471324-1:900,
. ..

.

gu iafaci 1@9� iafaci Inet.com .br
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DECISÃO

Flamengo e Vitória fazem a

final daP Divisão, no sábado
MIMAR PIVATTO

�Time do Rio da Luz

tem apenas um ponto
amais do que a equipe
adversária no torneio

jARAGUÃ DO SUL - Depois de

�uase cinco meses de competição,
chega a hora da grande final no

Campeonato. Amador da 1 a

Div�áo. Flamengo e Vitória estão

nos últimos preparativos para a

�ecisão, que começa neste

íábado, às 16 horas, no campo do
Ramengo, no Bairro Garibaldi,
onde o time da casa luta pelo
Dicampeonato do torneio,

rromovido pela Liga Jaraguaense
�eFutebol Amador.
OVitória vem embalado com�e.

lem aconquista inédita para Jaraguáda
005ul, na Taça Pomerode desse
ano. O time do Bairro Rio do Luz

ro
im
lea,
�o
'lo

venceu a competição nas duas

categorias: Titulares e Aspirantes.
Na primeira fase, a equipe
terminou em terceiro lugar e

enfrentou o Cruz de Malta nas

I:
�mifinais e, com duas vitórias (2x 1

B' eixO), garantiu a classificação para

Flamengo e Vitória decidem o título do Campeonato Amador

a final, marcando 31 gols e sofrendo
20. Nas duas vezes em que os

finalistas se enfrentaram, o Vitória
foi melhor. Empatou em lx l em
casa e goleou o Flamengo fora, por

4xl.
Já o time rubro-negro vem

empolgado para conquistar o

bicampeonato. Mesmo se

classificando em quarto, o

Flamengo desbancou o favoritismo
do Caxias, atual campeão do
Torneio Varzeano, ao empatar a

primeira partida em 2x2 e vencer a

segunda por lxO,.fora de casa. Até
omomento, o time marcou 21 gols
e sofreu 19, com dois de saldo.
Outro título conquistado em 2003

pelo Flamengo foi a Copa
Integração, disputada por várias

equipes da microrregião do Vale do
Itapocu. O artilheiro da competição
é Fabinho, do Caxias, com 18 gols.

ASPIRANTES - Além da

categoria Titulares, o Vitória
também é finalista do Aspirantes,
onde tem o favoritismo por terminar
a primeira fase em primeiro lugar
nove pontos à frente do segundo
colocado e por ter vencido os dois
jogos da semifinal, ambos por 2xl
contra o Botafogo. O jogo será a

preliminar da categoria Titulares,
às 14 horas, no Estádio do

Flamengo.
O adversário do Vitória é o

Caxias, que conquistou a vaga ao

derrotar o João Pessoa, por 1xO e 2xO.
Nas duas vezes em que Vitória e

Caxias se encontraram na primeira
fase, houve uma vitória para cada
lado. No dia 7 de agosto, o Caxias
venceu por 2x1 e o Vitória venceu,
no dia 25 de setembro, por 4x1.

I

EIson desistiu do futebol e
veio morar em Jaraguá doSul
)ARAGUÃ DO SUL - Em 2000, o

mteral·direitoÉlson resolveu desistir
&jogar futeboLNa época, defendia
oCaxias (RS), quando resolveu vir
reraJaraguádoSul,porcausadanoiva
Gmciele ÓOge.Os dois se conheceram
em1995, quando o lateral defendeu
oJuventus, disputando a Série C do
Camr.eonatáBrasileiro. Porproblemas
Oe atraso de salário e também pela
oistância da namorada, Élson
Almeida Silva, então com 28 anos,
&�ouo esporte.
Hoje o jogador atua no meio

campo do Vitória, do Bairro Rio da
Lu!. Foi ele quem fez o gol da
classificação da equipe à final do
�nato da 1aDivisão, no último
lábado, ao acertar um belo chute de
fora da área aos 43 minutos do
�do tempo, deixandoo placarem
lxO�m cima doCruz de Malta.
Blson começou a carreira no

Ad' .

�
enCoGoianense (00), em 1988.
ntre OS clubes que defendeu, estão

;AnaPO!ina (00), oGuarani (SP), oj�runa (RJ) e o Lessa de Palmeira,
uePOttugal.
o t

Essaé a segunda vezque o jogador
e ende oVitória.A primeira foi no
campeonato da 1 a Divisão do ano

�o. uÉ um time forte, quemesclaael'no "

··p"nencia, o entrosamento e a

de Férias
ALEXANDRE BaGO

de: 17/01/2005
Q: 25/02/2005

Matrículas
Abertas

•

,.... atéUM�
1"9 e�nn

1fspanholÉlson fez o gol que garantiu o

Vitória na final da 1 a Divisão

união dos jogadores", comentou.
Sobre o adversário, Élson. sabe que
vaiser um jogo difícil. "São dois times
com plenas chance de conquistar o
título. A partida vai ser decidida nos
detalhes", disse.

Para ó jogador, deveria existirum
apoio maior das autoridades na

competição. "No primeiro ano que
eu disputei, eramdez clubes, hoje são
apenas sete", comeIÍ.tou."Todos os

jogos, principalmentenonosso campo,
muitagente assistia as partidas", disse.

,. faça o equivalente a um ano

fY aulas de 2a a 6a à noite

informações:

� ��I<?':U�:
,� ·275-3475
c fellows@netuno,com,br
i< ,-

ESPORTE

Robinho nega ida para clube

espanhol e culpa repórter
DA REDAÇÃO - A 'Agência

Globo informou- que Robinho,
atacante do Santos, convocou uma
coletiva para o noite de ontem e

desmentiu a notícia de sua

transferência para o Real Madri.

Segundo ele, um repórter tentou
arrancar alguma declaração, não
conseguiu nada e mesmo assim
resolveu fazer amatéria.

Robinho garantiu que não

existe nenhum documento
assinado por ele ou pelo presidente

do Santos, Marcelo Teixeira,
dando prioridade ao Real Madrid
ou a qualquer outro clube. O
atacante também deixou claro

que é ele quem decide o que é

melhor para sua carreira. - Posso

garantir que não chegou nada. A
hora de ficar ou sair do Santos sou
eu quem decide, não meu

procurador - disse, referindo-se a

Vágner Ribeiro, que estaria na

Europa negociando sua

transferência.

Santista entra no STJD

para derrubar Atlético - PR
DA REDAÇÃO - O site super

santos.com afirmou que o santista

Thomas Harrisson resolveu dar uma

ajuda extra ao Peixe noCampeonato
Brasileiro. Além de torcer pelo time
paulista, ele entrou no STJD (Su
premo Tribunal de Justiça Des

portiva) contra a suposta escalação
irregular do atacante Denis

Marques, do líder Atlético-PR.
O jogador ainda estaria

vinculado a um time do Kuwait e o
Furacão corre o risco de perder seis
pontos por cada partida em que o'

atleta entrou em campo. Desta

forma, 60dos81 pontos rubro-negros
estão em jogo.O clube também pode
sermultado em R$ 500 mil.

A diretoria atleticana admite
que Denis Marques atua com uma

liminar da Justiça do Trabalho e um

aval daCBEO atleta deixou o clube
do orientemédio alegando falta de
salários e travou uma batalha nos

tribunais até receber um parecer
favorável em agosto.Os cartolas têm
até quinta-feira para apresentar sua
defesa.

� fi COPARENAULT

�_, CUo
ACOMPANHE O PILOTO

PELO SITE·

"twcom.br

UM FfST

CHÁCARAdolLDEFONS
em Selaroetle,

Bandas: .

.

w. n

"f1l �_". ��
R.A.:#J�da

_MUi Postos Mime (JgUla Sdwo&deJ' e Aulo Posto28 (G'aIlNlIltlr1m)

tJmltl DA UfA fACÚ5TlCDl
BANDATRMUM
""tiDA Db lQ MAIS

c
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1111=Qulml=fat.· II
- CachaçariaÁgua Doce
Música aovivocom Peninha (Pomerode).

por Max Pires Ia Ricardo Daniel Treis

Arafat pop-star
nacional

Márcio Martins (ZOOM Creative), Renato
Behnke e a esposa Heidi Behnke (Academia
Impulso) e Elias Raasch (ZOaM Creatíve)
segunda-feira na Tom Brasil, em São Paulo, na
cerimônia onde receberam o prêmio de
segundo lugar (prata) pela peça Musculação
(categoria Aplique) pela Central do Outdoor.

-Choperia Bierbude
Música ao vivo com Acústico Ed Gands (ltajaí).

"til II
-Choperia Bierbude
Música ao vivo com grupo Café com Leite (Jaraquá),

-Maõri I PortodasÁguas >videnota

••d,'1
- Choperia Bierbude
Música ao vivo com Mr.Brother (Blumenau).

- The Best Party I Notre
Balada oficial da Taça Cidade de Jaraguá do Sul de Hipismo
Clássico - Promoção: Hípica Jaraguá. Ingressos
antecipados: O Boticário (Shopping) e Posto Mime
(Kohlbach).lnicio:23:00 Horas

- Summer I Casarão dosPrudy
Shaw com banda Tribo da Lua. Ingressos antecipados na

loja Vivo do Shopping Breithaupt.

- Hypnoze I Joinville > vide nota
�r
ItrDia. =D itIiIntl,11

- Choperia Bierbude'
Música ao vivo com Paulo Henrique (Jaraguá).

- Cachaça ria Água Doce
Abrindo agora aos domingos, à partir das 18h.

101

Inê

Maõri realiza segunda edição im

Engraçado o tipo de material
sensacionalista que encontra-se nas

b a n c as. S e.g u in d o a I i n h a de

aproveitadores pa pa-defu ntos
encontra-se 'nas bancas um especial
com "imagens exclusivas" sobre Yasser
Arafat. Nada contra, mas o cômico é
encontrar a imagem de Yasser dividindo

prateleira com figuras como Jim
Morrison,Renato Russo ou Kurt Cobain.

A balada Hypnoze.ern tour pelo sul
do país, faz estada em Joinvílle neste

final-de-semana, acontecendo no

famoso Clube dos Sargentos (na 31 de
Julhol.sébado.à partir das 23h.

Djs dos maiores beach clubs de
nosso litoral comandarão a noite, ao

lado de duas das melhores bandas
curitibanas. Maiores informações no

site www.lookhere.com.br/hypnoze.

Maori, a mais nova festa de música
eletrônica do Sul (que abalou as estruturas do,
Porto das Aquas no ultimo dia 30 de outubro,
quando trouxe a dupla G.M.5.), faz nova edição
nesta sexta, 26 de novembro, investindo alto
novamente e trazendo quatro dos projetos
mais requintados do trance atual�Altom,Xerox
& IIlumination e Fatali, atrações praticamente
inéditas no país.Tendo novamente como palco
o parque Porto das Águas, em Porto Belo, a

festa traz como novidade a expansão' de suas

estruturas, inaugurando uma pista totalmente
open air com capacidade para 5000 pessoas.

Em Ja ra g u á i n9 ressos a nteci pados
podem ser adquiridos na loja Rosa Choque.
Maiores informações: www.acelera.com.br ou

info@acelera.com.br.

Dou-lhe uma, dou-lhe duas...
A Playboy americana fez suá terceira

proposta para Gisele Bündchen posar nua na

revista. Desta vez, a oferta veio com uma cifra de
US$ 5 milhões (US$ 1 milhão a mais do que eles
ofereceram a Britney Spears e cinco vezes o que
CindyCrawford recebeu em julho de 1998).

Assim como nas vezes anteriores, a resposta
foi um sonoro "não". Rejeitando uma oferta
irrecusável' para muitas, Gisele mostra

personalidade, não se vende e nos poupa de
ouvir aquela desculpa amarela de "trata-se de nú
artístico".

Aos viciados em jingles
Fãs de j in 9 I e s (a s di tas

'musiquinhas-tema de comerciais)
encontram agora uma boa referência
on-line para saciar sua sede. O site

www.clubedojin� apresenta um

enorme acervo com jingles de todas
categorias e épocas.

Quem acessare o site poderá
encontrar suas músicas-tema

preferidas. Damos destaque para "cre

cremo-cremo-cremogema", quem não
lembra? Ou aquela deliciosa do
comercial da pipoca, do Guaraná
Antarctica? Várias outras podem ser

encontradas. Vasculhe sua memória e

procure músicas esquecidas. O site é
uma caixinha de surpresas.

Arriba!
o Grupo Schincariol inova, e

lança a NS2 (talvez sigla para
Nova Schin 2), a primeira cerveja
com sabor de tequila e limão do
mercado brasileiro. Essa

II

Com muito tempo de sobra, R.
5tephen Hanchett desenvolveu teses que
Bush é filho do capeta e lançou um livro
sobre isso.

Usando e abusando da Gematría

(ciência que dá certos valores para letras e

interpreta os resultados de suas

correspondências), ele associa o número
da besta ao nome do pre.sidente
americano.

No livro também apresenta uma

análise histórica, religiosa e faz uma

interpretação de várias profecias de
Nostradamus, visando comprovar sua tese.

Quem tiver mais tempo disponível
que o autor pode acessar o site

www�bushisantjchrist.com e dar umas

risadas.Destaque para as ilustrações.

Criatividade baixa
,
o portal MSN (leia-se Microsoft) está nos

primeiros estágios de lançamento de um�
rede social, chamada Wallop, que competira
diretamente com oOrkut.do Google.

De acordo com informações da MSN, o

Wallop não é destinado para a criação de

novas amizades, mas sim para facilitar a

comunicação com pessoas (já não exis�e.o
próprio Messenger para isso?). Neste estagio
inicial, cada beta-teste r terá 10 convites pa�a
enviar para outras pessoas. Os usuários mais

ativos receberão mais convites como

recompensa. Com foco em conteúdo, o

usuário poderá postar informações noWallop
de várias maneiras, incluindo até um software
próprio para isso. O investimento na

ociosidade ganha mais um ponto.

J'
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[OMPARATIVO: FIESTA SEDAN 1.6 X pala SEDAN 1.6

ntre a razão
e a sensibilidade
r«Darlon Anacleto/Cromoart

�ntre os seis modelos disponíveis no
lercado, a novidade do momento, no

!�ento sedans compactos, é o Ford

nestaSedan. Ele nasceu do projeto
Amazon, que deu origem ao Fiesta Hatch e

10 EcoSport, ambos fabricados na Bahia.
�ntre esses seis exemplares existentes no

momento, um deles dá a impressão de não

llierparte desse segmento. Não pelo
umanho da carroceria ou pelas soluções
�ueapresenta, mas, especialmente pelo
�eío cobrado. Esse modelo é o Polo Sedan,
�ena verdade deveria ser incluído num

ichoàparte, o dos "compactospremium",
íque tem acabamento superior aos
ioncorrentes. No entanto, ele também é
unlcarto de dimensões diminutas, com
Irritações de espaço e até mesmo de
�tência no motor e por isso, merece ser

oomparado ao "novato" da turma, o Fiesta,
Jantoum quanto outro apresentam
rumensões parecidas. No comprimento
rotai, 4,20m para o Ford e 4; 18m para o

fulb. No entreeixos, que é o que
�ttermina o espaço interno, novamente um

! quase empate: 2,48m e

2,46m, respectivamente.
--_.......

O espaço r=

porta-malas também é semelhante,
mas com vantagem para o Fiesta: são
478litros de capacidade contra os 432
litros do Polo.

Quanto a motorização, ambos usam

propulsores 1.6 8Y. O Fiesta usa

tecnologia bi-combustível, que lhe
confere uma ligeira vantagem: são 111
cavalos de potência no Ford (quando
abastecido com álcool) contra 103 no

Volks. No entanto, em velocidade final
o Polo leva a melhor, chegando aos

188 km/h, enquanto o Fiesta alcança a

máxima de 180 km/h. Talvez isso se

deva ao fato do Polo ser ligeiramente
mais leve e ter relações de marchas

.

mais curtas que o Fiesta. As

semelhanças, de certa forma, páram
por aí. Olhando-se atentamente aos

detalhes de construção, constata-se
que o Volkswagen leva vantagem, com

aspecto de "carrão", só para pegar
carona no jargão publicitário do
modelo. Aliás, há de se destacar que o

Polo Sedan é o único do segmento
exportado para o exigentíssimo
mercado alemão.
As abrir as portas, as diferenças entre

ambos ficam ainda mais gritantes. O
Volks exibe um painel bonito e

encorpado e a exemplo das demais
partes que compõem o habitáculo é

construído com materiais de boa

qualidade. O Ford apresenta-se com
um interior bem mais simples, em
que o plástico está onipresentes em

todos os detalhes. O painel, aliás é

feito numa peça única e mesmo na

versão mais completa; dá a

impressão de ainda ser espartano. Os
bancos por sua vez usam uma espuma

"escorregar" em curvas

acentuadas. No Volks, há a

opção de revestimento em

couro, incluindo os painéis de
porta. Enfim, a leitura geral é
mesmo que o Polo é mais

requintado, acima da média,
comparado aos demais

integrantes do segmento.
Quando se mencionan os itens de
conforto, novamente vantagem para o Polo.

Nele, mesmo na versão básica, estão presentes
ítens que no Fiesta são oferecidos como

opcional. Há alguns que nem existem na lista
do Ford, como ajuste de altura do banco do

motorista, rodas em liga leve RIS" (no Fiesta,
só 14) e o próprio revestimento em couro.

Opcionalmente os dois oferecem freios com
sistema ABS e ait bag duplo, entre outros.

Em outros detalhes mais sutís nota-se o

refinamento do Volks, como no nível de ruído
interno, no barulho emitido pelo.ventilador
ou ao ter o alarme acionado.
Esse detalhes talvez não sejam levados em

consideração quando comparados os preços: o

Volks sai por cerca de salgados R$ 58 mil,
,

enquanto o Ford, custa cerca de R$ 41 mil,
ambos completos de tudo.

Enfim, o Fiesta nasceu com a proposta de ser

um carro mais simples e portanto, mais

acessível. Já o Polo é um intermediário entre

um popular e um médio, por isso fica mais

difícil decidir por sua compra, especialmente
num mercado como o nosso, em que se,

decide entre o pequeno ou o médio e não

entre o meio termo.

Aí cabe ao consumidor decidir
entre a razão e a sensibilidade,
porque afinal de contas, os dois

cumprem perfeitamente a mesma

tarefa. Num, com mais classe,
clarão

I

r· POlO SEDAN 1.6

���il������ª�'� ""l��L�i
Porta-malas 432 litros
Pesototal : :: 1.i 041<g
Preço (completo) aprox R$ 58 mil

o Fiesta nasceu para ser um
modelo mais simples e assim,

mais barato. As linhas fazem dele
um dos mais simpáticos do

segmento; com boas soluções
estilísticas. O Palo, que foi

concebido para ocupar um nicho
acima dos populares esbanja
luxo e apesar da construção

cuidadosa tem desenho menos

instigante que o modelo da Ford,
recém chegado. Internamente,
dois mundos diferentes: o Palo

prima pela beleza e materiais de
qualidade. No Ford, impera o

plástico, comum ao público a que

• FIESTA SEDAN/1.6flex

Pgtência(G) -."""" ,.,.,., ,105cv
(A) lllcv

Veloc.idade máxima.· faOkm/h

j Consumo urbano (G) 7,9 km/I
• (A) 12,5km/1

'1
Porta-ma '",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4781;"0>

"

���p,;;�i;p;�� �$�,'�l
Fonte: www.autoinforme.com.br

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

R$ 200,00 você ganha urr brinde, podendo escolher entre 5 opções: Conheça também,
toda linha de acessórios, rodas e pneus r'okoharna.

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

RuaBernardoDornbusch,800-JoraguódoSul-SC Fone (47) 371-4000 Fax (47) 371-6124
coraguo@caragua veiculos.com.br

:1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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é,A�?p��Md�ídêmar,Gr6bba;·.,�Ô<i6";;Ii�ritên'i�:�)i}rjJg��'líQ;sói': Fone/Fax:370 ..5712

DESTAQUES. DA SEMANA laguna compl
Ford Tauros
ClioRN +Ar
Sepltia LS
PalioWekend
Tempra 8V
CorsaWagon
SenicRT
Celta
Marea ELX_
Rsnaut 19 Sedam
Blazer sutan
R.anau! Exprass
GolfGNV

95
95
02
99
97
93
01
02
02
99
95
91
98
96

Vermelho
Prata
Cinza
Branco
Ouro
Branco
Cinza
Branco
Branco
Azul
Prata
Preto
Branca
Preto

lI_���l
(047) ,376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SCRua João Planinschech, nO 27
Bairro Nova Brasilia

lEscort ;m GLX comp 2000

,....-�.,._.-y-----...,----�..

(Jj)

Novos e Semi-Novos, ,

ConSórcio - Seguro - Financiamento

( 7) 370-3 1
,I R: .Presidente Epitácio Pessoa,' 570

Sala 2 - Ao fado da doa Vídeo Locadora
J , '

I
SllIo coonect 2005 OK

, ' '

_�"""",,,,,,,,,!,,,_,,·,,,,�.v.�,,�,w,,,,,,,�'''V.''·h'''��''V.'''W.,,,,,w.v.w.,

,> 376-1772/ 273-1001
<'

r. "Au"xC.a". "LTDA
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá doSul: sé' .CAMlNHO.......

VOLKSWAGEM

o 2001
G 1997
o 1993
D 1992
D 1989
o 2001
D 1986
D 1999
o 2000
G+GNV 1999
o 2002
G 2000

o 1991

Santana 2000 MI Evidenci
Santana CL
Gol Gil! Comp
Kombi Standart
Kombl
Gol CU 1.6
Saveiro SL 1.6

Preto

Bege
Azul

G 1997
G 1994
G 2002
G 1999
A 1984
G 1996
G 1998

G 1995
G 1994
G 1998
G 1994
G 2001

G 1993
G 2001
G 1986

G 1996
G 1991
G 1997

G 2002
G 1995

Branca
Branca
Vermelho
Branca

GM
Vectra GLS Verde
Vectra CD Azul
Plck UP Corsa GL Branca
Monza GL Bordo
Corsa Sedam Mllenlum cinza
Monza SL 4p cinza
Celta 2p branco
Monza SLE vemelho

FORD
Escort Hobby azul.

Pampa GL Cinza
Flesta 4p Verde

FIAT
Palio EX Flre branco

Tipo IE Cinza

PICK-UP

Mitshubishl-Pagero Preta

Ranger XL C/Ar Vermelha
F-l000 Gablnada Turbo Vermelha
0·20 Bordo
F-lODO'Gablnada Turbo Prata

'Sportage 4WO Verde
F·l000 Gablnada Branca
F-250 XL Preto
DODGE Dakota sport Verde
F-250 XL Cinza

Ranger Estendida comp Prata
5-10 Gablnda comp Branca
0-20 Gablnada . Ar azul

CORSA- vende-se 96/97.R$
5,800,00 + financ.Tr: 276-0771

CORSA - vende-se 02,
compl.R$11 ,SOO,OO entr+ 34x
R$ 207.00.Tr. 275-2385 ·§,�,��P�..�!:,�,�.�.,.:,.,�,�,()f'Tl�!!!,�_.: .. !3.,�,I�.�,�,��,!!,,�.�.��

Injeção t.:letrônica - Mecânica em GeralCORSA - vende-se' Sedam
97,compl-ar ,R$14.800,00
14,800,00,Tr: 9962-3664 Auto-elétrica - Com. de Pneus

......... � , ..

AUI()niVld",:
OM ... VW
FIA.- FORd

ASTRA - vende-se Sedam, - vende-se 95,GSI, compl cl
99,2,0, GLS, compl, 4 p,Tr: teto, branco.Tr. 9118-5474
370-2468 0119953-1717

� Do 4'''"� "", �e �@'"
R U a: P r (lo f l� I t o J o (. I�� 8. ..1 U .(, r" 8 '2 (.)
VIla Rato· Jquil do sul·se

XT600 2001

CBR4S0 Vermelha 1989

�oro.

Rua Fritz Bart.el, 99 ,- Baependi
Jara uá do Sul- se

(371-1970)
Tltan 125 Vermelha

Compra Vende
Troca - Financia

Titan 125 Verde

Titan 12S vermelna

Não FechamosAlmoço
Horario de Funcionamento'

Das 8:00 ás 19:00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COI1$6rclo

Breitko f·
Sua melhor opção em cons.órcio

47371-7887 - 371-8309

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
I'ldutÚ�4�I/(,(u.S�tÚ�,,� tÚ_�_
1E!ed�.�_�__ -.utt- tÚ�41'1�

MONZA - vende-se ou troca
se,4p' compl, 2'dono .Tr: 276-
0397 ou 9103-5991

OMEGA - vende-se 95,GLS,
compl. azul.R$ 14.800,00 Tr:
37().5918

OMEGA - vende-se cd 97.
R$19.000.00.Tr. 9953-9966
8AVEIRO - vende-se 1.8, 2001
R$19.500.00.Tr. 9953-9966
8·10 - vende-se 95,ar,OH,

:::e.R$15.500.00.Tr. 9962-
8 -1 O - vende-se Luxo, ano
97, diesel, bco de couro, branca,
equipo Tr: 9993-5946 ou 376-
1678

8·10. vende-se 98,GNV,
cabine dupla, cl OH/trava!
alarme.Aceita carro menor

�83:1925
,

VECTRA - vende-se GLS, 95
lOdasesp, compl.R$13.300.00
OUR$3.900+ 36xR$418.00.Tr.
9123-7355

J

275-3711'
372-1919

vEicULas

Temos todaa linha ele veículos OKm

dRd dDI

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 azul meta Gas R$ 2.500,00
.Chevy 88 branca Gas R$ 4.500,00
D-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
RD350 87 preta Gas R$ 3.000,00
Chevett 83 verde Alc R$ 3.300,00
Chevett 81 branco Gas R$1.500,00
Escort L 84 azul Alc R$ 2.700,00
Pampa 87 cinza Ale R$ 4.500,00
Voyage 83 prata Gas R$ 3.300,00

. d 80000-

Horario de Atendimento de Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 19:00 aos Sabados das 7:00 as 12:30
,

VECTRA-vende-se co, 97,
teto e bco de couro, ótimo
estTr. 371-2666 ou 9125-7399

GOlF - vende-se 99,1.6,
compl + air bag duplo, bco
couroe GN\l.R$ 29.800.00.Tr:
9101-4214 c/Ruy

GOL - vende-se 1.0,96, cl SANTANA - vende-se SU,
alarme, roda esp, ar 1.8,4p,95, ótimo est.Aceita

quente.Tr.9137-0620 troca. Tr: 276-0397 ou 9103-
5991 ànone

VECTRA - vende-se 98, compl
-vidro elétr.R$18.500.00.Tr:
9962-3664

GOl-vende-se99, prata, cl
SANTANA _ vende-seGOL - vende-se 1000, 16v, trio elétrico.R$11.500.00.Tr:
Quantum, 97, compl, de partR$99,4p.R$13.800.00.Tr. 9962- 9928-0315 cl Leandro 16.000.00.Tr. 376-3386

3ffi4
VECTRA - vende-se GLS,941
94, compl, único dono. Vlor a
comb.Tr. 370-4214

KOMBI- vende-se ou troca
se, 82.R$ 3.200.00. Troca por
carro menor vlor; Tr; 9158-
0630 pela manhã

SANTANA - vende-se MI,98,
4p, compl-ar.Tr: 9139-0591 ou

372-4315

GOL - vende-se branco,
98.R$4.500.00 entr+ 22xR$
390.00.Tr. 370-9163

VERONA - vende-se LX, 1.8
91,prata,ótimo estTr: 276-
0397 à noite

VERONA - vende-se Europeu,
96, 4p, azul, gas.R$ 9.500.00.Tr:
9928-2881 ou 370-5627

GOL - vende-se CLI, 1.6,96,
prata.R$11.000.00.Tr. 9141-
6475 ou 275-1122 cl Plácio

GOL - vende-se CL, 1.6, 891
89, álcool, prata, cl alamne,
ótimo estR$ 5.500.00.Tr:370-
9619 ou 9965-9920 c/Orli

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

VERONA - vende-se 91 ,ong, cl
som cl Cd, 4 pneus novos.R$
7.500.00.Tr. 275-6720 ou 9982-

PASSAT - compra-se TS, 5520
abaixo ano 79.Tr: 9139-0591 --------

ou 372-4315CHEVETT - vende-se 1.5
SL,79,impec.Vlor a comb.Tr: .

371-8153ou 9122-6233 GOL - vende-se 92, azul
1.6,álcooI.R$ 6.800.00.Tr:

CHEVETT -vende-se 79,cl aro 375-2781
de liga,ótimo est.Tr: 276-2068

-------

GOL - vende-se 2p, prata
99, person ai, trava,
alarme,IPVA pgo.Tr: 8809-
3544

VOYAGE - vende-se 83, bom
estR$ 3.300.00.Tr. 371-5917 ou

PARATI- vende-se G3, 16v, 9149-0840
compl, 2000.R$ 22.500.00.Tr.
9953-9966

PARATI- vende-se 87, ótimo
estR$ 5.200.00.Tr. 370-2055
ou 9136-4041

COMPRA-SE - Tipo ou Tempra
no máx.R$ 8.50Q.00.Tr. 9139-
6652

CHEvrn - vende-se 86, gas,
azul.R$ 3.200.00.Tr. 374-5342
cl Michel

SANTANA- vende-se 1.8,MI,
97, azul,4p,52.000Km oríç,
novo, 2'. dono, alamne, OH, Ar
cond.R$15.500.00.Tr: 372-
1316 cl Fábio

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

GOLF - vende-se GL,MI, 1.8,
branco, 97,4p, compl,
impec.Tr. 371-8153 ou 9122-
6233

GOL - vende-se 02, c/limpl
desemb traseiro, doc.2004
pgo.Tr: 370-4810 ou 8803-
7468

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

PALIO - vende-se 97,EO�,
4p, arcond.,R$12.500.00.Tr.
373-3001

TIPO - vende-se 94, 1.6 R$
5.200.00+ finan Aceita cano
- vlor. Tr: 370-2347 cl
Eduardo

TIPO- vende-se 97, 1.6,bom
estR$ 9.20G.00.Tr. 370-6056

UNO - vende-se Turbo,
preto,94.R$10.500,00 Tr:
9135-7729

UNO - vende-se Ep'96,4p,
ai arm e, trava/vid ro

elétr,vinho.R$9. 500.00.Tr:
372-4349 ou 376-0389

UNO - vende-se 86,
álccol.R$ 3.300.00.Tr: 370-
1968

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

147 - vende-se 80, cl jogo
deroda.R$1.800.00.Tr. 371-
5917 ou 9149-0840

92 R$D /P

TOYOTA - vende-se 4x4,931
94,excelente est.Vtor a

comb.Tr: 376-1575 pela
manhã

1314 - vende-se Mercedes,
87,reduzido,motor, ex,
rel.novo,toco.R$ 45.000.00.Tr:
370-7144BLAZER-vende-seOLX 2.2,gas

eGN\l.Tr.370-4175
608 - vende-se 84, cl baú.R$
25.000.00.Tr. 8405-5554

SIENA - compra-se 'Iz, compl,
bom est, cor clara.Tr: 376-
0389

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

BIZ - vende-se 01, si
partida.Tr: 372-0745 ou 371-
8242

BIZ -vende-se 04,c/partida,
preta,doc. Pga até out/
2005.R$ 4.500.00.Tr: 8405-
5554

COMPRA-SE - motos até R$
1.600.00.Tr. 9981-2991

COMPRA-SE - OL,XL, em

bom estado.Tr: 371-8772 ou

9101-3494

CG- vende-se 95, azul.R$
2.300.00.Tr. 370-4982

I)T - vende-se pi trilha, ótimo
estTr. 371-5917 ou 9149-0840

NX FALCON - vende-se 02,R$
5.000.ÓO + consórcio. Tr. 370-

.

9131 ou 9905-9935

RO -veode-se 86.R$1.000.00
neg.Tr. 376-3225

SCOOTER - vende-se
Sundown, Akros 50, 96, roxa,
ótimo est.lr: 370-7028 ou

9952.{)952

-
�

SCANIA 110-vende-se 75, Kn TITAN - vende-se 97.R$

111, ref.compl. R$ 34.000.00.Tr. 2.900.00.Tr: 275-6720 ou

370-7144 9982-5520
-------

..
TITAM - vende-se cl part,

� elétr.. R$ 4.300,00.Tr: 9953-
_ 2627.

F-1000- vende-se cabine

dupla,90, XK, compl.R$
26.000.00.Tr. 9111-9466

F-1 000 - vende-se impec. Troca
por carro até R$ 20.000.00 pga
à vista.Tr: 374-1117 ou 9975-
0117

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

TITAN -vende-se ou troca-se,
1113- vende-se Turbinado,c/ BIZ - vende-se 04, preta,

ü

03,.R$l.500.00 entr + 21xR$ .

carroceria.R$ 28.000.00.Tr: partida, doc. Pgo.R$ 187.39 ou4.300.00 à vista. Tr:
370-4863 4.500.00.Tr.9997-5557 370-5610

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

de CondutoJEEP - vende-se cl motor novo,
pneus novos.Tr: 370-2370

L-200- vende-se

dupla,96,compl.R$
28;500.00.Acena troca.Tr. 9953-
9006

• 1 � Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via
{;f1Willmiliil1i&llrw.�'1MONOEO - vende-se 97', compl

+ rodas, azul, 81.000Km.R$
18.000.00.Tr. 371-3298

Sua habilitação
�m maJor rapidez

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Corsa Wagon
Asrtra + Couro GLS 4p.
Corsa Sedam
D-20
Gol4p,
Gol 2p
F-754x4

Rural4x4
S-10 Comp
Fusca 1.300

Escort compl 4p
Tipo Compl 4p
Saveiro 1.8
Fiesta 2p
Goll.0
S-10 2.2 comp
Vectra comp Ar Bag Duplo
Jeep (Motor Santana) 4x4
Escort GL

00 prata G
00 preto G
99 branco G
92 branca D
99 verde G
00 branco G
78 azul G
75 branca G

00 prata GNV
86 branco G
97 prata G

94 prata G

98 verde G
96 bordo G
96 branco G

96 preta GNV

97 Cinza G
61 Azul G

87 Cinza A

@

370�31 13

I
II

ClioRL 1.04p
Celta 1.0

CorS;8 Wagon GLS
Aslra GLS, Completo
CorsaWagonGL 1.6

Peugeot 106, Completo
Santana Quantum 2.0, Completo
Monza SUE

UnoSX4p
UnoSX
Santana completo
Corsa Super
Vectra GLS

PalioEX4p
VeronaGLX

Opala SlE 4p
VeclraGL
Ford Ka
Gol Plus
Goll.OOO
Uno Mille

Escorthobby
Escorthobby
PickupCorsaChamp
VectraGLScomp
Fusca 1.300L

g� � ���:�ann ri Partida
CG125Tilan

.

Preto 2002
Vermelho 2002
Cinza 2000
Azul 1999
Verde 1999
Prata 1999
Cinza 1998
Verde 1988
Verde 1997
Prata 1998
Prata 1999
Vermelho 1997
Vermelho 1995
Verde 2000
Azul 1990
Branco .'o'··',d989
Azul 1997
Bordo 1998
Branco 1996
Prata 1995
Branco 1991
Vermelho 1994
Prata 1996
Verde 1998
Bordo 1994
Branco 1983
Verde 2002
azul 2002
Vermelha 2001

I
I'

I

Branca
Marrom 1990

Branco 1992
Vinho 1995'

Gas Azul 1993
ces -z. AIpl 1992

,;,-

Ale Verm 1985

Gas/GNV v Vinho 1990
Gas Cinza 1984
-ces Cinza 1993

üas Verde 1972
Gás
Di"

MONTANA VEICULOS
Fone: 376-1678

Escort Sw
&arati r,oC/opc
.Jiesta
Esco� L <S/opc. .. .

.

Peugeot <5L 1 .6 comp
Omega GLS cornps
ChE3vy DL cr rO<;;lç:Js
lponerno SI

'

kocet SI

Omega qb
Suprema"CIJ
Fusca I 1 ;30()
FUSCE;1.J,.J;':380{

.Brar:lca
Verde
Bran'Go x

Azul
Azul

Bege,
BrÇlncQ

Rua Walter Marquardt - De Frdl.lt Ao Posto Cidade III

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

Fiat Uno Eletronic Limp/Desem/Aô 1994 VermelhoSenic RT 1.6 comp 2000 Azul Metálico �aWVectra GLS 1997 Branco
V,ectra CD 2.0 comp 1994 Bordo Gol!
�1;J:rf�OL F{�V �imft��s��mp. 2004 Prata

1998 Verde pamRenaut Clio 1.0 básico 4p .2002 Branco
Renaut Clie EXP 16 V 2004 Cinza HilUlometa 3.0 1994 Azul MetálicoPick � Corsa 1.6 c( RLL 1999 Branca RoriPick U Corsa1.6 cj AQ 1999 Branca
Blazer DLX 1998 Prata

�i��sen�·�.g�xLk�P/��it�;%:s�m 2001 Branco Sanl
1997 Cinza

Siena 1.6 comp 1999 Verde MetaliCQ e20Jeep Willis 1951 Verde
Kangu 1.6 corno 2003 Prata Rorisente 1.6 RT cornp 2002 Cinza
Meriva 1.8 comp 2003 Prata Mon��r��as��e�ol�C [��tower 2004 Prata

2002 Prata Pali<�TI���Blif���goF���ower 2005 Cinza
2001 Branco

Gol!Senic EXP 2004 Verde Metalico
Vectra GL 2.2 comp 1999 Azul Mel
Corsa Super 1.0 1997 Vermelho Goll
Astra GL Sedam comp 2000 Prata

��ii8 ���n&_LUXE Cabo Estendida comp
2001 Cinza Sanl1997 Prata

Ranger XL GNV 1997 Branco UnoVectra CO 2.0·comp 1994 Bordo
Pagero Tr4 comp 4p 2003 Preto Pam

Il
:\IerlTl$3lho CAI

Celta4p vermelho 03 G
<';(C):-.

úM
Celta 4p cj ar prata 03 G 1995 Bordo

Corsa Wind 1998 Ver.de Cooa
Corsa Sedan acjte cinza 01 G

!liat
Vectra GL 2.2 prata 99 G Gol 1,J�,0º,16y 4p .

1999 Branco �1O(
Goll000 Lôv cy opc. Cinza 00 G

Escort Xr3 comp 1993 Azul IJW
Goll.8 branco 96 G

;:

Tempra comp 1995 Preto �CI
Astra Sedam 1.8 GL comp. Verde 99 G �Ci
Palio Wekend Stile Preta 99 G Tempr�çgmp '199QiC Grafite laTI,
Palio EX4p e opc, Verde 01 G Monza comp 1992 Azul fiA'c,

<,Ranger Splash cornpl'(ô cc) preta 94
. .

'G/GNV Monza cqmjl4p 199,1 AZul ipol
Omega GLS 2.2 comp cinza 97 G

Escort 1.6 1991 Vermelho fORVectra GLS bran 97 G

Fiesta Berson cj DH preto 03 G Fusca 1.300 \·1970 Branco \�onl

Fiesta Berson cj Ar verme 03 G Kombi m�ol
Gol Plus azul 95 G

!eoou

Senic Alize prata 03 G

Marea ELX comp
Palio Fire comp cf opc
Tempra 16V 4p comp
Tipo 1.6 IE comp

branco
vermelho
azul

1999
2001
1995
1994

Gol power 1.0j4pjopc branco 02 G

GM Palio EX 4pjopc dourado 00 G
Vectra GLS completo 95 bege R$13.500,00
Vectra GLS compl 99 cinza R$ 25,000,00
Pick Up corsa 96 Branca R$10.500,00
Corsa 97 tifanco R$ 10,800,00 Saveiro GIII 1.8j2p branca 02 GCorsa Ac/DH/ 4p 00 prata R$ 17.000,00
Corsa Ac/DH 97 prata R$ 13.000,00.,VW ;

fi$ 7 5ôd:ObGoll.6 91 azul
Gol CL MI 1.6 azul 97 G

Gol4p 00 branco R$ 18.000,00
Goll.6 94 prata R$ 7.800,00

Uno Mille 2p verde 91 G

cinza

__._"__"'1.1;��.__"l••��IJ••.
Fiesta CLXc 1.3 branco 1995 R$ 6.900,00
Fiesta CLX 1.0 .branco 1997 R$ 9.400,00
Fiesta 1.0 4p Bordo 1995 R$ 10.900,00

IBIiIBl•••tt_1-lrnl....._I••_.�.li.!._'I
Golf 1.6 Sr comp vermelho 2001 R$ 31.500,00
Gol GIII c/ ar + DH/4p prelo 2000 R$ 17.500.00
Go11.0 MI 2p/Ar branco 1999 R$ 12.800,00
Gol CI 1.6 prata 1990 R$ 6.500,00
Gol 1.0 cf alarme branco 1994 R$ 7.300,00
Go11.0 MI branco 1997 R$ 11.600,0
Saveiro 1.6 CL prata 1991 R$ 7.500,00
Parati CL 1.8 azul 1993 R$ 8.900,00
Fusca 1.600 branco 1984 R$ 3.500,00
Fusca 1.300 Bege 1981 R$ 2.800,00

see__!l.\.h.4iW "k._'t"'t_'%"f;©\\."""��,�--jg��mm�-�mp.-""'@Mf..'%""••?º!Ml!l.W9,.'\,qjm&WGM���.,,'\t.� ���\�'%.'%..,�\w:�_'i.\%
1996
1989
1989

R$ 15.800.00
R$ 5.800.00
R$ 5.800.00

S-10 de-luxe
Monza SLE
Monza SLE

verde
azul
prata

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

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

. brancO �rsAudi A3 1.8 4p gas 2000 brancO �enBlazer DLX 4x4 die 2000 verde �Iio
Corsa Wagon gas 1997 branco �I
Corsa Wind 1.0 4p gas 2002 rata �I
Corsa Wind 1.0 4p gas 2002 �err1lel �I
Corsa Wind

.

gas 1996 prata �es
Parati CL gas 1995 cinza �av
Parati alc 1997 cinZa �av
Gol Plus 16v gas 2001 cinZa �
Quantum gas 1997 azul �ar
Logus GLS alc 1993 brancO �It
Mercedes 608 die 1983 branco �It
Golf GTI gas 1995 preto �nVerona gas 1991 rnarro� s

Escort gas 1991 rata �
Escort L alc 1988 brancO .:'
Eseort GL 1.6 gas 1995 rnarro� <�

Santana CD ale c 1985
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VE.CULOS
.370-7516

tompra. Vel'1d�, .. "'W !����-m.'r,,,��!!'���.�!�\
!�IWàlter Ma,rqu!l��t! tª50,-:_.. ''!!�.ª2�{J;RI� �!lfi�À7 ��!�Q!��,q',§!Í!I®ªI:t1
Golf2.0compl.

. Cinza 98 .

Pampa Vermelha 94

HiluxSw4, diesel Cinza 93

Rorino furgão branca 96

Santana GLS compl, Azul 92

l.200 Diesel Cinza 96

Rorino pick up branca 95

MonzaSLE verde 86

Palio4p azul 00

Golf bordo 95

GoICI1.6 prata 90

Santana GLS compl Azul 88

UnoEp4p Bordo 96

Pampal.8 Branca 9.7

S lCillO=l
CARROS NOVOS e USADOS
uM
(môa halch ckx 4p bran 2002 Gas
lJIrahalch GLS comp 2p prata 1999 Gas
�l\lCuslon De-luxe preto 1991 Die

'IW
�ClIl.6 el DH verm 1996 Gas

CH\' GIII eompl 4p prata 2003 Gas
ai cl dh cinza 2001 Gas

flAT
'po 1.61E eomp 4p cinza 1995 Gas

fORD
\�ona GLX eomp 4p verm 1996 Gas·

m�ortado
lenautMegane cinza 2001 Gas

:er Fone: 370-2109

Veículos de Particulares

Cinza
Bordo

Bege
preto
vermelh

Vermlho
Cinza
Grafite
azul

dourado
vermelho

9
Prata

;;IQ Cinza
3. vermelho

.�
prata�

'�1.l Roxo

��I Rosa

tP.iG� Azul

111m Bege
� Prata

Verde

A 87 R$ 5.000,00 motor ate 2.500

G 83 R$ 3.000,00
G 92 R$ 7.200,00
G 97 R$ 4.000,00 + 31x 400,00
G 96 R$ 8.500,00
G 87 R$ 4.200,00
G 93 R$ 8.9�0,001
G 95 R$ 9.800,00
G 95 R$ 9.500,00 4.500+25x370

G 94 R$ 7.500,00
A 84 R$ 4.000,00
GNV 95 R$ 7.500,00 + 7x 365,00
G 86 R$ 4.500,00
D 82 R$14.500,00
A 89 R$ 6.100,00
G 00 R$ 4.200,0
D 95 R$ 4.000,00 +30x 780,00
A 83 R$ 3.500,00
A 85 R$ 3.500,00
G 92 R$ 7.700,00
G 02 R$ 4.500,00

...

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

Cj Opc 1997 Branco
16vjtop de linha 2001 grafite
4p 2001 Cinza
4pj16vjar 1999 branco
cj ar cond. 2003 branco
DesjLimpjAQ 1996 Verm.met

4p 2001 prata
1.6 2003 branca

1995 azul.met
2003 -Branca

comp. 1999 preta
1.0j4p 2003 branco
2p 2003 branco

2p. 1993 prata
4pjopc 2001 azul

2001 prata
KS 2001 preta
KS 1999 Verm

Ãrduíno
Veículos 371·4225

Novos e Usado: 370-0013
2003/2004 PALIO FIRE PRATA GASOLINA
2002/2003 FRONTIER -4X2 XE PRATA DIESEL
2002/2003 F250XLL PRATA DIESEL
2002/2003 CORSA CLASSIC PRATA GASOLINA
2001/2001 ZAFIRA2.0 BRANCA GASOLINA
2000/2001 PARATI2.0 CINZA GASOLINA
2000/2001 VECTRA CHALLENGE CINZA GASOLINA
1999/2000 CORSA SEDAN WIND PRATA GASOLINA
1999/2000 CORSAWIND BRANCA GASOLINA
1999/1999 ASTRAGL AZUL GASOLINA
1998/1998 VECTRA CD 16V BRANCA GASOLINA
1998/1998 FIESTA4PTS PRATA GASOLINA
1998/1998 GOL 16V PRETA GASOLINA
1998/1998 ESCORT GL 16V F PRATA GASOLINA
1996/1996 FIESTACLX LARANJA GASOLINA
199611996 UNO MILLEIE VERDE GASOLINA
1995/1996 CORSA PICK UP VERDE GASOLINA
1994/1994 Gol 1000 BRANCA GASOLINA
1993/1993 LOGUSCL VERMELHA GASOLINA
1989/1989 GOLCLSTAR BRANCA GASOLINA
1980/1980 FUSCA 1300L BRANCA GASOLINA

Polo Vermelho G 98 R$18.000,00
Fusca Branco G 71 R$I.500,00
Fusca

\
Verde G 69 R$ 3.000,00

Escort Cinza A 86 R$ 4.500,00
Gol branco G 92 R$ 7.000,00
Gol branco G 99 R$ 13.500,00 + roda e som

Gol prata G 85 R$ 4.800,.00
Gol Azul 85 R$ 3.500,00
Monza Azul A 84 R$ 3.800,00
S-10 Bordo G - 96 R$ 17.500,00
Chevett azul A 83 R$ 3.400,00
Belina Prata G 90 R$ 6.500,00
Santana 4p marrom G 90 R$ 6.500,00
Saveiro Bege 83 R$ 3.000,00
Corsa cl A.C. Verde G 00 R$ 18.000,00
Opala Azul G 87 R$ 5.500,006 cilidros

Escort 1.8 Prata 93 R$9.000,00
Bis Sundown Roxo G 97 R$ 1.500,00
Moto azul G 99 R$ 2.800,001
Kadett Verde A 90 R$ 6.700,00
Towner Branca GNV 97 R$ 9.500,00
Moto Prata G 02 R$ 4.200,00

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

01/01 Carroçeria Branca R$ 60.000,00

Rua Valdemar Grubba N° 3841 Centenario

311-0802
311-8281

Verde

@'�:i$a!iltl

Rua Prel.Waldamar
. Grubba,3121
Bairro Vieiras

310-2381
Cinza
Prata Dle
Azul Gas
Cinza Gas
Verm Gas
Bco Gas
Bco Gas
Bco GNV
Bco GNV
Bca GNV
Bco GNV
Bdo Gas
Bdo Gas
Bco Ale

Bege Gas
Bcc Gas
preta Die
azul Dle
verde Die
azul Gas
Bordo Ale
Vermelho Gas
Cinza Gas Uno Eletronic 93 R$ 9.800,00
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CORREIO DO POVO

CLASSIMais
6 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA,25 de novembro de 2004

PROCURONAMORADA ACIP- 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

so, grisalho sem YÍI!I.i)sf
ocura conhecer mulheres at\!i45

anos, claras, magras, de estatura
baixa e nao fumante. De

preferencla de Slt. Definida de,
- preferencial Proficional Liberal.

COMPROMISSO SERIO'

Fone: 47376-2936 ou ex
Postal464 �J PLANEI GAlE� .-

\� * VENDAS *LOCAÇAO * CONSERTOS EM GERAl

R$111��
R$ 12.966,OO-R$
R$14.178,00"R$ 2
R$15.276,OO·R$ 221
R$ 16.669,00'"R$ 239,

R$ 260,99

C 100 BIZ ES-R$109,70
YBR 125 K-·R$106,75
CG KS�--R$116,78
XTZ 125 K----R$133,89
NXR 125 KS-- R$137,93
NXR 150 ESD-R$172,33
Twister 250··-R$194,24
Yamaha XT _. R$ 196,02
Tornado 250--- R$ 212,94

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376·2206

* PLAVSTATION 2

*XBOX
* PLAVSTATION ONE
* DREAMCAST
* NINTENDO 64
* GAME BOV COLOR
* GAME BOV ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

R$ 1 ftllíl�25,23
R$ 21.988,OO--R$ 363,39
R$ 24.060,OO-R$ 397,65

59 meses R$ 26.500,OO·-R$ 437,96
R$10.830,OD-R$ 212,94 R$ 29.520,OO--R$487,87
R$12.966,OD-R$ 257,13 R$ 32.908,OO--R$ 543,89
R$14,436.0D-R$ 266,27 R$ 34.651,OO-R$ 572,70
R$15.570,OD-R$ 306.76 R$ 37.850,OO-R$ 625,54
R$16.669,OD-R$ 330,56 R$ 41.100,00-R$ 679,26
R$17.712,OD-R$ 351,24 R$ 43.100,OO-R$ 712,31
R$ 19.745,OD-R$ 391,55 R$ 44.491,OO--R$ 735 30

ccaa:;oo CIItcMM da klbt!io cc tobficonte '

Confira outros planos e créditos

mensais.
1< Antecipação de parcelas na

ordem direta ou inversa.
* Lance embutido de até 30%.
* Redução das parcelas após a

contemplação.
1< Prazo indeterminado para
faturamento. ,

* Sem taxas extras durante
todo o plano.
* Livre escolha do veículo.
1< Planos de até 80 meses

para pagar.

Marq�� horário e mude seI.! yisual

;;9'l31 ..8,648
Consórcio
UNIAO

R: Major Julio Ferreira, 170 - Vila lofau

�\ FRAN
T

,

l�
-

STÚDIO FOTOGRÁFICO;
f"':::: .e, .

�4<.;_)�'�' ..... ,...ntI......_ ......

... Revelação e Reprodução .

..,

,.

�WAldano-conrabliiciaiie-
.. Declaração de Imposto

d,�enda
'

,."
.. Abertura de firmas \

..Contratos '" Contabilidade
\,( 47) 371-8153/9122-6233

Rua: João Januário Ayroso, nO 80 sala 03 - Jaraguá Esquerdo
site • www.uniaocat.com.br ..-- E ..mail: uniaosilver@netuno.com.br

• Custos
.. Dlstratos :E-mail:

i FranclfotoS@lbest_com.br
'Rua aarão Do Rio Branco nO 411

,Sala 3 Jaragua do Sul se

Fone: .(47) 371 2425· Fax 275 0197
E-fnall: aldano@netuno_com_br

Rua: CeI. Procópio Gome.s de OliveIra.
n" 238 - centro - jaraQuá do Sul

=- ANTENA - vende-se paraboli-
ca seminova.R$ 250,00.Tr:
273-0779

mAN-vende-seOO,R$ 980.00
AR CONDICIONADO - vende-entr + 26xR$154.00.Tr. 9916-

9744 ou 371-4979 se.R$ 450.00.Tr. 371-8684

TITAN - vende-se 125, 03, BANER - vende-se p/ salão

prata,R$ 1.500.00 + 18x de beleza c/ suporte.Tr: 370-
205,OO.Tr. 9123-7355 9209 ou 91 01>-6302

TlTAN .;vende-se CG, ES, (part BALCÃO - vende-se p/loja
e freio a disco), 2000, ótimo C/ vidro em cima,Tr. 371-8772

est.R$ 3.600,00.Tr. 47-9117- ou 91 01-3494

5839 Eder BARRACA - vende-se Iglu,
TITAN - vende-se 89.R$ usada 1 vez,R$150,OO.Tr. 275-

2.900.00.Tr. 9975-0045 ou 371- 0018
'

9530 após 18h BICICLETA - vende-se rem

TWISTER - vende-se preta, 02, Aro zo.vora cornb.Ir: 376-

250ee, ótimo est C/24.000 Km 1575 pela manhã
rod.R$ 7.500.00.Tr. 91 04-6677 CACHORRO - compra-se,c/ Luis Pastor Alemão, e/8 meses,

TORNADO - vende-se 02, fêmea, Tr: 376-0283 c/
azul.R$ 7,500,00.Tr. 99�779 Edenilson

TWISTER - vende-se preta, 02, CACHORRO - vende-se

c/ 14.000Km, ótimo est.R$ fêmea de labrador,e/ 2

7.200.00.Tr: 372-1528 c/ vacinas, preta,R$ 250,00.Tr:
Gabriel 376-2345 c/ Charles

TWISTER - vende-se preta,e/ CACHORRO - vende-se

24,000Km, único cone.as Piquinês e Lhasa Apso,
75,000,00.Tr. 91 04-6677 C/Luis puros,R$ 250.00 cc.Ir: 370-

1225
VENDE-SE - 00,r$ 2,500,00.

CACHORRO - vende-seAceita moto Dl, no vlor.Tr. 9156-
5575 c/ Claudio filhote de Pastor Alemão,Tr:

371-9992

XT 600 - vende-se c/
CARRINHO - vende-se de12,000Km, nova, 00. c/ ex,

alarme.R$11 ,500.00.Tr. 9975- cachorro quente.R$ 500,00 em
0047 3x,Tr: 9117-2447 c/Martos

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Lançamento
G

00 G

g; G

00 A

SI A

00 A

00 A

G·

G

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

GNV

� D

00 G
10 o

00 doUrada o

76 � D

01 GNV

!l2 G

Nokia 1100
no Pré-Pago.

A Vísta R$198,OO
ou 1+9 de R$19.80
no chequeCei: 9963 ..7641

Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

Temos também outras marcas
e modelos de cameras digitais

XTZ -125 - vende-se Yamaha
03,R$ 5,200,00,Tr. 9973-8955

YBR-vende-se03,R$2.000,00
entr + flnanc.Ir: 370-9209 ou
9106-6302

Receituário
ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

fALE COM UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDAS
, I �,Aplicação de veneno

contra cupim
e baratas, aplicações no litoral
e na cidade.141l �15�164 ..

rhnD'ácia de manfpula�o
www.receltuarlo.com.brANDADOR - compra-se p/

bebê.Tr: 371-8772 ou 9101·
3494

"
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,

FINANCIAMENTO RAPIDO E FÁCIL

Fiat Uno 4p + VE

Fiat Palio VE/TR

Voya,ge GLS

93

99

88

R$ 7.800,00

R$ 13.500,00

R$ 5.800.00

Prata

Verde

Manam
Vectra gl5 2.2 comp Verde

Ranger xlt comp. Vermelha R$ 42.000,00
Celta 01 Preto R$ 15.500,00'

'Fiasta 4p cl ar 00 Verde R$ 14.400;00

FiaI Uno Fire 4p 02 Branco R$ 14,000,00

Corsd Super 4p+ar 96 Branco R$ 12.700,00

Corsa Wind cl RLL 96 Preto R$ '9.500,00

Pagera corno/couro 95 Chumbo R$ 45.000,00

EscortWagon comp. Tap de linha
e

Fiat Palio cl ar bag 97 Preto

Santana 4p 95 Bege

R$ 16.000,00

R$ 11.300,00

R$ 15.000,00

o bi combustível mais potente da categoria.

CfJo AUTHENTIQUE 1.08V2P04j05 .$.céniCAlize_ 1.6 16V tIO c:v 04/05 2anOSdegarantia

Ar quente, Barras de proteyáo la,teral, Farôis com duplo
refletor óplicO,Vidros Verdes.

IPVA,grátis(4)
Ar·condicionado, Alr bag duplo. Direção Hidrâulloa, Computador
de bordo, T!lIYas e Vidros elétrioos.

Liberte BLUMENAU
322 - 8800

ITAJAí
346·7400

JARAGUÃ DO SUL
370·6006

JOINVILLE
435- 3700

Financ:eiraReüolt
•

�n��de,l,u,f9S.,Válida para !9daa ��ha Renault04/050 km (exce�<,llinha olio authe,,n�ueO4lO5e linha seéníc 04/05.) comlinanc,iamento pelo cqc (Crédito Direto,a,?Comi�miclor) com entrada, <1,e fiO%d,ovalor avis,',ta + salda, finan,ciaclO é!l'!24,,��,éS,COnj,()%'dejur� t" IOFl'" tlíê' 5.pof lâmmado boleto bancário, (�).Enll:a�a para !3(hhas va�id� semente para lin�ji\ Cito Ui 16V 04/ 05, (3) Venh§l..conheçer o novoClio HI - Flex, o blcombustlveJmais pole!rte da categoria, commotor 1.6 1 6 V 115 Ç\I; (4) IPVAGratl& valido soment� para a linha Cho
� tínlíque 041051.08V 2 portas, adqUlndovlB Internet (5) PreQoa vista doChoAuthentique 1.0 8V 2 portas 04105, corsolidal, semop<lIOnals, ou comflnanCIBmento CDC (Cré!:llto Drreto liIoConsumdot)com entrada de 50%do vaklrdcvelculo+ saldo finan()ilado em 18 vezes

In�'lxa Q%,a.!11. +< TAC (Taxa de Abertu�a de Créd�o) + leF + R$ 2,15 por lâmina do boleto bancário, Preço válido somente para aquisição do veiculo pela Internet com frete incluso para todo ó Brdsil. Finanoiamento Renaultatravés da CíadeCrédijo, Finan9iillnentO e

�o ,rnentoJ�en�ultdp B,a$lI. CréditoSUjeito a análise eaproeação decadastro. As tlIxas poderão seralteradasse,hotNermudanças slgnlficali\las no mercado tlnanceiro. (6) Preçoàvista clóScénloAllzé 1.616V 11 00\1 04105 ouflnaneiamento, DC com él1tradil de 50%
o .V!!lor do veiquJo '" saldo financiado em 18 vezes com taxa de 0% amo + TAC + IOF + R$ 2,15 por lâmina do boleto bancano. Nãoe�o indusososvalores d& frete e pintura metál,ica.Fotos para fins publicitários, Alguns itens rnc!Wado$ e/ol.l mencionados são

�()fonalS elou acessórios etou ,referem;.sé a Versões especifioas.. Modelos, Códigos evaloresestão sujeitos a alterações 'conforme politica decomeroializaçiloda fábrica.A Renau� reserva-se ac direito dealterarasEspecificaçOesde seusveiouios·sem préllioaviso.eserve a.vida.,Cip!Os deSegura,nça junto com AirBags. salvamlliclas.
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C mpre
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�
..

e ganhe
•

I '

�"ê e seu carro ...la.' h. ,Cf A n'0\10 •

.,� .
' w_ C . elr",/

! ..

Rua 8êtrtardo Do�nbv$th;; aoo .. JtU"Qguó dó Sul - se

Fone (41) �71-400·0 Fax (47) 371 ..6124

tardgua@tdt'd·gua-veJJeulos.eom.bt

, 1I
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QUINTA-FEIRA. 25 de novembro de 2004
CORREto DO POVO
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SUPER MASSA
GRAFITADA

FREEZER - vende-se

Eletrolux,170L,5 gavetas.R$
500.00.Tr. 371-6583 ou 370-
2(l)4

CELULAR-vende-se Motorolla
C210.R$130.00.Tr:371-0495 GUITARRA - vende-se

Goldem.R$ 630.00.Tr: 376-

CELULAR - vende-se Nokia _3166 _

3320, Tim.R$ 200.00.Tr: 275-
0018

Rua: Exp. Gumercindo da Silva. 616 - Centro - JaraQuá do_$ul - se

1:pt Advocacia
Dárío Streit

JANELAS - vende-se 4, de
ferro el vidro,el 55x2.00mt

CELULAR - vende-se Tim, pré R$ 250.00.Tr. 372-0187
pa<Jo.R$ BO.OO.Tr. 8405-5554 MÃQUINA - vende-se Lava

CELULAR - vende-se Motorolla Jato.R$ 350.00.Tr. 371-65B3
1120.R$ BO.OO.Tr. 8803-0429 ou ou 370-2054

371·3655 c/Maria -MA-'Q-UI-NA---ve-nd-e--se
CELULAR - vende-se Nokia costura ZIG - ZAG,
8260, ótimo est.R$ 400.00.Tr: seminova.R$ 200.00.Tr. 371-
275.()()IB 8772ou9101-3494

OAB/se [6370

Roberto Seldel, 50 I - Centro - Corupá - se

Fone: (47) 375-2571/Cel: 9973-9355
CELULAR-vende-se Eriesson MICROONDAS - vende-se
KF-78B.R$ 50.00.Tr: 275-0018 Eletrolux, novo.R$ 300.00.Tr.

9962-0050
CELULAR - vende-se Nokia
5120.R$ 70.00.Tr. 275-0018 PRATELEIRA - vende-se el

vidro p/vitrine de loja.Tr: 371-
COMPRA-SE -linha telefônica 8772 ou 91 01-3494
ela OSL, no Jguá Esquerdo.Tr:
276·3384 cl Clóvis ROUPAS - aceita doação de

enxoval pi bebê, pi famílía
CONTRA BAIXO - vende-se.R$ earente.Tr: 371-7136
300.00.Tr. 276-01 90

SCANER - vende-se AaC, na
CUBO - vende-se modo GS cx.vloraeomb.Tr.9131:9514
150.R$ 500.00.Tr: 376-3166 Tr: 9131-9514 Tiago

ESCAOA-vende-se pimesa de TELEVISÃO - vende-se 20
massagem. Tr: 370-9209 ou polegadas, a eores.R$
9100.mD2 200.00.Tr. 371-0175

Vendo o... Tt�c;ô
Gªsa em é\lve
e!!O{Sª!?ª ça ma

nos fundos.

Situada errt.q:�Qoinhas. vendo ou troco por
casa em Jârâg�â do Sul.' .

Tratar cf Celso Fone: 376-3311"iÍ0•

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

Computadores
completos'

. �*'��.Periféricos ��\.
Gravador de CD

..

e leitor de DVD

256mb/
mãe ECS KM400-M?,

Monitor 15'/ Drive
,
1.44/Gabinete / Tecl.�dOj

Mouse/CX. Som! Fax fvlodem/
Estêibilizad"or

Maquinas'
Digitais

Estamos também com curso de
Informática básica e avançada.
Confira nosso método de ensino.

-

Laboratórios de última geração.
lJm micro por aluno

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.

Rua Irineu Vilela Veiga, 128 .. Centro .. Guaramirim

Saia 00 alugue{. aoquira
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

RODOBENS
CONSÓRCIO ���a.��t;iitS391.22�
Repres.: Silver Serviços Ltda 6233
Rua João Januário Ayroso,80 sala 03

Ligue e solicite a visita de um de nossos vendeeeres

Ménnores e reveSllmentos Uda.• ME

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

Revestimentos: Grafiato. Textura, Massa Corrida e Pintura

Esfamos Convidando fados os clientes e .

amigos poro conhecer a caso c/

sac@sexshopjaragua.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Associação dos Comercia_ntes
de Materiais de Construçaa de .

Jaragúá do Sul e Região
275-1000 /275-7019

I I

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

t-:=

fII

lBARRA 216-2000
I MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JL""""""",,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""�"""""""�""''''''''''''''''''

Te/' 47.376·2929

Do funtkJmento 110 acabamento
de sua obra

Rua: João Planincheck. 1832 .

Nova BrasiHa - Jaraguá do Sol

1--216-2000 275-3462

MATERIAIS DE CONSTRuçÃO ARTELAJ'E
BARRA

RuaAngelo. Schíochet, 77· C&nlro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE - fogão à lenha, VIDEDGAME - vende-se Play PRECISA-SE - mensalista e DFEREÇD-ME- pltrabalhar
ótimo estado.R$ 400.00.Tr: Station, c/2 contr., 3 jogos. R$ babá pI pernoitar: Tr: 275-4034 como jardineiro, zelador ou

273-6050 250,00. Tr: 376-2206 ou 9993-5433 caseiro.TR: 9111-6855

VENDE-SE - equipamento VIDEOGAME - vende-se Play PRECISA-SE - forneiro e OFEREÇO-ME - pI trabalhar

Sky, composto de antena,cód. Station 2, ótimo est., totalmente telefonista, pI trabalhar no como recepicionista, ax.escr

Contr. remoto.R$ 300.00.Tr: desbloqueado.R$ 750.00.Tr: penado noturno.Tr: 9993-5433 Tr. 9969-2935

376-4112 ou 9984-5549 375-2206
'

ou 275-4034

VIDEO CASSETE - vende-se

OFEREÇO-ME - pI trabalhar

senacPRECISA-SE - vendedores pI como doméstica.Tr. 370-0097

seminovo.R$1OO.OO.Tr: 9132- venda de materiais de

4841 c/Leandro construção Jguá e região.Tr: OFEREÇO - ME - pI trabalhar

371-1676 como segurança, cl

VIOEOGAME - vende-se experiência.Tr: 376-0085

VENDE-SE - carta de crédito de Dreamcast, cl 2 contr. e 3 --consórcio contemplado para jogos. R$350,00. Tr. 375-2206 OFEREÇO-ME - pI trabalhar

móveis.R$ 91.000.00.Tr: 370-
como pedreiro.Tr: 275-1962

OO190u9965-9920
VIDEOGAME - vende-se ADMITE-SE - funcionários pI ou 9127-6491

Super Nintendo cl 2 contr. empresa, em OFEREÇO-ME - PI cuidarde

capacidade pI 10fitas.R$ Massaranduba.TR: 379-1342 cf pessoas idosas ou doentes.Tr: OFEREÇO - ME - pI trabalhar

80.00.Tr. 371-0175 Gilberto 9153-8224 cl Ana. como díansta'lr: 376-3425

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Infelbras

Fone: 371·7007
Amelhor opção para sua empresa,

escritório e residência.
Produtos e serviços para telefonia,
redes de informáfica, ségurança

eletrônica e automação de condomínios.

KlIMonitor 6" + Câmera (CRVI

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PA8X)
Placas de expansão pI 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 pI telefones

REDES DE INFORMÁTICA"
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cal. 5e)
Racks Fechado .1.9"
Patch Panel20 portas 24 portas 19'
Patch Cable CAT 5e

Instalação cabeamento estruturado

Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e ASSistência Técnica)
Portão eletrônico e íntertones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monito.res (PIB e Colar)
Micro Câmeras (P/8 e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho

Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS I
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico COletivo
Portão eletrônico de alta fluxo
Alarme de incêndio

iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens "

"�F"'�St:,a�?zyr#l'J>:CJ����,#�������,�..;v>�+:r��t$K,»..?q\ i ,��'''' <,

VEND���:,��'!.J'!�q�,�:��#:�P��f!�.H�rst, 104,� :Vila Lenzi - Jaraguá do Sul- se lema;': makefel@terra.com.br. Fone/Fax: (47) 371·7007

Klt Portão Eletrônico + Intelfone

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

t;J�
CiMlSC 1242 • TEGO 03W79
Q SOJlUOL •.1)19

ACUPUNTURA

RESPEITO
QUALIDADE

Medicamentos em geral
ManlpulaçJo de fórmu!3s médicas

FisictllrJpicos II
CQSméticos nlmipuiados

Fone: 371-8298

Rua _"Oã6 Picolli,. 57 -

fl"one/l"ax; (47) 371 ..0200- á.....•se,,� ..

Revlstaa Vmda, ....._ "Ce.pra
Livro.

Vleleo•.

Multlmldia

CD,S
Glbis

. Fone: 47 371-6563
DVO,S Ru!, Domfngos D!I Nov� .• 102 Centro

Vendá de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada. .

Manuteryção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

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

nUm click em sua vida pessoal e profissional"

OfertaPeriféricos Móveis
CDRom,

gravador e
leitor de DVD

MICRO a .partír de:

_ R$ I .650,00
Financiamos em 6/9/

.
121 15/ 18 e 24 meses.

Configurações: AMD 2.2 GHZ - l2a mb

de memória, Hard Disk 40GB, fax

modem 56k. cd rom LG 52x, Placa

mãe Asus A7V 266�MX. Placa de
Informatízação "

vídeo AG? 32. mb integrada, monitor 15
de comércio e drive dísquete ! .44, teclado.
indústrias: Sistemas, mouse, gabinete atx 300w, calX3$ de

Aplicativos comer� som amplificada, ISOw, placa de som

dais, Impressoras �"r_e.de�r:tegra��"�_� �_�__� __
"_

Matriciais p/ emissão
de N.F., Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,

! todos os controles

I �dministratívos de ges

�o empresarial.

Computadores
completos

SuprimentosAssistência Técnica

Especializada
Tintas Originais e
Recargas todas as marcas de .Impressora

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

R$ 15,00 deslocamento

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

6TOutras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




